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Útdráttur 

Tónlist hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda. Maðurinn flytur og hlustar á tónlist og hún 

hefur mótandi áhrif á samfélag og einstaklinga á hverjum tíma. Tónlistin er órjúfanlegur 

hluti af samfélagi manna um heim allan. Í þessari ritgerð er spurt hvernig tónlistarhlustun 

hafi breyst með tilkomu hljóðupptökutækninnar og henni svarað með því að taka hugtökin 

tónlist, hlustun og tækni til nánari skoðunar. Þar sem að tónlist hefur mótandi áhrif á 

samfélag og einstaklinga er mikilvægt að gera sér grein fyrir eðli hennar og áhrifum. Dýpri 

heimspekilegur skilningur á tónlist getur leitt til markvissari tónlistarflutnings og –hlustunar 

sem og tónlistarkennslu og -miðlunar. Markmið ritgerðarinnar er að varpa fræðilegu ljósi á 

uppruna og eðli tónlistarinnar, á það hvernig við hlustum á tónlist og hvaða áhrif tæknin 

hefur á tónlist og hlustun. Leitast verður við að varpa ljósi á viðhorf formæðra okkar og –

feðra til tónlistarinnar og hvernig hún var notuð til þess að göfga manninn á líkama og sál 

með tónlistarþerapíu. Rýnt verður það í hvernig við hlustum á tónlist auk þess sem nokkrar 

samtímarannsóknir skoðaðar með tilliti til líkamlegra og sálrænna áhrifa sem tónlistin hefur. 

Að lokum verður sjónum beint að hljóðupptökutækninni en hún hefur haft mikil áhrif á 

tónlistarmenningu okkar, bæði flutning og hlustun, allt frá því Edison hannaði fyrsta 

grammófóninn þar til snjalltæknin kom til sögunnar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Music has been an intergral part of humanity´s development for thousands of years. We 

perform and listen to music, and music in turn has a transformative effect on the individual 

and the society alike. The focus of this thesis is how our ability and ways to listen to music 

have changed since the dawn of recording technology. The thesis is threefold: firstly an 

overview of the history of music, emphasizing how our ancestors perceived music and how 

the power of music has been used as a healing force throughout the ages. Secondly, the 

sense of hearing is examined and how we listen to music. This is followed by a review of 

some recent scientific experiments which shed light on what takes place in the human body 

and psyché when we observe musical performance. Thirdly the effects and influences of 

recording technology and mass production on music and the sense of hearing are 

investigated.    
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Inngangur 

Í einu útbreiddasta helgiriti veraldar, Biblíunni, segir: „Í upphafi var orðið…“ Þótt túlka megi 

þessi upphafsorð Jóhannesarguðspjallsins á marga vegu virðast þau fela í sér ákveðinn 

leyndardóm og visku. Orð eru til alls fyrst. Það skiptir máli hvernig við orðum hlutina og 

hvernig hljóð við gefum frá okkur og ekki hvað síst hvernig við tjáum okkur í gegnum tónlist. 

Lífið er næsta óhugsandi án hljóða og tjáningar í tónum. Lífið er tónskáld sem hefur ljáð 

okkur hæfileikann til að tjá okkur með hljóðum og tónum. Eftir níu mánaða dvöl í hlýjum 

og myrkum móðurkviði komum við hljóðandi inn í tilveruna. Ljósmæður okkar eru aldrei 

ánægðari en þegar ungabörn gefa frá sér hressandi org eftir að hafa dregið andann í fyrsta 

sinn: „Í upphafi var orðið þeirra…“ 

Upphaf þessarar ritgerðar má rekja til Sólheima í Grímsnesi en þar starfaði 

undirritaður við smíða- og tónlistarkennslu frá árinu 1998-2017. Tónlist hefur löngum verið 

órjúfanlegur hluti af Sólheimasamfélaginu. Sérhver vinnudagur hefst á því að íbúar koma 

saman að morgni, mynda hring, fara yfir praktísk atriði og enda fundinn á samsöng áður en 

haldið er til vinnu. Þessi siður hefur haldist sleitulaust í 88 ár eða frá því Sólheimar voru 

stofnsettir árið 1930.1 Enda þótt þessi morgunsöngur hljómi hversdagslega og sé fyrir löngu 

orðinn órjúfanlegur hluti af samfélaginu,  þá hefur hann samt sem áður verið íbúum Sólheima 

óþrjótandi uppspretta heimspekilegra vangaveltna og deilna innan samfélagsins. Þessum 

morgunsöng er í grunninn ætlað að sameina samfélagið, þjappa fólkinu saman og gefa rétta 

tóninn fyrir daginn. Því eru ekki allir sammála, finnst söngurinn leiðinlegur. Aðrir vilja 

breyta laginu og enn aðrir geta ekki hugsað sér að byrja vinnudaginn án hans.  

Áhugi minn á mætti tónlistarinnar fyrir samfélagið í heild sinni og einstaklinginn 

kviknaði fyrir alvöru á Sólheimum. Bæði í gegnum starf mitt sem tónlistar- og smíðakennari 

og með því að taka þátt í fyrrnefndum morgunsöng í um 19 ár. Það sem athygli vekur 

varðandi morgunsönginn er síbreytileiki hans. Hann hljómar aldrei eins því enginn dagur er 

eins. Líðan, tjáning og raddbeiting þess sem leiðir sönginn hefur þó úrslitaáhrif á það hvernig 

hann hljómar hverju sinni. Ef það er ekki í lagi hefur það áhrif á tónhæð, hrynjandi og 

tjáningu allra viðstaddra. Stundum hljómar morgunsöngurinn mjög vel og stundum hljómar 

hann eins og fjölda einsöngur þar sem hver syngur með sínu nefi, hraða og tónhæð.  

                                                 
1 „Saga Sólheima,“ Sólheimar - sjálfbært samfélag, sótt 3. apríl, 2018, 

http://www.solheimar.is/solheimar/saga-solheima/ 
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Það kom oft í minn hlut að leiða morgunsönginn á Sólheimum og það var einmitt þá 

sem ég fór að máta hann við mína eigin líðan. Morgunsöngurinn hljómaði best í C-dúr á 

góðum gönguhraða. En allra best hljómaði hann þegar maður hafði áhuga á að syngja hann 

sjálfur, því það smitaði greinilega út frá sér. Verst hljómaði morgunsöngurinn þegar 

fundurinn var haldinn úti því tónlist berst heldur illa utandyra. Fallegastur hljómaði hann í 

íþróttaleikhúsi Sólheima, þar sem hljómburðurinn er býsna góður. Á þeim stundum var það 

ekki bara samfélagið sem söng heldur tóku veggirnir tónana upp á sína arma og gáfu honum 

byr undir báða vængi. Mér varð smám saman ljóst að því oftar sem ég stóð í 

morgunhringnum hversu mjög nátengd tónlistin er umhverfi okkar andrúmsloftinu, 

tilfinningalífi einstaklingsins og samhljómi samfélagsins í heild sinni. 

Síðan liðu árin og morgunsöngvarnir komu og fóru út í andrúmsloft samfélagsins, 

hver með sinn karakter og lit. Síðustu starfsárin á Sólheimum sinnti ég tónlistarkennslu og 

var með um tuttugu nemendur í einstaklings- og hóptímum. Reynsla mín af 

Sólheimasamfélaginu er öðrum þræði kveikjan að þeirri rannsóknarspurningu sem ég varpa 

fram í ritgerð þessari: Hvernig hefur tónlistarhlustun mannsins breyst með tilkomu 

tækninnar? Spurning sem hefur mallað í undirvitundinni um nokkurt skeið en kemur nú loks 

upp á yfirborðið í gegnum nám mitt við listkennsludeild Listaháskólans. 

Þegar ég sinnti tónlistarkennslu á Sólheimum varð mér fljótt ljóst að það var býsna 

mikil áskorun að ætla sér að nota rafmagnshljóðfæri við kennsluna.  

Sérstaklega hljómborð og tölvur. Mér sýndist á öllu að tónlistarnemendur mínir ættu í mestu 

erfiðleikum með að tjá sig í gegnum slík hljóðfæri. Það skipti engu máli hver spilaði á 

hljómborðin og tölvurnar, það hljómaði alltaf eins. Ef Páll  spilaði til dæmis glaðhlakkalegur 

C-dúr á hljómborð eða tölvu hljómaði það nákvæmlega eins og þegar Pálína spilaði sama 

hljóm á sama hljóðfæri í vondu skapi. Rafmagnshljóðfæri fara nefnilega ekki í 

manngreiningarálit. Það virtist mun auðveldara fyrir tónlistarnemendur að tjá hið 

einstaklingsbundna gegnum órafmögnuð hljóðfæri. Ég leiddi ekki hugann að þessu 

sérstaklega þá, ýtti vangaveltunum og rafmagnshljóðfærum til hliðar og notaði upp frá því 

eingöngu órafmögnuð hljóðfæri á borð við hörpur, bjöllur, trommur, lýrur og röddina.  

Meðfram tónlistarkennslunni hannaði ég og smíðaði strengjahljóðfæri fyrir 

nemendur mína með sérþarfir þeirra og persónu í huga. Þessi hljóðfæri fengu nafnið 

jarðhörpur. Slík hljóðfæri má rekja til hugmynda austurríska heimspekingsins Rudolfs 

Steiner og eru gjarnan notuð í Waldorfskólum víða um heim sem og við tónlistarþerapíu. Ég 

lærði hljóðfærasmíðar við Emerson College í Bandaríkjunum á árunum 1994-1998 undir 
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handleiðslu Peter Horsfall sem var enskur meistari í sínu fagi og jafnframt mannspekingur. 

Á þeim tíma varð mér ljóst að jarðhörpur væru á vissan hátt sígild frumgerð þess sem Forn-

Grikkir notuðu til dæmis við tónlistariðkun sína. Þeir litu svo á að harpan væri birtingarmynd 

mannsins. Ég leit svo á að þetta væru ný hljóðfæri sem hægt væri að nota við tónlistarkennslu 

og –þerapíu í framtíðinni.  

 

Mynd 1 Tvær jarðhörpur 

Ein af ástæðunum fyrir því að ég fór að hanna og smíða hljóðfæri fyrir fatlaða 

einstaklinga var sú að hefðbundin hljóðfæri sem tónlistarfólk hefur notað síðastliðnar aldir 

henta ekki öllum. Allra síst fólki sem á við líkamlega fötlun að stríða. Hljóðfæri eins og 

píanó, strengja- og blásturshljóðfæri krefjast mikillar tæknilegrar kunnáttu af hendi 

hljóðfæraleikarans. Rafmögnuð hljóðfæri henta heldur ekki öllum eins og áður kom fram. 

Tónlistin sjálf virtist hins vegar henta öllum á Sólheimum og í gegnum starf mitt þar jókst 

skilningur minn og reynsla af mætti tónlistarinnar fyrir fatlaða einstaklinga. Á sama tíma 

kraumaði undir niðri spurningin um hvernig tæknin  hefði mögulega breytt tónlistarhlustun 

og –neyslu okkar. Ekki síst vegna þess hversu tölvur og snjalltæki eru orðin alltumlykjandi 

í menningu okkar.       

Það er næsta ómögulegt að kynnast annarri manneskju til fulls fyrr en maður hefur 

hitt hana í eigin persónu og upplifað nærveru hennar gegnum skilningarvitin.  

Við opinberum skapgerð okkar, innræti og persónuleika gegnum látbragð okkar, fas og 

raddblæ. Sérhvert hljóð sem maður gefur frá sér getur falið í sér gríðarlegt magn upplýsinga 

og mannseyrað er eins og áttaviti sem við notum á ferðalagi okkar í gegnum tilveruna og við 

úrvinnslu á því sem við heyrum í umhverfinu. Tilveran okkar er því næsta óhugsandi án 

hljóða og tónlistar.  Óhætt er að fullyrða að öll mannleg samskipti, tjáning og hlustun hafi 
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gerbreyst með tilkomu tölvunnar og stafrænnar tækni. Sem tónlistarmaður og 

tónlistarhlustandi hafa þessar breytingar ekki farið fram hjá manni síðastliðna tvo áratugi 

eða svo. Margt hefur breyst og það hratt. Því tel ég mikilvægt að gera grein fyrir því hvaða 

áhrif tónlistin hefur á manninn, líkama hans og sál og hvernig við miðlum tónlist til hlustenda 

og tónlistarnemenda. 

Í þessari ritgerð mun ég leitast við að svara spurningunni um hvernig tónlistarhlustun 

hafi breyst með tilkomu tækninnar. Spurningar í þessum anda eiga svo sannarlega við á 

okkar tímum. Ekki hvað síst vegna þess að tónlist er svo stór hluti af tilverunni okkar. Slíkar 

spurningar eiga reyndar við um öll önnur listform því samfélagið okkar grundvallast jú að 

stórum hluta á listrænni tjáningu, sköpun og upplifun gegnum margbreytilegt litróf allra 

mögulega listforma. Ég mun leitast við að svara þessari spurningu með því að máta eigin 

upplifun og reynslu af tónlist við það sem aðrir hafa um málið að segja frá mismunandi 

sjónarhornum. Bæði fræðilegum og listrænum að fornu og nýju. 

Í kjarna rannsóknarspurningarinnar  er að finna þrjú hugtök: Tónlist, tækni og 

hlustun. Ritgerð þessari er því skipt í þrjá hluta sem hverjum um sig er ætlað að varpa ljósi 

á rannsóknarspurninguna út frá þessum þremur hugtökum. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar mun 

ég fjalla um tónlistarheimspeki fornaldar og hvernig forfeður okkar og –mæður litu á tónlist. 

Svo verður sjónum beint að því hvernig tónlistarsköpun tengist rými. Því næst verður sjónum 

beint að lækningamætti tónlistarinnar að fornu og nýju og að lokum verðum fjallað um 

tónlist sem hreyfiafl. Í öðrum kafla ritgerðarinnar mun ég ræða um heyrnarskynjun mannsins 

frá ólíkum áttum og m.a. skoða hvaða áhrif hljóð og hávaði hafa á manneskjuna. Í þriðja 

kafla mun ég fjalla um hugtakið tækni. Þar mun ég gera grein fyrir hvernig tæknin hefur haft 

áhrif á tónlistarflutning og hlustun sem og hvernig tæknin hefur breytt tónlistarneyslu og því 

hvernig söngvarar og hljóðfæraleikarar beita sér þegar tæknin er annars vegar.   

Í þessari ritgerð verður stiklað á stóru yfir þrjú tímabil; fornöld, 19. öld og 21. öld. 

Þar sem að ég hef lagt stund á mannspeki í tengslum við hljóðfærasmíðar, listsköpun og 

umönnun fatlaðra mun ég hafa hana til hliðsjónar í þessari ritgerð. Rýnt verður í 

listheimspeki tónlistarmanna og –fræðinga sem aðhyllast mannspeki Rudolfs Steiner. 

Heimspeki Forn-Grikkja verður einnig höfð til hliðsjónar en hún hefur löngum verið 

áhrifavaldur í minni listsköpun og hljóðfærasmíðum, þá sérstaklega tónlistarheimspekin. Að 

lokum mun ég skoða skrif tónlistar- og fræðimanna samtímans sem hafa ritað um tónlist, 

hlustun og tækni. 
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1.   Hvað ertu, tónlist? 

Þú ert tónlistin á meðan hún varir.  

T. S. Eliot, The Four Quartets 2 

1.1   Tónlistarheimspeki fornaldar 

Tónlist snertir okkur öll á einn veg eða annan. Það er erfitt að finna manneskju sem hefur 

ekki gaman af einhverskonar tónlist. Auk þess er erfitt að ímynda sér veröldina án tónlistar 

og það er næsta óhugsandi að við þekkjum einhvern sem hefur aldrei heyrt tónlist á ævi 

sinni. Tónlistin vefur sig í gegnum listasöguna og tekur þar sífellt á sig ný form, strauma og 

stíla allt frá því menn tóku sér hljóðfæri og hófu upp raustina í árdaga og allt fram á okkar 

daga.  Tónlistin er alltumlykjandi og snertir okkur öll. Við leikum, syngjum og skreytum 

veröldina með tónum og umfram allt, þá hlustum við á tónlist og speglum okkur í veröld 

hennar. En hvað ertu tónlist og hvaðan komst þú?  

Formæður okkar og -feður okkar höfðu ólíka sýn á tilveruna og listirnar. Þeirra 

skilningur var heildrænni og litu þeir svo á að alheimurinn og sköpunarverkið væri ein órofa 

heild. Þeirra heimspekilegu sýn má sjá að einhverju leyti enn þann dag í dag ef litið er á 

listasöguna og lesin eru heimspekirit Forn-Grikkja. Nútímamaðurinn hefur ólíka sýn á 

veröldina og alheiminn en sækir samt sem áður margt til forfeðra sinna. Grísk 

tónlistarheimspeki er til að mynda grunnurinn að vestrænni tónlistarhefð. Til að varpa ljósi 

á eðli tónlistarinnar frá heimspekilegum sjónarhóli er vert að skoða listasöguna nánar. 

Stiklað verður á stóru gegnum nokkur tímabil hennar og reynt að bregða birtu á hugarheim 

forfeðra okkar og hvernig þeir skilgreindu tónlist. 

 

 

                                                 
2 Sachs, Oliver, Musicophilia – Tales of Music and the Brain (New York-Toronto: Alfred A. Knopf, 2007), 

187. 
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Mynd 2 Flauta úr dýrabeini frá steinöld 

Elstu minjar tengdar tónlist eru um 36.000 ára gamlar. Í Evrópu á steinöld gerðu menn flautur 

úr dýrabeinum og á hellamálverkum frá fornsteinöld má sjá fígúrur leika á hljóðfæri. Flautur, 

hristur og trommur voru algeng hljóðfæri á nýsteinöld og veggmálverk í Tyrklandi frá 6000 

f.Kr sýna trommuleikara leika fyrir dansara og veiðimenn. Á bronsöld, um 4000 f.Kr, koma 

málm- og strengjahljóðfæri síðan til sögunnar. Þessar fornminjar gefa okkur vísbendingar 

um tónlistariðkun manna á fornöld en engar ritaðar heimildir eru til um hvernig tónlistin var 

leikin eða hvernig hún hljómaði.3 Fyrstu rituðu heimildirnar um tónlistariðkun í fornöld sem 

varðveist hafa eru frá um 4000 f.Kr. Þær fundust í Mesópótamíu (nú Írak og Sýrland). Á 

þessu svæði var fjölbreytt og blómlegt menningarlíf til forna og þar er talið að Súmerar hafi 

reist fyrstu borgir manna. Fornleifafræðingar hafa fundið strengjahljóðfæri af ýmsu tagi á 

þessu svæði til að mynda hörpur, lútur og ásláttarhljóðfæri af ýmsu tagi. Veggmyndir sýna 

glöggt hvernig hljóðfæraleikarar báru sig við hljóðfærasláttinn sem veitir okkar ákveðna 

innsýn inn í tónlistariðkun sem tíðkaðist í þessum forna menningarheimi. 4  Í rituðum 

heimildum er að finna tónlistartengd hugtök eins og hljóðfæri, stillingar, flytjandi, 

tónlistarstílar og tónsmíðar. Fyrsta tónskáldið sem getið er um í heimildum með nafni er 

hofgyðjan Enheduanna (2300 f.Kr.) frá Mesópótamíu. Hún samdi meðal annars lofsöngva 

til tunglguðsins Nanna og tunglgyðjunnar Inanna sem varðveist hafa á fleygrúnum.5 Um 

1800 f.Kr fóru Babýlónskir tónlistarmenn að varðveita þekkingu sína kerfisbundið í 

skriflegu formi í stað munnlegrar geymdar. Þeir eru taldir vera þeir fyrstu sem notuðu 

nótnaskrift til að varðveita tónlist sína og texta þótt talið sé að tónlistarmenn þess tíma hafi 

leikið og sungið eftir minni. Í heimildum má finna lýsingar á ákveðnum tónstillingum, 

tónbilum, spunatækni, tónlistarstílum á borð við ástar- og sorgarsálma og ráðleggingar um 

                                                 

3 Burkholder, Peter J., Grout, Donald J.  og Palisca, Claude V., A History of Western Music (New York-

London: W. W. Norton & Company, 2006), 5. 
4 Burkholder, Grout og Palisca, A History of Western Music, 6-7. 
5 Ibid., 8. 
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það hvernig tónlistarmenn ættu að bera sig að við tónlistarflutning. Babýlónar eru taldir hafa 

notað sjö tóna og tóntegundir hins díatóníska tónstiga en vestræn tónlist á einmitt rætur sínar 

að rekja til hans.6 

Hljóðfæri, myndir og skriflegar heimildir um tónlist hafa einnig varðveist frá öðrum 

fjarlægari menningarsvæðum eins og Indlandi og Kína. Forn-Kínverjar höfðu til dæmis 

djúpstæðan áhuga á hljómi náttúrunnar sem þeir kölluðu Kung eða hinn mikla tón. Þeir litu 

svo á að alheimurinn væri á sífelldri hreyfingu og að sérhver hreyfing hans og náttúrunnar 

tengdust ákveðnum tónum. Saman mynda þessar ólíku hreyfingar og tónar síbreytilegan 

samhljóm eftir árstíðum og afstöðu himintunglanna. Í náttúrunni ómaði hinn mikli tónn 

gegnum frumefnin fjögur: Jörð, vatn, varma og loft. Kung var talinn hafa djúpstæð áhrif á 

innra líf Forn-Kínverja og höguðu menn sér í samræmi og samhljómi við hann.7    

Fornar menningarþjóðir virðast hafa notað þau tónbil sem við þekkjum í dag, eins og 

fimmund, ferund og sexund, eða þau tónbil sem okkur finnst hljóma vel í eyrum.  

Það hefur gefið vísindamönnum vísbendingar um að mannkynið hafi ákveðna líffræðilega 

tilhneigingu til að nota og hlusta á ákveðin tónbil og tónstiga.8  

Vestræn menning samtímans á Forn-Grikkjum margt að þakka. Grunnur vestrænnar 

tónlistarhefðar og tónfræði hvílir á grunni sem grísku heimspekingarnir lögðu fram nokkrum 

öldum fyrir Kristsburð. Austræn tónlistarhefð er um margt ólík vestrænni tónlist bæði hvað 

tónfræði, hljóðfæri og söngtækni varðar. Hér verður þó sjónum aðallega beint að forfeðrum 

okkar við Miðjarðarhaf.  

Forngrísk menning var öðrum þræði tónlistarmenning (800 f.Kr). Tónlist (gr. 

mousiké) snart á öllum sviðum samfélagsins og hún heyrðist alls staðar. Engin leið er þó að 

gera sér í hugarlund hvernig tónlist fornmanna hljómaði en margt hefur varðveist frá þessum 

tíma, bæði ritaðar heimildir og hljóðfæri, sem gefur okkur góða innsýn inn í hinn fræðilega 

hluta grískrar tónlistarmenningar. Grísk tónlistarfræði var í stöðugri mótun en segja má að 

hún hafi í grunninn verið tvíþætt. Annars vegar fjallaði hún um hina heimspekilegu frumgerð 

tónlistar og hins vegar fjallaði hún um tónfræði og tónsmíðar á stærðfræðilegan og 

kerfisbundinn hátt.9 

                                                 
6 Ibid., 8. 

7
 Hall, Manly P., The Therapeutic Value of Music (Los Angeles: The Philosophical Research Society INC, 

1955), 8. 

8 Byrne, David, How Music Works (New York: Three Rivers Press, 2012), 333. 
9 Burkholder, Grout og Palisca, A History of Western Music, 14. 



 

 
12 

Í bók sinni World Musics in Context – A Comprehensive Survey of the World´s Major 

Musical Cultures skrifar Peter Fletcher um gríska tónlist og tengsl hennar við skapgerð og 

siðferði mannsins. Tónlistin var álitin ómissandi þáttur í alhliða menntun (gr. paideia) Forn-

Grikkja. Fletcher bendir á að tónlistin hafi haft heilnæmt gildi fyrir hina ómenntuðu og lægst 

settu í samfélaginu en ekki síður hina vel menntuðu og hátt settu því að hún var talin ná 

þangað sem rök og vitsmunir komast ekki: Inn í innsta kjarna mannssálarinnar.10  

Að sögn kanadíska fræðimannsins og dulspekingsins Manly P. Hall naut tónlistin 

verndar gríska ríkisins með formlegri löggjöf. Tónskáld voru sektuð eða send í útlegð ef 

tónsköpun þeirra þótti skaðleg almannaheill. Tónlist var órjúfanlegur hluti af ýmsum 

viðburðum og helgisiðum forngrísks samfélags. Bergmál af þessari tónlistarhefð má sjá á 

okkar dögum í tónlist sem tengist meðal annars hernaði, skrúðgöngum og trúarathöfnum. 

Grískir heimspekingar á borð við Sókrates og Plató voru sjálfir tónlistarmenn en þeir litu á 

listirnar sem órjúfanlegan hluta af líkamlegu og sálarlegu heilbrigði mannsins og 

samfélagsins í heild.11 

Einn áhrifamesti fræðimaður fornaldar á sviði tónlistar var gríski heimspekingurinn 

Pýþagóras (570-497 f.Kr.). Engar ritaðar heimildir eignaðar honum hafa varðveist svo talið 

sé fyrir utan brotakenndar tilvitnanir fylgjenda hans sem aðrir höfundar skrásettu síðar. Elsta 

ritverk tengt honum er Harmonic Elements and Rythmic Elements eftir Aristoxenus (330 

f.Kr), lærisvein Aristótelesar. Einnig má nefna síðari tíma höfunda eins og Ptolemy og 

Aristides Quintilianus. Þeir skilgreindu hugtök tengd grískri tónlistarmenningu sem eru 

notuð eru í hinum vestræna heimi. Skrif þeirra sýna glöggt hina heimspekilegu sýn Grikkja 

á tónlist, rökfræði, kerfisbundnar skilgreiningar og flokkanir. Þau draga einnig upp mynd af 

þeim fjölbreytileika sem ríkti í tónlistarmenningu Forn-Grikkja sé miðað við gnægð tóna, 

tónbila og tónstiga sem notast var við.12  

Í grein sinni „Music in the Grip of Technology: The Destiny and Misson of Music in 

our Time“ skrifar Professor Heinz Buddemeier um tónlistarheimspeki Pýþagórasar. 

Pýþagóras kenndi lærisveinum sínum að hinn mikli skapari hefði grundvallað sköpunarverk 

sitt á lögmáli jafnvægis og samhljóms sem hægt er að sjá að verki í öllum sköpuðum hlutum, 

stórum jafnt sem smáum, lífrænum og ólífrænum. Pýþagóras uppgötvaði þetta lögmál þegar 

                                                 

10 Fletcher, Peter, World Musics in Context – A Comprehensive Survey of the World´s Major Musical 

Cultures (New York: Oxford University Press, 2001), 35-36. 
11 Hall, The Therapeutic Value of Music, 3-4. 
12 Burkholder, Grout, Palisca, A History of Western Music, 16-17. 
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hann rannsakaði tengslin á milli tónlistar og stærðfræði og hreyfinga plánetanna í sólkerfinu. 

Hann velti vöngum yfir því hvers vegna sum tónbil hljómuðu ómblítt á meðan önnur 

hljómuðu ómstrítt og hvernig þau hefðu mismunandi áhrif á manninn, til góðs og ills. 

Pýþagóras leit svo á að samhljómurinn grundvallaðist á stærðfræðilegum tengslum 

mismunandi tóna tónstigans. Rannsóknir Pýþagórasar á hreyfingum stjarnanna leiddu til 

sömu niðurstöðu; hreyfingar stjarnanna og afstöður þeirra á milli grundvallast á 

stærðfræðilegum lögmálum samhljómsins rétt eins og tónlistin gerir.  

Pýþagóras leit svo á að mannssálin væri náttúrulega næm og móttækileg fyrir þessum 

lögmálum og þegar maðurinn hlýðir á eða leikur tónlist heyrir hann þessi lögmál að verki 

sem guðirnir lögðu til grundvallar sköpunarverki sínu. Hlutföllin sem Pýþagóras uppgötvaði 

að verki í sköpunarverkinu kallaði hann heilagar tölur. Stærðfræðin var fyrir honum 

vísindaleg aðferð til að skilja leyndardóma sköpunarinnar á fræðilegan hátt og tónlistin var 

leiðin til að upplifa leyndardóma sköpunarinnar á óhlutbundinn hátt.13  

Breski heimspekingurinn Bryan Magee segir í bók sinni Saga Heimspekinnar að fáar 

hugmyndir hafi borið jafn ríkulegan ávöxt í sögunni og stærðfræðileg heimspeki 

Pýþagórasar. Magee segir jafnframt að: 

Allt frá dögum Pýþagórasar hefur stærðfræðin þróast í nánu samlífi við heimspeki og 

vísindi, en sumir af merkustu heimspekingunum hafa einnig verið stærðfræðingar. […] Nú 

þykir okkur það engin tíðindi að stærðfræðin sé ómissandi þáttur í skilningi okkar á 

alheiminum. Sú staðreynd að alheimurinn hefur ákveðið form, allt frá ystu vetrarbrautum 

niður í innviði atómsins, sem hægt er að setja fram á stærðfræðilegan hátt, er orðin okkur 

svo hversdagsleg að hún gæti virst augljós sannindi, en það er hún þó alls ekki, heldur mjög 

undraverð. Af þessum sökum hafa margir helstu vísindamenn sögunnar, þar á meðal 

Einstein, ályktað sem svo að einhverskonar skynsemi hljóti að búa að baki alheiminum.14 

Pýþagóras leit á alheiminn sem eitt gríðarstórt hljóðfæri, líkt og Forn-Kínverjar, og lagði 

jafnframt fram þá kenningu að allir lífrænir og ólífrænir hlutir í tilverunni væru skapaðir út 

frá yfirtóna mynstrum sem hægt væri að útskýra með stærðfræðilegum hugtökum. Allir 

hlutir í veröldinni hefðu þar með sinn eigin tón og tíðni.15  

Rudolf Steiner hefur lýst hinu tónlistarlega samspili plánetanna á himinhvolfinu á 

svipaðan hátt og Pýþagóras. 

                                                 

13
 Buddemeier, Heinz, „Music in the Grip of Technology, The Destiny and Misson of Music in our Time,“ 

New View vetur, nr. 82 (2016): bls. 19-24.  

14
 Magee, Bryan,  Saga heimspekinnar,  (Reykjavík: Mál og menning, 2002), bls. 15. 

15 Hall, The Therapeutic Value of Music, 1-2. 
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Steiner lýsir því svo: „Þegar einhver af plánetum sólkerfisins nálgast eitt af tólf 

stjörnumerkjum dýrahringsins (e. zodiac), segjum Mars á leið sinni í gegnum Nautsmerkið, 

þá mynda afstöður þeirra ákveðinn samhljóm. Þegar Mars svo færist í gegnum Hrútsmerkið 

þá myndast annarskonar samhljómur. Þannig er himinhvolfið eins og gríðarstórt og 

magnþrungið hljóðfæri sem skaparar alheimsins leika listir sínar á í gríðarlöngum hrynjandi. 

Plánetur sólkerfisins dansa í kringum sólina, hver með sínum rytma og samhljómi. Þegar 

pláneturnar eru í sólnánd (e. perihelion) þá hljóma þær í dúr, þegar þær eru í sólfirð (e. 

aphelion) þá hljóma þær í moll. Þannig sveiflast hin kosmíska tónlist frá dúr yfir í moll í 

gríðarlöngum takti.“16 Það tekur sólina 25.920 ár að fara í gegnum stjörnumerkin tólf sem 

verður að teljast býsna löng sinfónía. 

Forn Grikkir litu svo á að tónlist hefði bein áhrif á siðferði mannsins (gr. ethos) og 

þar með hætti hans og athafnir. Sú hugmynd hverfðist í kringum heimspeki Pýþagórasar um 

tónlist sem stærðfræðilegt kerfi sem byggist á laglínu, samhljómi og hrynjandi. Samhljómur 

(gr. harmonia) í tónlist endurspeglar samhljóm annarra sviða tilverunnar og getur þar með 

haft áhrif á þau, þar á meðal mannssálina en Grikkir litu einnig á hana sem birtingarmynd 

samhljómsins. Aristóteles lýsir því í verki sínu Politics hvernig tónlist getur haft áhrif á 

atferli og persónuleika mannsins. Tónlist sem líkir eftir ákveðnum dyggðum (gr. ethos) hefur 

áhrif á samsvarandi dyggðir í manninum því var mikilvægt að velja réttu hljómana (gr. 

harmonia) og laglínurnar. Plató lagði einnig áherslu á tónlist við kennslu, en auk þess lagði 

hann áherslu á fimleika. Hann taldi mikilvægt að viðhalda jafnvægi á milli tónlistar og 

fimleika því of mikil áhersla á fimleika gerði manninn ósiðmenntaðan og ofbeldisfullan og 

of mikið af tónlist á kostnað líkamlegs jafnvægis gerði manninn veikgeðja og viðkvæman. 

Plató lagði meðal annars áherslu á tvo harmoniai umfram aðra: hinn dóríska (d-d) og frígíska 

(e-e) því þeir stuðluðu að sjálfsaga og hugrekki.17 

                                                 

16 Stebbing, Lionel, ritstj. Music: Its Occult Basis and Healing Value, (London: New Knowledge Books, 

1974), 114-115. 

17 Burkholder, Grout og Palisca, A History of Western Music, 15-16. 
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Mynd 3 Hér má m.a. sjá dóríska og frígíska skalann sem Plató lagði áherslu á 

Grísku tóntegundirnar voru hver um sig eins og mállýska sem laut sínum eigin lögmálum, 

hrynjandi, laglínum og sérstökum tónbilum. Nákvæm útlistun á samsetningu hins 

tónlistarlega hluta harmonia hefur glatast okkur að eilífu en vitað er að þessar tóntegundir 

voru oftast spilaðar á hörpur og lýrur. Forngrísk tónlist hafði þannig að sönnu djúpstætt 

menntunar- og heilunargildi fyrir manninn og samfélagið samkvæmt víðfeðmri 

tónlistarheimspeki þeirra.18 

Tónskáldið og mannspekingurinn Leopold Van der Pals segir í grein sinni 

„Concernig Art - and Music in Particular“ að í heimsmynd Forn-Grikkja sé maðurinn 

míkrókosmos, birtingarmynd alheimsins makrókosmos, á jörðinni. Maðurinn er þar með 

birtingarmynd hinna stærðfræðilegu lögmála hans. Lögmál þessi tala til mannsins í gegnum 

tónlist og maðurinn getur sömuleiðis tjáð þau í gegnum list- og tónsköpun sína. Pals segir 

jafnframt að prestar grísku launhelganna hafi reiknað nákvæmlega út hreyfingar stjarnanna 

gegnum himinhvolfið og uppgötvað að sérhver stjarna hefði sinn eigin tón. Saman mynda 

stjörnurnar svo samhljóm sem er breytilegur eftir því hvar þær eru staddar á ferðalagi sínu 

gegnum himinhvolfið. Í þessum samhljómi ómaði viska guðdómsins og tónlistariðkun 

mannsins á jörðinni var ætlað að endurspegla hana.19  

Pals segir í sömu grein að prestar launhelganna hafi litið svo á að hreyfingar 

plánetanna væru stærðfræðilegs eðlis og á sama tíma tónlistarlegar því tónlist byggir á 

stærðfræðilegum lögmálum eins og allir skapaðir hlutir í alheiminum. Öll hljóðfæri sem 

                                                 
18 Bowman, Wayne D., Philosophical Perspectives on Music, (New York – Oxford: Oxford University Press, 

1998), 32-33. 
19 Stebbing, Music: Its Occult Basis and Healing Value, 194. 
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Grikkir notuðu til tónlistarflutnings voru hönnuð og smíðuð út frá þessum stærðfræðilegu 

útreikningum prestanna. Sérstaklega þó strengjahljóðfæri eins og hörpur. Tónlist var álitin 

heilög og helgun hennar fór fram innan veggja launhelganna undir ströngu eftirliti hinna 

innvígðu og presta. Á þessum tíma var tónlistin ekki listform ætlað almenningi heldur 

leyndardómur sveipaður dulúð. Smám saman verður tónlistin þó hluti af hinu veraldlega lífi 

og þróast upp frá því sem hlutlægt listform á sínum eigin forsendum allt fram á okkar daga.20 

Harpan var algengasta hljóðfærið sem Grikkir notuðu og var hún smíðuð úr tré, 

uxaleðri og skjaldbökuskel, strengd með sjö strengjum sem gerðir voru úr innyflum dýra og 

plokkaðir með litlu verkfæri úr beini. Einnig má nefna kithara sem var öllu stærri en harpan 

og var meðal annars notuð við helgiathafnir og helgigöngur.  

 

Mynd 4 og 4 Kithara-harpan og lýruleikari á leirvasa 

Tónlistarhátíðir voru algengar á Grikklandi á 5. öld f.Kr þar sem harpan var í hávegum höfð 

sem og tónleika- og hljóðfærakeppnir þar sem tónlistarmenn kepptust við að sýna færni sína 

á ýmiskonar hljóðfæri.21 

Boethius var einn áhrifamesti fræðimaður síns tíma. Hann ritaði m.a. De Musica (Um 

tónlistina) sem fjallar um tónlist, tónfræði og frjálsu listirnar (lat. arts liberale). Skrif hans 

og þýðingar um heimspeki og tónlist höfðu mikil áhrif á tónlistarmenningu miðalda og er 

hann talinn einn virtasti milliliður fornaldar- og miðaldaheimspekinnar. Kenningar 

                                                 
20 Ibid.,195. 
21 Burkholder, Grout, Palisca, A History of Western Music, 11-13. 
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Boethiusar grundvölluðust á tónlistarheimspeki Grikkja öðrum fremur. Í bók sinni 

Philosophical Perspectives on Music skrifar Wayne D. Bowman um tónlistarheimspeki 

Boethiusar. Boethius leit svo á að maðurinn kæmist trauðlega upp á hátind mannlegrar 

fullkomnunar án þess að leggja stund á hinar frjálsu listir, ekki hvað síst tónfræði. Að mati 

Boethiusar þá á tónlistin rætur sínar í hinum guðdómlega heimi og er kjarni hennar skapaður 

út frá tölum og hlutföllum, þeim sömu og allir skapaðir hlutir veraldarinnar. Tónlistin býr 

jafnframt yfir mættinum til að hafa áhrif á siðferði mannsins til góðs og ills. Þess vegna var 

hún álitin ómissandi við menntun mannsins rétt eins og á tímum forn Grikkja.22  

Bowman lýsir þrískiptingu Boethiusar á tónlist sem hann ritaði í De institutio musica 

á eftirfarandi hátt:  

Musica mundana á uppruna sinn í alheiminum, hinu stærðfræðilega lögmáli sem stjórnar 

formi og hreyfingum plánetanna, árstíðunum og frumefnunum fjórum. Hún er hljómmikil 

þar sem hún ómar í djúpum alheimsins en menn eru ófærir um að heyra hana.   

Musica humana er tónlist mannsins. Tilgangur hennar er að koma á jafnvægi milli líkama, 

sálar og anda. 

Musica instrumentali er sú tónlist sem manninum var gefin til að iðka og njóta á hinu 

jarðneska sviði. Hún er fyrsta skref mannsins í átt til skynjunar á hinni kosmísku tónlist 

(Musica mundana) enda byggð á sömu lögmálum stærðfræði, samhljóms og jafnvægis og 

hún.23   

 

                                                 
22 Bowman, Philosophical Perspectives on Music, 33.  
23 Ibid., 33. Þýðing mín. 



 

 
18 

 

Mynd 6 Musica mundana, humana i instrumentalis 

Ólíkt forn Grikkjum þá leit Boethius ekki á tónlist sem sjálfstætt listform heldur sem 

vísindalega fræðigrein. Að mati hans þurfti að umbera tónlistariðkun mannsins frekar en að 

leggja rækt við hana. Segja má að Boethius hafi fært tónlistarfræði Forn-Grikkja upp á 

vitsmunalegt plan. Í stað þess að semja, hlusta á og iðka tónlist þótti tilhlýðilegra að leggja 

stund á tónlistarfræðin ein og sér. Þannig varð til ný stétt tónskálda og tónlistarflytjenda á 

tímum Boethiusar sem fræðasamfélagið leit niður á. Að mati Boethiusar var sannur 

tónlistarmaður fyrst og fremst fræðimaður.24  

Enda þótt Boethius sæki háleitar kenningar sínar í heimspeki Forn-Grikkja þá er ljóst 

á skrifum hans að skilningur miðaldamanna á tónlist og tónfræði var orðin veraldlegri og 

vitsmunalegri. Tónlist var ekki lengur undir vernd ríkisins eða launhelganna eins og á tímum 

Grikkja og tónlistarmaðurinn var orðinn að tónfræðingi. Andlegur skilningur á tónlist dó þó 

ekki út á miðöldum, öðru nær. Einn af kyndilberum grískrar tónlistarheimspeki var t.a.m. 

                                                 
24 Ibid., 64. 
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þýski rithöfundurinn, nunnan og heimspekingurinn Roswita af Gandersheim (um 1000 

e.Kr). 

Elly Wilke, Waldorfkennari og fyrirlesari segir í grein sinni „The Musical Scale 

and the Seasons“ að Roswita hafi aðhyllst Platónska heimspeki öðru fremur. Í leikriti 

hennar Paphnutius útskýrir vitkinn Paphnutius, ein af persónum leikritsins, tónlist fyrir 

lærisveinum sínum. Hann segir:  

tónlistin takmarkast ekki við hina líkamlegu heyrn, né er hún eingöngu sprottin út frá háum 

og lágum tónum söngvarans eða út frá samhljómi líkama og sálar; nei, hún er einnig að 

verki í rytma æðasláttarins og undursamlegum samhljómi milli allra líkamshlutanna. Meira 

að segja fingur okkar eru í guðdómlegum hlutföllum sem endurspegla hið guðdómlega 

samræmi tónlistarinnar. Tónlist er ekki bara samhljómur og laglína heldur samhljómur allra 

mismunandi hluta í veröldinni.25 

 

Íslenskir fræðimenn á miðöldum fóru ekki varhluta af grískri heimspeki. Einn af þeim var 

endurreisnarmaðurinn Jón lærði (1574-1658). Á endurreisnartímanum sóttu menn á ný í 

gríska heimspeki og tónlistarfræði og hófu til vegs og virðingar. Menn litu á náttúruna sem 

margslunginn vefnað táknheima þar sem allt tengdist í lífrænni heild og hið smáa 

(míkrókosmos) endurspeglaði hið stóra (makrókosmos), eins og á tímum Grikkja. Þetta var 

í samræmi við hina upprunalegu merkingu orðsins náttúra; jörðin var lífræn, sískapandi og 

stöðugt að fæðast og verða til.26 Jón lærði skyggndist um veröld víða gegnum erlendar og 

íslenskar bækur, handrit, dulspeki, galdra, sagnarit og munnmæli og sjálfur var hann ötull 

skrásetjari slíkrar þekkingar. Sagnaritarar á Íslandi á miðöldum tileinkuðu sér alþjóðlegan 

lærdóm með rætur í rómverskri og grískri hefð.27 Jón lærði skoðaði náttúruna með opnum 

huga, eins og Viðar Hreinsson lýsir því voru „vísindamenn lífs og merkingar [...] að átta sig 

á því að náttúran sem maðurinn tilheyrir er samvirk heild eins og risavaxin hljómkviða.“28 Í 

hans huga var jörðin lifandi og kvik og „andlegir heimar voru undir og handan hins sýnilega 

landslags.“29  

Veruleikinn var annar á þessum tíma en nú. Tilveran var ein órofa heild og þekking 

á henni byggðist á inntaki og samhengi frekar en flokkun og greiningu.30 Heimsmynd Jóns 

                                                 
25 Stebbing, Music: Its Occult Basis and Healing Value, 18. Þýðing mín.  

26 Viðar Hreinsson, Jón lærði og náttúrur náttúrunnar (Reykjavík: Lesstofan, 2016), 24. 
27 Viðar Hreinsson, Jón Lærði og Náttúrur Náttúrunnar, 61. 
28 Ibid., 111. 
29 Ibid., 113. 
30 Ibid., 114. 
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lærða og samtímamanna hans var byggð á fornum fræðiritum og fornklassískri menningu 

sem barst til Íslands meðal annars með bókmenningu og kristnitöku.31  

Það sem athygli vekur við sögu íslenskrar fornmenningar er fjarvera tónlistarinnar 

en nærvera fornheimspekinnar. Vissulega er saga tónlistar og hljóðfæraleiks tengd kristni, 

klaustrum og kirkjum á Íslandi fram eftir öldum en saga Íslands er mun eldri en það. Það er 

erfitt að ímynda sér að hér hafi ekki verið nein tónlist frá heiðni og fram að kristnitöku, en 

nóg var um iðkun dulspeki og fornaldarheimspeki. Á Íslandi á tímum Jóns Lærða litu menn 

á náttúruna og alheiminn sem virkt skapandi afl sem er í sjálfu sér listræn sýn á tilveruna. 

Og þegar sköpunarkrafturinn er nærri í hugum manna þá getur tónlistin varla verið langt 

undan.  

 

1.2   Tónlist og rými 

Það skín skært í gegnum listasöguna hversu víðfeðm og heildræn heimssýn formæðra okkar 

og -feðra var. Þau virðast hafa haft annarskonar tilfinningu fyrir umhverfinu og tónlistinni 

en erfitt er að gera sér í hugarlund hvernig þau upplifðu tilveruna í raun. Nógu erfitt er að 

átta sig á því hvernig foreldrar okkar, afar og ömmur hugsuðu og lifðu sínu lífi, hvað þá 

formæður okkar og feður nokkur hundruð kynslóðir aftur í tímann. Þau virðast þó hafa haft 

djúpstæða andlega þekkingu á sjálfum sér og umhverfinu enda gefur listasagan okkur 

vísbendingar í listrænum gátum um líf og tilveru þessa fólks. Segja má að listasagan sé 

einskonar fjölskyldualbúm í myndum, orðum og tónum sem veitir okkur innsýn inn í 

hugarheim forfeðra okkar. Ef til vill er lykillinn að fjölskyldualbúmi fortíðar opinn hugur og 

hjarta, í það minnsta ástríðan fyrir list og sköpun enda hefur hún fylgt mannkyninu frá örófi 

alda. 

Það fer lítið fyrir hinni kosmísku heimssýn fornmanna í nútíma tónlistarkennslu. Þeir 

sem leggja til dæmis stund á tónvísindi eru ekki endilega tónlistarmenn sjálfir og öfugt. 

Tónlist, tónlistarsaga og tónfræði í dag eru almennt skoðuð út frá vitsmunalegum, 

fræðilegum sjónarhóli án heildrænna tengsla við umhverfið eða alheiminn eins og tíðkaðist 

á fornöld. Aftur á móti má með sanni segja að strengurinn á milli tónlistar og trúar- og 

helgiathafna hafi aldrei brostið. Tónlist hefur ætíð verið órjúfanlegur þáttur í andlegri iðkun 

og þau tengsl varpa áhugaverðu ljósi á þróun tónlistar og rýmis gegnum aldirnar.   

                                                 
31 Ibid., 116. 
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Tónlistar- og mannfræðingurinn Alan P. Merriam hefur bent á að félagsleg formgerð 

samfélaga víða um heim er rammaður inn svo að segja af tónlist. Hún tengist öllum 

mögulegum athöfnum okkar, veraldlegum jafnt sem trúarlegum. Við höfum meðal annars 

fæðingasöngva, vögguvísur, nafnasöngva, ástarsöngva, kirkjusálma, vinnusöngva, marsa, 

danstónlist, brúðkaupstónlist og jarðarfararsálma. Að mati Merriam þá væri samfélagsgerðin 

okkar ekki svipur hjá sjón án tónlistar.32 

Við höfum tónlist sem hentar við öll tækifæri til að koma okkur í ákveðið andlegt 

ástand eða andrúmsloft sem hæfir tilefninu. Það væri býsna erfitt að gera það með þögninni 

einni þótt það sé vissulega hægt. Ekkert listform getur þó komið okkur í sama tilfinningalega 

ástand eins og tónlistin gerir.  

Ein af mörgum birtingarmyndum tónlistar í tilveru okkar eru tengsl tónlistarinnar við 

rými. Ákveðnar tónlistartegundir, sem tengjast helgisiðum í Evrópu og Afríku, hafa til að 

mynda orðið til og þróast í kringum það rými sem þeim var ætlað að hljóma í. Í bók sinni 

How Music Works fjallar tónlistar- og fjöllistamaðurinn David Byrne um tónlist og rými. 

Hann bendir á tengsl umhverfisins við ákveðnar tónlistarstefnur og hljóðfæraleik. Afríkönsk 

slagverkstónlist og samsöngur eru  fyrirtaksdæmi að mati Byrne um það hvernig hljóðfæri, 

söngur og tónlistarstíll hafa runnið fullkomlega saman við náttúruna. Afríkönsk 

ættbálkasamfélög flytja tónlist sína utandyra í tengslum við hátíðir og helgisiði og 

slagverkshljóðfærin sem þeir nota hafa þróast í samræmi við það. Efniviður þeirra kemur úr 

nærumhverfinu en slagverkshljóðfæri eins og handtrommur og marimbur eru yfirleitt úr tré 

og dýraskinni.33  

 

Mynd 7 Trommuleikarar frá Búrúndí, Mið-Afríku 

                                                 
32 Byrne, How Music Works, 354-355. 
33 Ibid., 16. 
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Byrne nefnir annað dæmi um samruna tónlistar við umhverfið. Gregorsöngur er kenndur við 

Heilagan Georg I Páfa í Róm (um 590 e.Kr.). Sagan segir að gregorsöngvarnir hafi borist frá 

heilögum anda til Georgs I með dúfu, ef til vill til að undirstrika heilagleika tónlistarinnar 

sem honum barst til eyrna.34 Gregorsöngur var fluttur í steinbyggingum eins og klaustrum, 

kirkjum og dómkirkjum.  

 

Mynd 8 Austurrískir munkar 

Slík rými henta gregorsöng afar vel þar sem hann er frekar einfaldur í uppbyggingu og 

raddirnar eru samstilltar og hreyfast í litlum skrefum upp og niður tónstigann. Endurómur í 

steinbyggingum var mikil, en slíkar byggingar voru hannaðar með langa endurómun og 

söngraddir miðalda í huga. Tónninn hélst því lengi í loftinu og hæg dáleiðandi tónlistin fékk 

þannig byr undir báða vængi og varð hluti af andrúmslofti rýmisins.  

Steinn endurkastar hljóði vel á meðan náttúran gleypir það. Slagverkstónlist sem, ólíkt 

gregorsöng, er hröð og margradda myndi ekki hljóma vel inni í dómkirkju og myndi renna 

saman í einn óheyrilegan graut. Að sama skapi myndi gregorsöngur ekki njóta sín utandyra 

vegna þess að þar er endurómunin engin, söngurinn myndi hverfa út í veður og vind.35  

Hvað sem öllum heimspekilegum vangaveltum forfeðra okkar líður þá hefur tónlistin 

gríðarsterk áhrif á rýmið okkar og þar með andrúmsloftið innan þess. Tónlist hefur orðið til 

og þróast í tengslum við það rými sem hún var samin og flutt í. Það má ímynda sér að íslensk 

tónlist að fornu, rímnakveðskapur og fimmundarsöngur hafi einnig þróast í kringum það 

                                                 
34 Burkholder, Grout og Palisca, A History of Western Music, 32-33. 
35 Byrne, How Music Works, 17. 
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rými sem fólk kom saman í til að kveðast á og syngja: Íslensku stein- og torfhúsin sem og 

timburkirkjur og klaustur sem voru þægilega þröng, svöl, dimm og innræn. 

 

1.3   Tónlist og þerapía 

Sérhver sjúkdómur er tónlistartengt vandamál. Sérhver lækning er tónlistartengd lausn.  

Novalis.36 

Eins og listasagan kennir okkur þá hefur tónlist verið samofin menningunni og samfélögum 

mannsins um veröld víða frá örófi alda. Tónlistarheimspekin hefur vissulega breyst afar 

mikið frá fornöld fram á okkar tíma rétt eins og maðurinn sjálfur en tónlistin hefur þó ávallt 

verið notuð í lækningaskyni um árþúsunda skeið á einn veg eða annan.  

Í dag er tónlistarþerapisti lögverndað starfsheiti og tónlist er notuð til lækninga á 

kerfisbundinn hátt og hér á Íslandi má nefna Dr. Valgerði Jónsdóttur tónlistarþerapista.  

Hún hefur um langt skeið boðið upp á tónlistarþerapíu á Tónstofu Valgerðar í Reykjavík. Á 

vef tónstofunnar eru þessi orð að finna um starfsemina: „Músikmeðferð er skipulögð notkun 

tóna, hljóða og hreyfinga sem beitt er til að auka vellíðan eða endurnýja, viðhalda og þróa 

andlega og líkamlega heilsu og/eða getu.“37 Sama hvernig viðhorf og skilningur mannsins á 

tónlistinni hefur breyst þá hefur máttur tónlistarinnar ekki breyst gegnum aldirnar. Hún var 

og er enn órjúfanlegur hluti af andlegri og líkamlegri velferð okkar í dag. Sagt er að 

lærisveinar Pýþagórasar hafi byrjað alla daga á því að hlýða á fallega tónlist til að gefa tóninn 

fyrir daginn. Að kvöldi dags sameinuðust þeir svo í söng og hljóðfæraslætti til að hreinsa 

hugann áður en þeir gengu til náða. Líkt og hjá lærisveinum Pýþagórasar hefur tónlist og 

söngur verið órjúfanlegur hluti af daglegu lífi íbúa á Sólheimum, þar sem dagurinn byrjar 

með söng. Tilgangurinn er sá sami, að skapa ákveðið andrúmsloft, þjappa mannskapnum 

saman og gefa tóninn fyrir verkefni dagsins.  

Manly P. Hall segir í bók sinni The Therapeutic Value of Music að forn Grikkir hafi 

litið á mannslíkamann sem musteri og birtingarmynd hins lifandi anda. Tónlistarþerapía var 

til að mynda hluti af lækningaferlinu í grísku launhelgunum og læknastofum sem í fornöld 

voru kenndar við guð læknisfræðinnar Asclepius og faðir læknisfræðinnar Hippocrates (477-

                                                 
36 Sachs, Musicophilia – Tales of Music and the Brain, 252. 
37 „Músikmeðferð,“ Tónstofa Valgerðar, sótt 17. maí, 2018,  

https://tonstofan.is/musikmedferd 
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311 f.Kr). Nákvæmar skrár voru haldnar yfir þau meðferðarúrræði sem sjúklingar gengust 

undir og var tónlist ein af þeim.38  

Svissneski læknirinn og þerapistinn H. Walter segir í grein sinni „Music as a Means 

of Healing“ frá grísku launhelgunum. Þar var Apollo tignaður sem guð ljóss, lækninga og 

tónlistar. Í þá tíma var tónlistin markvisst notuð í uppeldis- og læknisfræðilegum tilgangi. 

Táknmynd Apollos var sjö strengja lýran en hún var jafnframt birtingarmynd líkama, sálar 

og anda mannsins. Búkur lýrunnar táknaði hina efnislegu tilveru mannsins, strengir hennar 

táknuðu sálar- og tilfinningalíf mannsins (taugakerfið) og tónlistarmaðurinn, sem leikur á 

lýruna, er birtingarmynd hins andlega veruleika, Apollos, sem er að verki í gegnum 

samhljóm tilverunnar.39  

Walter bendir á að Grikkir hafi kosið að nota lýruna einna helst í læknisfræðilegum 

tilgangi innan launhelganna en þeir notuðu einnig ýmiskonar blásturs- og slagverkshljóðfæri 

í sama tilgangi. Á fornöld voru frumþættir tónlistarinnar þrír: laglína, hrynjandi, samhljómur. 

Grikkir litu svo á að maðurinn væri þrískipt vera: líkami, sál og andi. Þessi þrískipting var 

höfð til hliðsjónar þegar tónlist var notuð í lækningaskyni. Samkvæmt Forn-Grikkjum var 

skapgerðum mannsins skipt niður í fjóra megin flokka sem þeir tengdu við frumefnin fjögur 

sem efnisheimurinn og mannslíkaminn eru skapaðir úr:  

 

Jörð - Melancholia - þunglyndi 

Eldur - Choleric - bráðlyndi 

Vatn - Phlegmatic - rólyndi 

Loft - Sanguine – glaðlyndi 

                                                 
38 Hall, The Therapeutic Value of Music, 7-8. 
39 Stebbing, Music: its Occult Basis and Healing Value, 177. 
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Mynd 9 Skapgerðirnar fjórar: bráðlyndur – glaðlyndur – þunglyndur - rólyndur 

Forn Grikkir notuðu tónlistina til að halda skapgerðum mannsins í jafnvægi og það gerðu 

þeir með því að nota mismundandi hljóðfæri sem höfðu mismunandi áhrif á líkama og sál 

mannsins. Lýran var notuð til að styrkja og örva mátt hugsunar, innri verund mannsins, 

sálina, taugakerfið og höfuðið. Ásláttarhljóðfæri notuðu þeir til að örva viljakraftinn, 

efnislíkamann, efnaskiptakerfið og útlimina. Blásturshljóðfæri voru svo notuð til að örva og 

styrkja tilfinningalífið, hringstreymi blóðflæðisins og hrynkerfið.40 

Sagt er að Jón lærði hafi kunnað fyrir sér í lækningum og leyndardómum náttúrunnar 

en mörkin á milli galdra og lækninga voru enn óljós, menn greindu ekki svo glatt á milli 

galdrabóka og læknisrita en sóttu í hvoru tveggja. Á bak við galdra er hugmynd um tilveruna 

sem eina lífræna heild og galdur er leit að aðferðinni til að komast í samband við hin duldu 

máttarvöld tilverunnar.41 Í grunninn fólst lækning í því að finna jafnvægi á milli frumefnanna 

og vessanna í líkamanum. Þessi læknisaðferð á Íslandi á tímum Jóns lærða á sér hliðstæðu í 

tónlistarheimspeki forn Grikkja sem notuðu tónlistarþerapíu innan launhelganna til að koma 

jafnvægi á milli frumefnanna og vessanna, nema hvað Grikkir tala um skapgerðirnar fjórar 

í stað vessanna fjögurra. Í þessari læknisaðferð liggur grundvallarmunur á milli nútímalegrar 

og fornrar læknislistar.42 Lækningar breyttust annars lítið frá tímum Grikkja fram á 17. öld, 

en lækning var heilun, þar sem læknirinn var náttúrunni og guðunum innan handar. 

                                                 
40 Stebbing, Music: its Occult Basis and Healing Value, 182. 
41 Viðar Hreinsson, Jón lærði og náttúrur náttúrunnar, 136. 
42 Ibid., 329. 
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Líkamsvessarnir voru fjórir og tengdust þeir höfuðskepnunum fjórum sem ráða manninum: 

jörð, vatn, eldur, loft eins og lýst er í Hauksbók frá 14. öld, einu merkasta riti miðalda. Í 

henni er meðal annars að finna heimspeki, helgifræði, alfræði og náttúrufræði, en Jón lærði 

var snemma fræðum hennar handgenginn. 43  Í Hauksbók eru höfuðskepnurnar fjórar 

útskýrðar á eftirfarandi hátt: 

Himinn er eldur kallaður því að í honum er ljós ævinlegt. Í honum er sólin er lýsir og vermir 

alla veröldina. Loftið er á milli tungls og jarðar og er að auki alls staðar þar sem jörðin er 

hol að innan, annars gæti ekkert lifandi kvikindi andað að sér eða frá. […] Vindar verða af 

hreyfingu lofts og reka skýin saman og hrinda þeim sundur en þau verða til vegna þess að 

sólarhitinn dregur upp dimmar þokur og vökva. […] Jörðin er neðst höfuðskepnanna og 

staðföstust vegna þess að hinar hreyfast. Hin kyrrstæða jörð gefur öllum veraldlegum 

kykvendum fræðslu og viðurlíf og án lofts, hita, vatns og jarðar mætti enginn hlutur vaxa né 

viðurlífi hafa því að eldur kveikir, loft nærir, vatn elur en jörð fæðir.44 

Höfuðskepnurnar og skapgerð mannsins í tengslum við eiginleika þeirra, vessa og árstíð 

gefur að líta á þessu skema í bókinni Jón lærði og náttúrur náttúrunnar: 

 

Mynd 10 Skema Alessiu Bauer 

 

                                                 
43 Ibid., 116. 
44 Ibid., 118-119. 
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Geðslag og hugarsveiflur mannsins tengdust þessu kerfi og lækningar snerust um að leiðrétta 

raskað jafnvægi, rétt eins og forn Grikkir höfðu gert með tónlistinni. Þeir litu á sjúkdóma, 

ójafnvægi og veikindi sem tónlistartengt vandamál og sérhver lækning var tónlistartengd 

lausn og órjúfanlegur hluti af heilunarferlinu.      

Tarantella (litla könguló) er heiti á leiðsludansi sem tíðkaðist í fornöld og var partur 

af helgisiðaathöfn grískra kvenna (nú Suður Ítalía-þá Magna Graecia) sem stjórnuðu bæði 

tónlistinni og dansinum. Tarantella-dansinn, sem einnig kallaðist transhreinsun (e. trance-

purification) var fluttur til heiðurs gríska guðinum Dyónísusi (e. Dionysus). Tarantella-

tónlistin á uppruna sinn í launhelgum Grikkja. Hún er í afar hröðum 12/8 takti oftast leikin 

á ásláttarhljóðfæri/tambúrínur og dansararnir leika eftir hreyfingum tarantúlunnar. 

Tarantella-helgisiðurinn tók alls þrjá daga og var ávallt framkvæmdur undir stjórn kvenna 

og var tilgangur hans tvíþættur: annar vegar að losa líkamann við raunverulegt eitur 

tarantúlaköngulóarinnar og hinsvegar að losa sálina við hið ímyndaða köngulóareitur sem  

var myndbirting fyrir einhverskonar sálrænt áfall.45  

Tónlist hefur verið notuð í lækningaskyni um árþúsundir. Tónlistarheimspekin og 

tónfræðin hafa þó tekið miklum breytingum eins og rekja má í gegnum vestræna 

tónlistarsögu og mismunandi tónlistarstefnur sem hafa þróast ein af annarri. Tónlist og 

lækningar liggja hins vegar eins og rauður þráður í gegnum söguna allt frá tímum grísku 

launhelganna fram á okkar daga.  

Í bók sinni Musicophilia rekur rithöfundurinn og taugalæknirinn Oliver Sacks upphaf 

formlegrar tónlistarþerapíu í Bandaríkjunum. Hún hófst sem lækningarúrræði í kjölfar 

heimsstyrjaldanna fyrri og síðari þegar gríðarlegur fjöldi hermanna lágu fyrir á herspítölum. 

Læknar og hjúkrunarfólk buðu tónlistarfólki á spítalana til að spila fyrir sjúklingana til að 

lina þjáningar þeirra og hressa upp á andann. Þeim varð þó ljóst að þrátt fyrir góðan vilja 

tónlistarmanna þá þurfti eitthvað meira til, þörf var á einhverskonar formlegri menntun og 

þjálfun. Vinna með sjúklingum krefst ákveðins innsæis, samkenndar og læknisfræðilegrar 

menntunar. Það er ekki nóg að geta spilað á hljóðfæri og haldið uppi góðri stemningu. Fyrsta 

formlega tónlistarþerapíuprógrammið var sett á laggirnar árið 1944 við Michigan Háskólann 

í Bandaríkjunum og samtök tónlistarþerapista voru svo stofnuð árið 1950.46 Sachs, Kitty 

Stiles og Connie Tomanio (einn af fyrstu doktorsnemunum í tónlistarþerapíu og síðar forseti 

amerísku tónlistarþerapíusamtakanna) unnu saman að fjölbreyttri tónlistarþerapíumeðferð 

                                                 
45 Allessandra Belloni, Rythm is the Cure (Fenton US: Mel Bay Publications INC, 2015), 29-30. 
46 Sacks, Musicophilia – Tales of Music and the Brain, 250. 
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við Beth Abrahams spítalann. Þar var sett á laggirnar meðferð fyrir Alzheimer- og 

Parkinsonsjúklinga, sjúklinga sem glímdu við málstol og talgalla og elliglöp. Starf þeirra 

vakti mikla athygli á heimsvísu og fylgdu aðrir spítalar og stofnanir í kjölfar þeirra víða um 

heim.47     

Persónuleg reynsla Sacks af mætti tónlistarinnar er býsna áhugaverð.  

Í Musicophilia lýsir hann alvarlegu slysi sem hann varð fyrir uppi á fjalli í Noregi.  

Hann sleit á sér sinarnar á vinstri fótlegg og gat með engu móti komið sér niður af fjallinu. 

Sacks reyndi að rugga sér á rassinum niður fjallið en eftir smá þjark datt honum í hug lagið 

Volga Boatmen´s Song og byrjaði að söngla það og lagði sterka áherslu á hvert slag. Fyrr en 

varði var hann að „músikastast“ niður fjallið. Sacks segir að honum hefði aldrei tekist að 

koma sér niður fjallið án þess að tengja hreyfingar sínar við hryn tónlistarinnar.  

Í kjölfarið gekkst hann undir skurðaðgerð og við tók fjórtán daga kyrrseta á meðan taugar 

og vefir jöfnuðu sig. Sacks minnist þess að á þessum tveimur vikum hafði hann hreinlega 

gleymt hvernig hann átti að nota fótlegginn. Honum fannst eins og hann væri ekki lengur 

hluti af honum og á fimmtánda degi þegar hann átti að fara í sjúkraþjálfun gat hann ekki 

gengið. Sacks hafði verið að spila fiðlukonsert eftir Mendelsson í E-moll af kassettu látlaust 

í 14 daga á meðan hann var að jafna sig. Þar sem hann stóð ófær um gang heyrði hann 

fiðlukonsertinn skýrt innra með sér. Á því augnabliki fann hann fyrir fótleggnum á ný og 

„mundi“ hvernig hann átti að ganga. Eftir um eina og hálfa mínútu hvarf tónlistin, það var 

eins og plötuspilara væri kippt úr sambandi, og hann gat ekki gengið lengur. Eftir að hafa 

hvílt sig þá endurtók hann leikinn á sama hátt. Þessi reynsla vakti forvitni Sacks og hann 

velti vöngum hvort aðrir hefðu svipaða reynslu af tónlist.48  

Einn af þeim sem Sacks komst í kynni við og lýsir í bók sinni er ungur enskur 

tónlistarmaður að nafni Nick Van Bloss. Hann var með Tourette-heilkennið á alvarlegu stigi. 

Fyrstu einkennin byrjuðu þegar Bloss var sjö ára gamall og hann var með samtals um 40.000 

kæki, svipbrigði, eftirhermu-, talna- og snertiáráttur á dag. Sacks hitti Bloss og bað hann um 

að spila J. S. Bach á píanóið, en Bloss hafði stundað píanónám frá unga aldri.  

Það gerði hann án þess að fipast eða sýna nokkur einkenni fyrir utan grettur hér og þar.  

Öll önnur einkenni hurfu þann tíma sem Bloss spilaði á píanóið. Þegar Sacks og Bloss ræddu 

saman um þessa reynslu þá sagði Bloss að Tourette-heilkennið hefði ekki bara horfið heldur 

hafi honum tekist að koma böndum á það. Snertiáráttan fékk útrás í gegnum píanóið, hann 
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var að fæða og knýja heilkennið með því sem það þráði að snerta: 88 svartar og hvítar 

píanónótur. Píanóið varð að einskonar „snertihimnaríki“ fyrir Bloss og Tourette-

heilkennið.49 Einn af sjúklingum Sacks var Dr. P., en hann var með Parkinsonsjúkdóminn. 

Þrátt fyrir að vera með góða sjón, var hann samt búinn að glata hæfileikanum til að bera 

kennsl á einfalda hluti eins og fatnað. Eitt sinn tók Dr. P  til dæmis konuna sína í misgripum 

fyrir hatt. Ástand hans var orðið alvarlegt en hann gat samt sem áður framkvæmt einfalda 

hluti, eins og að klæða sig á morgnana, það er  ef sú athöfn væri skipulögð í kringum söng. 

Eiginkona Dr. P. fann til fyrir hann fötin og á meðan söng hann ákveðið lag og klæddi sig í 

takt við það. Ef hann var truflaður í miðju lagi þá ruglaðist allt ferlið. Hann hætti einfaldlega 

að bera kennsl á fötin sín eða líkama. Í þessu tilfelli þá var tónlistin einskonar minnistákn 

eða saga sem Dr. P. gat fylgt eftir. Munnlegar leiðbeiningar eingöngu hjálpuðu honum 

ekkert.50  

Parkinsonsjúkdóminum er lýst sem hreyfisjúkdómi (e. movement disorder) en hann 

hefur einnig áhrif á skynfæri, hugsun og tilfinningar þeirra sem eru með sjúkdóminn á 

alvarlegu stigi. Truflun á hreyfi- eða málflæði getur tekið á sig margar myndir hjá þeim en 

Parkinsonsjúklingar bregðast vel við tónlist. Oft á undraverðan hátt með óheftri hreyfi- og 

talgetu á meðan tónlistin varir. Einn Parkinsonsjúklingur, Edith T. lýsti upplifun sinni á 

sjúkdóminum. Hún sagði að tignarlegar hreyfingar sínar væru horfnar, þess í stað væri hún 

orðin stirð eins trédúkka. Í stuttu máli sagði hún að Parkinsonsjúkdómurinn hefði 

„afmúsikalað“ hana eða tekið frá henni tónlistarhlutann sem skein áður í gegnum hreyfingar 

hennar og tal. Þegar Edith fann að hún gat sig hvergi hreyft þá var það sem hún heyrði í 

huganum; taktur ímyndaðrar tónlistar, nóg fyrir hana til að koma sér á hreyfingu. Þannig gat 

hún „dansað út úr“ Parkinsonrammanum - hinu frosna landslagi sem hún var annars föst í. 

Þegar hún heyrði tónlist þá var það fyrir henni eins og að muna eftir sér á ný. Um leið og 

tónlistin hætti þá féll Edith aftur ofan í Parkinsonhyldýpið. Hún var fær um að ganga um 

með annarri manneskju sér við hlið með því að fylgja hraða hennar og takti.  

Um leið og manneskjan stoppaði þá stoppaði Edith líka, alveg ófær um að ganga sjálf.51   

Tónlistarþerapía fyrir fólk með elliglöp er öðruvísi en fyrir fólk með skerta hreyfigetu 

eða talgalla. Besta tónlistarformið fyrir Parkinsonsjúklinga, að mati Sacks, er hryntónlist, en 

ekki endilega eitthvað sem sjúklingurinn kannast við eða man vel eftir. Fyrir málstola 

                                                 
49 Ibid., 231. 
50 Ibid., 236. 
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sjúklinga þá hentar sungin tónlist best með textum eða stuttum hendingum ásamt samspili 

við þerapistann. Tilgangur tónlistarþerapíu fyrir fólk með elliglöp eða vitglöp er að tala til 

tilfinninga og vitsmuna þeirra, minninga og hugsana. Tónlistinni er ætlað að tala til sjálfsins, 

örva það og hjálpa sjúklingnum að „snúa til baka“. Tilgangurinn er einnig að stækka og 

auðga tilveru þeirra, veita þeim frelsi, stöðugleika, skipulag og fókus gegnum 

tónlistarþerapíu. Þetta hljómar eins og kraftaverk, að tónlistin geti gert allt þetta, sérstaklega 

í ljósi þess að sjúklingar með elliglöp virðast vera í allt öðrum heimi, sinnulaus í dvala og í 

nístandi þjáningu sem þau geta ekki tjáð með orðum en tónlistarþerapía getur einmitt hjálpað 

slíkum sjúklingum því tónlistarskynjun, tilfinning fyrir tónlistinni og tónlistarminni geta 

lifað áfram hið innra með þeim löngu eftir að venjuleg minnisgeta er horfin. Tónlistarmenn 

sem fengu síðar á lífsleiðinni Alzheimer gátu, að sögn Sacks, munað heilu tónverkin og 

spilað þau enda þótt minnisgetan þeirra væri að öðru leyti horfin. Tónlistin getur virkað sem 

akkeri í tilveru Alzheimersjúklinga á meðan nánast ekkert annað getur það. Sacks vitnar í 

bréf frá aðstandanda Alzheimersjúklings. Hann segir að „endaþótt konan mín sé með 

Alzheimer, greind fyrir sjö árum síðan, þá er kjarni hennar ennþá til staðar. Hann (kjarni 

hennar) spilar mjög vel á píanó, nokkra klukkutíma á dag.“  Sacks minnist á Nietzche í þessu 

samhengi en hann hélt áfram að spinna tónlist á píanó löngu eftir að hann var orðinn mállaus, 

vitstola og hálf lamaður af taugasýfilis (e. neurosyphilis).52  

Tónlistarþerapía í anda austurríska heimspekingsins Dr. Rudolf Steiner var hluti af 

daglegu lífi Sólheima frá 1930-1974. Eiginmaður Sesselju Sigmundsdóttur, stofnanda 

Sólheima, var þýskur tónlistarþerapisti og mannspekingur að nafni Rudolf Noah. Hann 

starfaði við hlið Sesselju á Sólheimum um árabil. Á Sólheimum var hefð fyrir því að nota 

hörpur og lýrur og önnur sérsmíðuð hljóðfæri sem komu úr smiðju hljóðfærasmiða og 

mannspekinga. Þeir sóttu innblástur sinn og hljóðfærahönnun í Rudolf Steiner en hörpur og 

lýrur voru mikið notaðar við tónlistarkennslu í Waldorfskólum og Camphill-samfélögum 

víða um heim. Heimilismenn og íbúar Sólheima hlutu þannig lengi vel ómetanlega 
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tónlistarmenntun og þerapíu sem tengdist á vissan hátt andlegri tónlistarheimspeki forn 

Grikkja og hljóðfærum sem tíðkuðust á þeim tíma, eins og hörpur og lýrur.53 

 

Mynd 11 Fósturbörn Sesselju við tónlistariðkun 

 

Á þessari öld var tónlistarkennsla á Sólheimum vakin upp á ný eftir nokkurt hlé og 

undirritaður varð þeirrar gæfu aðnjótandi að fá að sinna tónlistarkennslu og 

hljóðfærasmíðum í þeim mannspekianda sem tíðkaðist á fyrri hluta síðustu aldar. Nokkrir af 

mínum nemendum höfðu upplifað og kynnst  tónlistarþerapíu og tónlistarkennslu af eigin 

raun hjá þeim þerapistum sem störfuðu við hlið Sesselju allt fram til 1974. Mér varð fljótt 

ljóst að klassísk vestræn hljóðfæri væru ekki hentug til tónlistarkennslunnar því mörg eru 

þau ansi flókin og krefjast tæknilegrar og líkamlegrar getu. Því brá ég á það ráð að smíða 

hljóðfæri af ýmsu tagi fyrir tónlistarkennsluna, aðallega hörpur þó og lýrur. Ég smíðaði sem 

sagt hljóðfæri fyrir fólk sem „kann ekki að spila“ en getur það samt, fái þau réttu hljóðfærin 

í hendurnar. Það var undravert að sjá hvað margir tónlistarnemendur voru fljótir að finna 

leið til að tjá sig í gegnum hörpurnar. Nokkrir kusu að halda sig við röddina eða slagverkið 

og einn hafði bara áhuga á rafmagnsgítar.  

Það sem vakti athygli mína var hversu máttur tónlistarinnar var í raun undraverður 

og mikilvægur fyrir samfélagið, bæði fyrir hlustendur og tónlistarnemendur. 

Sólheimasamfélagið sameinast oft á fallegan hátt í kringum tónleika, til dæmis sumar- og 

jólatónleika, þar sem hlustendur og flytjendur runnu saman í hátíðlega heild.  
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Tónlistarkennslan hafði þó einnig góð áhrif á einstaklinginn og hjálpaði honum við að 

sameinast þeim heilbrigða kjarna sem býr í sérhverri manneskju.  

Rudolf Steiner leit svo á að allir einstaklingar hefðu heilbrigðan kjarna hið innra, 

þrátt fyrir einhverskonar líkamlega fötlun og að það væri hlutverk listarinnar og heildrænnar 

umönnunar að laða fram og styrkja þennan kjarna.54 Tónlist og tónlistartjáning er samkvæmt 

minni reynslu hin fullkomna leið fyrir einstaklinginn til að tjá tilfinningar sínar, losa um þær 

og göfga, og í leiðinni öðlast sjálfstraust þegar þeir finna að þeir geta tjáð sig út frá hinum 

heilbrigða kjarna sem í þeim býr þrátt fyrir líkamlega fötlun. Undirritaður er ekki 

tónlistarþerapisti en ef maður tekur mið af mætti tónlistarinnar þá er það ljóst að mörkin á 

milli tónlistarkennslu og –þerapíu renna saman þegar einstaklingurinn finnur sjálfur leiðina 

gegnum tónlist og tjáningu til að komast að kjarna sínum. Á þeim stundum var birtan mikil 

í tónlistarherberginu.    

 

 

1.4   Tónlist sem hreyfiafl 

Mark Johnson, prófessor í listum og vísindum við háskólann í Oregon, Bandaríkjunum veltir 

fyrir sér tengslum tónlistarinnar við mannslíkamann, tíma og hreyfingu. Í bók sinni The 

Meaning of the Body segir hann að við upplifum tónlist sem hreyfingu í tíma og rúmi; hún 

er hæg/hröð, hún rís og fellur upp og niður tónstigann, og tónlistin stöðvast og hefst á ný 

þegar kaflaskipti verða. Tónlist hreyfist og hún hreyfir við okkur. Johnson heldur því fram 

að tónlistin sé ekki bara abstrakt nótur í bók eða hljóðbylgjur í loftinu, hún er hreyfiafl og 

heildar upplifun okkar á laglínu, hrynjandi og samhljómi tónlistarinnar. Saman mynda þau 

merkingarbær mynstur sem teygja sig yfir ákveðið tímaskeið sem spannar frá upphafstóni 

tónverksins til lokatónsins.55 

Að mati Johnsons getur tónlistin verið mikilvæg samskiptaleið og er fær um að miðla 

fjölbreyttu litrófi og flæði mannlegra upplifana og tilfinninga milliliðalaust.  

Johnson bendir á að flest okkar laðast tilfinningalega að tónlistinni. Við notum hana til að 

spegla, sefa og örva tilfinningar okkar. Aðrir hlusta á hlutlægari nótunum. Þeir einblína 
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55 Johnson, Mark, The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding (Chicago: University of 

Chicago Press, 2007), 255. 
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aðallega á fræðilega uppbyggingu tónlistarinnar og tónfræðihugtök eins og tóntegundir, 

tónbil, hraða og rytma. Johnson segir að auki að það sé býsna erfitt að hlusta grafkyrr eða 

sitjandi á tónlist því líkaminn okkar vill hreyfa sig með tónlistinni. Tónlist og dans eru þar 

af leiðandi náskyld fyrirbæri. Tónlistin fangar okkur og leiðir okkur áfram í rytmískt og á 

stundum ástríðuþrungið ferðalag í tónum og skilar okkur breyttum til baka á annan stað að 

því loknu.56  

Ameríska tónskáldið Roger Sessions (1896-1985) lýsir áhrifamætti tónlistarinnar á 

eftirfarandi hátt:  

Mér sýnist að aðalmiðill tónlistarinnar, grunnurinn að blæbrigðaríkum mætti hennar, og það 

sem gerir hana frábrugðna frá öðrum listformum, sé tíminn, sem birtist okkur á lifandi hátt 

sem hreyfing. Tíminn verður raunverulegur fyrir okkur í gegnum hreyfingu en hreyfing er 

órjúfanlegur, frumstæður hluti þess að vera maður, í mannslíkama sem hreyfist. Tilfinning 

fyrir hrynjandi sem fær okkur til að hreyfa okkur og dansa við tónlist á rætur sínar í 

hrynjandi líkamans, ósjálfráða taugakerfinu, hjartanu, öndun og göngulagi. Hraðar 

hreyfingar tengjast spennu/örvun, hægar hreyfingar tengjast spennu sem er ekki jafn 

dýnamísk. Tilfinning fyrir takti á rætur sínar í önduninni og hreyfingum henni tengdri (upp 

og niður - inn og út - upptaktur-niðurtaktur). Önnur element tónlistarinnar, eins og laglínan, 

tengist einnig líkamsstarfsemi, hún tengist fíngerðari vöðvahreyfingum sem taugakerfið 

hermir eftir á fíngerðan hátt þegar tónlist er spiluð. Við bregðumst ómeðvitað við rísandi 

laglínu með aukinni innri spennu og þ.a.l. sterkari tilfinningaviðbrögðum heldur en fallandi 

laglínu en hún vekur upp gagnstæð tilfinningaleg viðbrögð. Við hækkum röddina þegar við 

erum æst og lækkum hana þegar við erum róleg.57   

Þessi tilvitnun í tónskáldið sýnir augljós tengsl á milli tónlistarinnar og mannslíkamans og 

mætti hennar til að hreyfa við tilfinningum okkar á kraftmikinn, líkamlegan hátt. Það er mjög 

erfitt að hlusta á hryntónlist án þess að finna hvernig líkaminn vill hreyfa sig með og láta 

takt tónlistarinnar hreyfa sig. Auk þess er það nánast ómögulegt að dansa við tónlist með 

sterkum  takti án þess að finna hvernig sterkar tilfinningar fylgja með í kjölfarið. Hreyfing, 

tónlist, taktur og gleði renna saman á áreynslulausan máta en hreyfing, tónlist, hægur og 

dáleiðandi taktur vekja að sjálfsögðu upp allt aðrar tilfinningar. Tónlist, rytmi og hreyfing 

geta því auðveldlega snert á öllu tilfinningalitrófi mannsins. 

Johnson setur fram áhugaverða myndlíkingu á milli ferðalags í gegnum landslag og 

ferðalag okkar í gegnum landslag tónverksins. Hann segir að við ferðumst frá einhverjum 

tilteknum upphafspunkti gegnum landslagið, til þess áfangastaðar sem við lögðum upp með. 

Í tónlistarlegum skilningi er tónlistarferðalangurinn staddur í landslagi tónlistarinnar um leið 

og upphafstónninn heyrist, fyrsti tónninn er upphafspunkturinn. Það sem hann hefur þegar 

heyrt er landslag tónlistarinnar sem hann hefur ferðast um, til dæmis taktur 1-57 í Requiem 

eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Það sem tónlistarferðalangurinn á eftir að heyra af 

                                                 
56 Johnson, The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding, 237. 
57 Ibid., 238. Þýðing mín. 
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tónverkinu er landslagið sem hann á eftir að ferðast um áður en hann nær áfangastaðnum, 

sem er lokahljómur tónverksins. Tónlistarhlustun eru því ferðalag gegnum landslag 

tónverksins.58 

Rétt eins og tónlistarhlustun er ferðalag gegnum landslag tónlistarinnar eru 

hreyfingar plánetanna einskonar ferðalag gegnum tónlistarlandslag alheimsins. Forn Grikkir 

töluðu um hreyfingar plánetanna í sólkerfinu okkar og hvernig hver og ein þeirra hefur sína 

eigin tíðni. Hreyfingar þeirra í gegnum sólkerfið mynda svo síbreytilegan samhljóm eftir því 

hvar þær eru staddar í alheimsdansi sínum. Grikkir litu svo á að allir skapaðir hlutir í 

veröldinni hefðu sinn eigin tón og tíðni.  

En hvernig er annars hægt að styðja við þessa fornu heimsmynd Grikkja með 

vísindalegum hætti á okkar tímum? Geimferðastofnun Bandaríkjanna, NASA, hefur gert 

það. Hún hefur hljóðritað rafsegulmerki plánetanna í sólkerfinu, sérstaklega milli Júpíters, 

Satúrnusar og Úranusar, með geimkönnuðinum Voyager I og II. Þeim rafsegulmerkjum var 

svo breytt yfir í hljóðsveiflur (e. sonic vibrations) og safn af þessum rafsegulsöng plánetanna 

var svo gefinn út undir titlinum Symphony of the Planets í fimm bindum árið 1992.59 Einnig 

mætti nefna norðurljósin, aurora borealis, sem laða að sér ferðamenn til Íslands í hrönnum. 

Þau þykja leyndardómsfull og formfögur en það sem meira er, gefa þau frá sér hljóð sem 

hægt er að heyra með eigin eyrum á jörðinni, sé maður staddur á réttum stað.60 Það eru ekki 

bara pláneturnar sem gefa frá sér margbreytileg hljóð. Alþjóðlegt teymi vísindamanna hefur 

komist að því að jörðin okkar titrar á mismunandi sveifluvíddum (e. amplitudes) og tíðnum 

(e. frequencies). Árið 1998 rannsökuðu vísindamenn gögn úr þyngdaraflsmæli sem var á 

Suðurskautslandinu og komust að þeirri niðurstöðu að sumar af þessum jarðartíðnum óma 

stanslaust að því er virðist á 2.9 - 4.2 MHz (millihertz), en mannseyrað er fært um að nema 

tíðni á 20 Hz (hertz). Þessi lágtíðnisinfónía er því langt fyrir neðan heyrnarsvið mannsins. 

Ekki er fyllilega ljóst hvar upptök þessa hljóða liggja en vísindamenn telja að um samspil 

mismunandi þátta sé að ræða eins þegar ógnarþungir hafstraumar sem skarast og nudda 

sjávarbotninn, hægar hreyfingar jarðflekanna, jarðskjálftar (fyrir og eftir) og við samspil 

andrúmsloftsins við yfirborð jarðar. Eftir að gríðaröflugur jarðskjálfti reið yfir Japan árið 

2011 ómaði jörðin eins og bjalla í um mánuð þar á eftir. Rannsóknir hafa verið gerðar víða 

                                                 
58 Ibid., 250-252. 
59 „The Sounds of Interstellar Space,“ NASA, sótt 9. apríl 2018,  

https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/01nov_ismsounds/ 
60 „Auroras Make Weird Noises, and Now We Know Why,“ National geographic, sótt 10. apríl 2018, 

http://news.nationalgeographic.com/2016/06/auroras-sounds-noises-explained-earth-space-astronomy/ 
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um heim, meðal annars á Suðurskautslandinu, á botni Indlandshafs og í Alsír en skriður 

komst á þessar rannsóknir þegar tæknin gerði mönnum kleift að gera mælingar á hafi úti.61  

Svo virðist sem heimurinn dansi í kringum okkur í síbreytilegum samhljómi og að 

jörðin ómi undir fótum okkar. Einhverra hluta vegna skynjum við ekki þessar tíðnir, allavega 

ekki meðvitað. En ef til vill skynjum við tóna og tíðni alheimsins á annan hátt en í gegnum 

heyrnina. Til dæmis í gegnum áhuga okkar og fagurfræðilega upplifun á landslaginu, 

himinhvolfinu, og öðru fólki sem að við löðumst að einhverra hluta vegna. Við segjum að 

það séu góðir straumar í loftinu eða gott andrúmsloft. Við löðumst að fólki með ákveðna 

útgeislun (tíðni) og höldum okkur helst frá þeim sem hafa miður góða útgeislun.  

Við finnum samhljóm þegar við erum í góðum hópi fólks nú eða ósamhljóm. Við grípum til 

tónlistartengdra hugtaka til að lýsa ákveðinni tilfinninga- og samfélagslegri upplifun, 

kannski vegna þess að undir krauma margbrotin tíðni og fjölbreyttir tónar.  

Við heyrum ekki aðeins tónlist. Tónar, tíðni og samhljómur geta einnig tekið á sig 

rúmfræðileg form (e. geometric form) í föstu efni. Þýski eðlisfræðingurinn og 

tónlistarmaðurinn Ernst Chladni er frægur fyrir tilraunir sínar með tíðni tóna og form. Hann 

notaði einfalda tækni til að sýna fram á hvernig tónar mynda rúmfræðileg form.  

 

Mynd 12 Hvítt fínkorna Chladni mynstur á málmplötum 

                                                 
61 „First Observation of the Earth's Permanent Free Oscillations on Ocean Bottom Seismometers,“ 

Geophysical Research Letters, sótt 10. apríl, 2018, 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017GL074892 
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Það gerði hann með því að strjúka fiðluboga eftir málmplötu sem var þakin með fínkorna 

sandi. Þessi form sem myndast kallast Chladni-form (e. Chladni-figures).62  

Tilraunir Chladni vekja upp aðdáun yfir duldum mætti tónlistarinnar en einnig 

spurningar. Við lifum í veröld sem er efnisleg og áþreifanleg. Allt efni í kringum okkur hefur 

einhverskonar lögun og form sem hefur tekið breytingum á óralöngum tíma. Í ljósi þess 

mætti spyrja: Hvaða áhrif hefur þetta formmótandi afl tónlistarinnar á mannslíkamann? Hann 

er vissulega efnislegt form sem hefur gengið í gegnum formbreytingar frá því maðurinn varð 

til. Ef einn stakur tónn getur myndað svo fagurlega mótuð rúmfræðileg form í fínkorna sand 

eins og Chladni sýndi fram á, hvaða áhrif hefur tónlistin þá á mannslíkamann og umhverfið? 

Er þróun og umbreyting efnis óhugsandi án tóna, tíðni og tónlistar? Það er freistandi að 

tengja saman tilraunir Chladnis, sem sýna hvernig stakur tónn myndar falleg form, við 

heimspeki Grikkja, þar sem þeir lýsa mótun og sköpun heimsins og mannsins gegnum 

formmótandi tónlist alheimsins.  

Hreyfingar plánetanna skapa samhljóm sín á milli og hreyfa í leiðinni við manninum  

sem  samkvæmt forn Grikkjum er skapaður út frá sömu lögmálum og alheimurinn. Tónlist 

verður til við hreyfingu plánetanna og tónlist á jörðinni verður til við hreyfingu og hreyfir 

við líkamanum. Tónlistarþerapíu er ætlað að koma tilfinningum okkar á hreyfingu, að losa 

um þær, hjálpa okkur að tjá þær og koma þeim í jafnvægi á ný.  

Rétt eins og hreyfingar plánetanna á himinhvolfinu sem snúast eftir sporbrautum sínum í 

hárfínu, rytmísku jafnvægi. Tónlistin verður til við einhverskonar hreyfingu.  

Tónlistin hreyfist gegnum tíma og rúm og hún hreyfir við. En ef marka má heimsmynd 

fornmanna þá er tónlistin rót alls sem er. Allt er út úr heimi tóna og tíðni sprottið.  

Einnig maðurinn.  

Úr tóminu verður tónlistin til, hún laðar tilveruna fram í tónum, sérhver skapaður 

hlutur í veröldinni hefur sinn eigin tón og tíðni og allt í veröldinni hreyfist og ómar í 

óendanlega breytilegum margradda samhljómi.  

Ég er því tónlistin á meðan hún varir.  

 

 

                                                 
62 „Chladni Plates,“ Smithsonian, sótt 10. apríl, 2018,  

http://americanhistory.si.edu/science/chladni.htm- sjá einnig: www.youtube.com/watch?v=YedgubRZva8 
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2.   Hvað ertu, hlustun? 

Við heyrum í myrkri, við heyrum í vatni, við heyrum í svefni og við heyrum í vöku.  

Við heyrum í móðurkviði og við heyrum þegar við erum í dái, við heyrum gegnum veggi og 

gólf og við heyrum hvaðan hljóðin koma. Við gefum frá okkur hljóð og hreyfum við öðrum 

og leyfum hljóðum annarra að hreyfa við okkur …frá vöggu til grafar.  

Ég vaknaði snemma í morgun. Úti gnauðar vindurinn og regnið lemur á gluggann. 

Þrestir syngja í trjánum og einhver er að spila lútusvítu J. S. Bach á gítar í næsta herbergi. 

Undir þessum hljóðum ómar svo umferðaniðurinn á Sæbrautinni í fjarska. Á sama tíma er 

ég alveg kyrr í rúminu og beini athyglinni meðvitað að gítarleiknum. Við það hverfa öll hin 

hljóðin inn í bakgrunn heyrnarsviðsins. Þessi lútusvíta hreyfir við mér. Það er eitthvað svo 

undursamlegt við að fylgja eftir hljómaganginum og laglínunum innra með mér. Þær bera 

mann á barokkvængjum Bachs, tímabundið yfir á óræðan stað þar sem háleitar tilfinningar 

og góðar minningar vefa sig saman við tónlistina upp og niður tónstigann og gítarhálsinn. 

Þegar seinasti hljómur lútusvítunnar deyr út þá hætti ég að beina athyglinni markvisst að 

einhverju og vindur, regn og fuglar taka við á ný í forgrunni heyrnarsviðsins. Ég verð ögn 

pirraður yfir ónáttúrulegum bílahljóðunum sem taka að smeygja sér inn í eyrun á mér.  

Þau leggjast yfir tilfinningalega upplifun mína af lútusvítunni eins og grásvart hljóðteppi og 

hún hverfur ofan í hít þreytandi véla- og gúmmídekkjaniðsins sem hefur tekið sér 

valdsmannslega stöðu í forgrunni heyrnarsviðsins.   

Þessi fjölbreyttu hljóð sem ég nem þennan morguninn eiga eitt sameiginlegt: Þau 

verða öll til við hreyfingu. Eitthvað hreyfist og við það verður hljóð til. Þau hreyfa við mér 

hvert á sinn hátt og eitthvað ómar innra með mér í samræmi við upplifun mína á þeim.  

Ég tók þátt í þessum hljóðum í morgun með því að liggja grafkyrr og veita þeim, einu af 

öðru, meðvitaða athygli. En hvað gerist í líkamanum þegar við hlustum á hin margbreytilegu 

hljóð umhverfisins og ekki hvað síst, hvað gerist í líkamanum þegar við hlustum á tónlist? 

Tvær manneskjur sitja hreyfingarlausar á bekk við borð úti í garði, augliti til auglitis. 

Ætlunin er að kynnast hvor annarri nánar. Þær horfa lengi og vel á hvor aðra án þess að vera 

einhverju nær um karakter og innræti hvors annars. Þær finna fyrir nærveru og útgeislun 

hverrar annarrar og tala saman með augunum fyrst um sinn. Þegar manneskjurnar rjúfa svo 

þögnina og hefja samræður þá opinbera þær karakter sinn og innræti með hljómfalli 

raddarinnar. Við skiljum vitsmunalega merkinguna á bak við orðin sem berast okkur til 

eyrna. En á bak við einfalda setningu eins og „góðan daginn“ er hægt að skynja fjölbreytt 
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litróf tilfinninga, allt eftir því hvernig hljómfallið hljómar í eyrum okkar. Á bak við „góðan 

daginn“ getur leynst kæruleysi, hressileiki, gleði, geðvonska, ást og hatur. Svipað má segja 

um tónlist. Við getum ráðið í tónfræðilega uppbyggingu hennar gegnum vitsmuni okkar. En 

á bak við einfalt lag í F-dúr er hægt að skynja viðlíka fjölbreytt litróf tilfinninga án orða sem 

vefa sig í gegnum lagið, frá einum hljómi til annars, frá versum til viðlagsins, beint inn í 

hjartað.  

Þegar við hittum kærkominn vin þá segjum við oft: Hvað segir þú gott? Með öðrum 

orðum: Notaðu rödd þína væni og hljómfall hennar til að segja mér hvernig þér líður hið 

innra. Það er í gegnum mælt mál og hljómfall raddarinnar sem við opinberum ástand okkar 

og líðan hverju sinni og það er í gegnum tónlist sem við speglum tilfinningar okkar. Við 

vinnum svo úr þessu fjölbreytta tilfinningastreymi í orðum og tónum gegnum hið 

kynngimagnaða skynfæri eyrað. 

Listakonan Marina Abramovic er vel þekkt fyrir líkamlega krefjandi gjörninga sína. 

Í einum þeirra, The Artist is Present  tekst hún á við afar líkamlega og tilfinningalega 

krefjandi gjörning í sýningarsal MoMA í NewYork.63 Abramovic sat hreyfingarlaus á stól, 

við lítið borð, átta klukkustundir á dag, í þrjá mánuði samfleytt. Sýningargestir settust 

andspænis henni, einn af öðrum, í nokkrar mínútur í senn. Gjörningurinn fólst í nálægð og 

augnsambandi listamannsins við áhorfendur, án orða. The Artist is Present sýnir öðrum 

þræði fram á mikilvægi nærverunnar svo að mannleg, tilfinningaleg samskipti geti átt sér 

stað. Þessi gjörningur hefði hins vegar verið ómögulegur ef Abramovic eða sýningargestir 

hefðu verið að spjalla um daginn og veginn. Hljómfall mannsraddarinnar hefði þar engu 

breytt. Gjörningurinn hefði fallið um sjálfan sig. 

Sjón okkar er vissulega kynngimagnað skynfæri en í tónfræðilegum skilningi þá 

sjáum við minna heldur en að við heyrum. Við sjáum bara eina áttund eða grunnlitina sjö 

sem birtast á milli innrauða og útfjólubláa ljóssins. Við heyrum hins vegar um átta til níu 

áttundir. Sjónskynjunin nær ekki lengra en að yfirborði hlutanna í kringum okkur og við 

getum kallað hana ytri upplifun okkar af veröldinni. Við sjáum til dæmis ekki í gegnum 

birkitré. Við getum hins vegar hlustað okkur leið inn í kjarna þess. Heyrnin auðnar okkur að 

skyggnast inn í hlutina svo að segja. Við getum kallað heyrnina innri upplifun okkar. Sem 

dæmi þá vitum við ekki hvernig birkitré hljómar bara með því að horfa á það, hvort það sé 

mjúkt eða hart eða hvaða tón það geymir. Ekki fyrr en við bönkum í það. Þá opinberar 

                                                 
63 „The Artist is Present,“ MoMALearning, sótt 10. apríl, 2018, 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/marina-abramovic-marina-abramovic-the-artist-is-present-2010 
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birkitréð sig gegnum tóninn sem það gefur frá sér og heyrnin nemur. Eitt bank og einn tónn 

fela í sér margskonar upplýsingar um eðliseinkenni þess. Hljóðfærasmíði byggist til dæmis 

að stórum hluta á því að hlusta og banka á efniviðinn sem maður ætlar að vinna með. Það er 

ekki nóg að horfa á hann. Efnið verður að tala til manns og segja manni hvernig best það 

hentar í hljóðfærið, sem brú, háls, hliðar eða toppur. Hljóðfærasmiður þarf að hafa tónheyrn 

til að geta laðað það besta fram í efninu. Hann þarf að vera fær um að hlusta sér leið inn í 

efnið. Ef hljóðfærasmiður hefur ekki góða tónheyrn þá getur hann ekki átt samskipti við 

efniviðinn. Hvernig virkar annars heyrnin okkar, þetta undraverða skynfæri? 

Konráð S. Konráðsson, heyrnarlæknir við Háskólasjúkrahúsið í Uppsölum í Svíþjóð, 

segir í bók sinni Heyrnin: Fyrsta skilningarvitið að inneyrað nái fullum þroska snemma á 

meðgöngu. Kuðungurinn og hárfrumurnar þroskast snemma á fósturstiginu og á 20. viku eru 

heyrnarfærin fær um að nema hljóð. Fóstrið er umlukið belgvatni í móðurkviði en hljóð sem 

berst í gegnum loft endurkastast að mestu við yfirborð vatns. Það eru því rödd móðurinnar 

og líkamshljóð hennar sem örva eyru fóstursins á meðan meðgöngu stendur. 64  Þroski 

heyrnarbrautanna á síðari hluta meðgöngutímans er býsna áhugaverður að mati Konráðs. 

Völundarhúsið eða kuðungurinn þroskast eftir fyrirfram ákveðinni áætlun, sem er merkilegt 

fyrir þær sakir að sambærileg áætlun virðist ekki vera til fyrir þroska taugabrautanna, frá 

heilastofni til stórheila. Sú staðreynd bendir til þess að „forsenda eðlilegs þroska 

miðtaugakerfisins séu örvandi boð frá heyrnarfærunum. […] meðfædd heyrnardeyfa af 

völdum vansköpunar eða skemmda á sniglinum hefur óhjákvæmilega í för með sér minnkaða 

örvun heyrnartaugar og miðtaugakerfis. Svo virðist sem þróun heyrnarbrautanna eigi sér 

ákveðin tímamörk og ef þeim er ekki hlýtt eru möguleikum okkar á að koma þroskanum á 

rétta braut takmörk sett.“65  

Eðlilegur þroski mannsins í móðurkviði helst í hendur við heilbrigð heyrnarfæri og 

örvun taugakerfisins með hljóðboðum. Við þroskumst í móðurkviði með því að heyra og 

hlusta. Við þroskumst gegnum mátt hljóðsins. Í upphafi var orðið og orðið kom frá móður 

okkar. 

Mannseyrað er afar margbrotið skynfæri. Eyrað er það sem við sjáum á báðum 

hliðum höfuðsins; ytra eyrað, en það er líka það sem við sjáum ekki; innra eyrað.  

Nánast öll hljóð sem við heyrum eru samansett úr margslungnu litrófi af hljóðum með 

                                                 

64 Konráð S. Konráðsson, Heyrnin Fyrsta Skilningarvitið (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2012), 42. 

65 Konráð S. Konráðsson, Heyrnin Fyrsta Skilningarvitið, 45-46. 
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breytilegum styrk og tíðni. Eyrað skynjar þessi blæbrigði og vinnur úr þeim á örskotsstundu 

án mikillar fyrirhafnar. Ytra eyrað fangar hljóðbylgjur sem berast svo gegnum hlustina að 

hljóðhimnunni. Hljóðhimnan flytur hljóðbylgjurnar áfram gegnum smæstu bein 

mannslíkamans sem eru í miðeyranu og kallast hamar, steðji og ístað.  

Þaðan berst hljóðið inn í holrýmið, eða hljóðhvelfinguna sem er fyrir neðan beinin þrjú. Þar 

inni dempast hljóðið umtalsvert. 

Titringurinn í hljóðhvelfingunni kemur innanvessanum í innra eyranu af stað en hann 

er 774 sinnum þéttari en loftið. Bylgjurnar í innanvessanum örva skynhárin í kuðungnum, 

völundarhúsi innra eyrans og sérhvert skynhár framkallar boðspennu fyrir ákveðna tíðni 

hljóðs. Hreyfingin sem myndast í innra eyranu er breytt í rafboð sem berast upp til heilans 

gegnum heyrnartaugina í innra eyranu. Heilinn túlkar loks þessi rafboð sem tiltekin hljóð.66  

Sérhver hljóðbylgja hefur sína eigin tíðni og hljóðstyrk (e. amplitude). Tíðni (e. 

frequency) segir til um hversu oft eitthvað gerist á tilteknu tímabili. Hljóðstyrkur er mældur 

í desíbelum (e. dB) og hann segir okkur til um hversu hátt hljóðið er. Tíðni hljóðbylgjunnar 

er sá tími sem það tekur hana að ljúka einum titringi (e. vibration) á sekúndu áður en hún 

byrjar á þeim næsta og er tíðnin mæld í herts (e. Hz) eða kílóherts ef hljóðið titrar þúsund 

sinnum á sekúndu (e. kHz). Hljóðtíðni samsvarar tónhæð hljóðsins. Lágtíðnihljóð er 

bassahljóð og hátíðnihljóð er hátt og skært hljóð. Lægsta hljóð sem mannseyrað nemur er 

um 20 Hz en það er hljóðbylgja sem titrar fram og til baka tuttugu sinnum á sekúndu. Hæsta 

tíðni hljóðs sem mannseyrað nemur er um 20 kHz eða hljóðbylgja sem titrar fram og tilbaka 

20.000 sinnum á sekúndu.67 Eyrað er svo næmt að það getur greint tíðnimun sem nemur 0.34 

Hz eða 1/3 úr sveiflu. Til samanburðar má nefna að mismunurinn á milli tíðni C6 (1047 Hz) 

og D6 (1175 Hz) er 128 Hz en tónbilið á milli C og D er einn heiltónn.68  

Þegar við heyrum til dæmis Megas syngja þá heyrum við á örskotsstundu hver það 

er sem er að syngja. Frá því hljóðbylgjan verður til og þar til eyrað hefur fangað hana og 

komið áleiðis til heilans höfum við greint tíðni hennar og hljóðstyrk og höfum flokkað hana 

niður. Við vitum hvað það er sem við heyrum og jafnframt hver það er sem er að syngja. 

Megas sér um að syngja og koma loftinu á hreyfingu með hljóðbylgjum og við sjáum um að 

                                                 

66
 Professor Heinz Buddemeier, „Music in the Grip of Technology: The Destiny and Misson of Music in our 

Time – Part II,“ New View vor, nr. 83 (2017): 50-57.  

67
 Greg Milner, Perfecting Sound Forever: An Aural History of Recorded Music, (New York: Farrar, 

Strauss&Giroux, 2009), 17. 
68 Konráð S. Konráðsson, Heyrnin Fyrsta Skilningarvitið, 14-18. 
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greina þær, túlka og flokka. Hann gerir það ekki. Við verðum að hafa fyrir því að komast að 

því hvað (og hver) þetta er sem við heyrum. Hægt er að greina hljóðbylgjur á tvennskonar 

máta: annarsvegar kraft hennar (e. dynes=krafteining) yfir ákveðna vegalengd sem mældur 

er í vöttum (e. watts) og eftir hljóðþrýstingi hennar (e. SPL) eða þeim krafti sem verkar á 

lofteindirnar í andrúmsloftinu. Meðalmanneskja getur greint hljóð sem er svo veikt (e. soft) 

að styrkur þess er ekki meiri en 1/10.000 af milljón milljónasta hluta úr vatti á hverjum 

fersentimetra. Hljóðbylgja sem mælist í 3000 Hz er sú tíðni sem mannseyrað er næmast fyrir 

(mælt mál er á þessu tíðnisviði) og getur sú bylgja hreyft hljóðhimnuna svo lítið sem 1/10 

hluta úr ummáli vetniseindar (e. molecule). Þannig er mannseyrað svo flókið og næmt að 

undrun sætir.69  

Þegar við heyrum grunntóninn C þá heyrum við í raun samansafn af tónum sem 

umlykja grunntóninn en undarlegt nokk þá heyrum við bara einn tón, C. Þetta samansafn af 

tónum sem saman mynda grunntóninn kallaði gríski heimspekingurinn Pýþagóras 

yfirtónaröð (e. harmonics). Samkvæmt yfirtónareglu hans er tíðni yfirtónanna tengd 

grunntóninum á stærðfræðilegan hátt sem Pýþagóras var einna fyrstur til að setja fram á 

vísindalegan hátt. Sérhver grunntónn er í raun margbrotin „hljómkviða“ en mannseyrað 

greinir ekki á milli þessara yfirtóna. Við heyrum því sérhverja „hljómkviðu“ sem einn tón. 

Yfirtónarnir hafa áhrif á tónblæ (e. timbre) og áferð grunntónsins en eru alltaf fyrir ofan hann 

í tónhæð. Á þessu eru undantekningar. Það getur komið fyrir að aukayfirtónar slæðist með 

grunntóninum sem tengjast honum ekki á stærðfræðilegan hátt og hafa þeir sérstaklega áhrif 

á tónblæ hljóðfæra sem þeir eru spilaðir á. Slíkir tónar eru kallaðir undirtónar (e. undertones) 

eða aukatónar og geta þeir litað hljóðið svo mjög að það hljómar sem versta óhljóð. Sem 

dæmi um stærðfræði yfirtónareglunnar má nefna fimmta yfirtóninn fyrir ofan C, hann 

sveiflast fimm sinnum hraðar heldur en C og sjöundi yfirtónninn sveiflast sjö sinnum hraðar. 

Á bak við sérhvern tón eru afar fjölbreyttar yfirtónasveiflur í gangi á hverjum tíma. 

Yfirtónaröðin sem hljómar samhliða grunntóninum djúpa C er eftirfarandi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.C (grunntónninn) - 2.C - 3.G - 4.c - 5.e - 6.g - 7.B - 8.c - 9.d - 10.e - 11.f# - 12.g - 13.a - 

14.b - 15.h - 16.c - 17.c# - 18.d - 19.d# - 20.e - 21.f  - 22.f# - 23.f# - 24.g.70  

                                                 
69 Milner, Perfecting Sound Forever: An Aural History of Recorded Music, 15-18. 

70 Heiner Ruland, Expanding Tonal Awareness: A Musical Exploration of the Evolution of Consciousness 

Guided by the Monochord (London: Rudolf Steiner Press, 1992), 47. 
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Mynd 13 Yfirtónaröð djúpa C 

Þetta er fjölbreytt tónaröð fyrir einn stakan tón svo ekki sé dýpra í árinni tekið. Í þessari 

yfirtónaröð felst  þó viss leyndardómur tónlistarinnar, það er hversu lagskipt hljóðin og 

tónlistin sem við heyrum í kringum okkur eru. Á bak við einn tón er heill hafsjór af öðrum 

tónum. Það er ekki ósvipað manneskjunni sem samanstendur af flóknu neti hugsana og 

tilfinninga.   

Þýski tónlistarþerapistinn Heiner Ruland  hefur skrifað áhugaverðar bækur um tónlist 

út frá mannspekifræðum (e. anthroposophy) Rudolfs Steiner. Í bók sinni Expanding Tonal 

Awareness skiptir hann hljóði niður í þrjá megin flokka: Náttúruleg hljóð, tjáningu og 

tónlist.71 Að mati Rulands eru náttúruleg hljóð það sem við heyrum í umhverfinu og stafar 

frá frumöflunum fjórum: Jörð, vatn, eldur og loft. Við heyrum hljóð þegar regnið fellur til 

jarðar, þegar vindur gnauðar í trjánum, þegar grjót rennur niður fjallshlíðar eða þegar eldur 

snarkar í þurrum trjáboli. Sem sé hljóð sem myndast þegar náttúran er að verki. Tjáning er 

það sem við heyrum þegar dýr og menn gefa frá sér hljóð með því að tala, tísta, krunka, 

gelta, hneggja o.s.frv. Við heyrum lifandi verur tjá sig gegnum þau hljóð sem þau eru fær 

um að gefa frá sér. Tónlist er það sem við heyrum þegar maðurinn leikur á hljóðfæri og 

syngur.72 

Ruland bendir jafnframt á að fólk hefur haft meiri tilhneigingu til að rugla saman 

hljóðum, tjáningu og tónlist síðastliðin hundrað ár. Ekki síst með tilkomu 

rafmagnstækninnar en hún getur líkt býsna vel eftir hljóðum, tjáningu og tónlist án þess að 

náttúran, dýr eða maðurinn komi þar nokkuð nærri. Tvennt kemur hér til að sögn Rulands 

sem leiðir til þessa ruglings. Í fyrsta lagi þá getur heyrn okkar og tilfinningin fyrir hljóðum 

verið harla ónákvæm og á stundum tilfinningasnauð. Í öðru lagi erum við oft búin að ákveða 

í fljótfærni hvað það er sem við heyrum, án þess að gera okkur grein fyrir því hvort það sé 

hljóð, tjáning eða tónlist.73 

                                                 
71 Ruland, Expanding Tonal Awareness, 3. 
72 Ibid., 5. 
73 Ibid., 3-4. 
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Það er freistandi að halda því fram að fuglasöngur sé tónlist því hann hljómar 

stundum þannig en fuglar tjá sig yfirleitt í stuttum tónhendingum sem lýsa ákveðnu 

tilfinningaástandi, enda eru dýr eru tilfinningaverur. Tjáning þeirra talar á einhvern 

leyndardómsfullan hátt til tilfinninga okkar og það geta verið býsna fallegar tónhendingar.   

Karólína Eiríksdóttir tónskáld segir að hljóðheimur nútímamannsins sé orðinn miklu 

flóknari í dag en á öldum áður. Með tilkomu rafmagnstækninnar urðu öll hljóð gjaldgeng 

sem efniviður í tónverk og á 5. áratug síðustu aldar varð til hugtakið musique concrete.  

Sú stefna fól í sér að tónlistarmenn hljóðrituðu ólíklegustu hljóð úr umhverfinu á segulband, 

klipptu þau til, röðuðu saman upp á nýtt og notuðu til tónsmíða.  

Þessar tilraunir gætu hafa hljómað sem argasti hávaði í eyrum tónlistarunnenda fyrri alda og 

gera jafnvel enn í eyrum einhverra í dag. Karólína heldur því fram að hvað sem allri 

tilraunamennsku og tækni viðvíkur þá þýðir það ekki að við getum flokkað öll hljóð eins og 

þau koma fyrir í umhverfi okkar sem tónlist. Hún segir jafnframt:  

Flestir eru örugglega sammála um að fuglasöngur og brimhljóð geti látið í eyrum eins og 

fegursta tónlist, en tónlist er meira en hljóð. Tónlist er listform og þar með mannlegt 

tjáningarform og sem slíkt fullt af merkingu, ræðri og óræðri. Tónlist hefur margskonar 

skírskotun, hún vekur tilfinningar og höfðar til greindar mannsins. Tónlist hefur höfund og 

áheyranda, sem getur upplifað tónlist á margvíslegan hátt.74 

Niðurstaða Karólínu er sú að öll hljóð geti verið hráefni í tónlist, hvort sem það komi úr 

fuglsbarka, hljóðfæri, mannsbarka eða vél en „hljóð er ekki orðið tónlist fyrr en mannleg 

hugsun er búin að koma því inn í eitthvert heildarform, sem hefur merkingu fyrir 

höfundinn og áheyrandann“.75 

Fyrir utan náttúruleg hljóð, tjáningu dýra og manna og tónlist þá er nútímamaðurinn 

einnig umvafinn véla- og tækjahljóðum sem berast til hans úr öllum áttum. Slík hljóð eru 

áhugaverð að því leyti að þar koma náttúran, dýrin, maðurinn eða tónlistarleg hljóð hvergi 

nærri. Véla- og tæknihljóð eru birtingarmynd hins ólífræna tækniheims sem varð til í kjölfar 

iðnbyltingarinnar. Leiða má líkum að því að fyrir tíma iðnbyltingarinnar hafi hljóðheimur 

forfeðra okkar verið býsna frábrugðinn þeim hljóðheimi sem fylgir í kjölfar allra mögulegra 

tækniframfara og vélahönnunar. Í dag er ansi erfitt að komast hjá því að heyra véla- og 

raftækjanið borgarlífsins. Það er því býsna margt sem eyrað nemur en hvað gerist 

líffræðilega innra með okkur þegar við hlustum á náttúruleg hljóð, tjáningu lifandi vera eða 

tónlist? 

                                                 
74 Karólína Eiríksdóttir. „Hvað aðgreinir tónlist frá hávaða?“ Vísindavefurinn, 1. nóvember 2004. Sótt 23. 

mars 2018, 

http://visindavefur.is/svar.php?id=4586 
75 Karólína Eiríksdóttir. „Hvað aðgreinir tónlist frá hávaða?“ 

http://visindavefur.is/svar.php?id=4586
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Valborg Werbeck-Svärdström var sænsk óperusöngkona, mannspekingur og 

söngþerapisti. Hún vann náið með Rudolf Steiner og lögðu þau grunninn að nýrri söngtækni, 

söngskóla og raddþerapíu (e. The School of Uncovering of the Voice). 76  Í bók sinni 

Uncovering the Voice lýsir hún því hvað gerist innra með okkur þegar við hlustum á tónlist 

og mælt mál. Hún bendir á að öndunarkerfi mannslíkamans sé tengt heyrninni, sem og getu 

okkar til að syngja og tala. Loftið miðlar tónum og hljóðum inn í eyrað, eyrað andar að sér 

hljóðbylgjum. Við öndum að okkur lofti, drögum það inn í líkamann. Loftið í 

brjóstkassanum þrýstir þindinni niður á við sem svo aftur þjappar saman rýminu í maganum 

og þrýstir á vökvann í maganum í leiðinni. Þessi þrýstingur hefur áhrif á mænuvökvann í 

hryggjarsúlunni sem teygir sig alla leið upp í heilann. Þegar þrýstingurinn hefur færst upp í 

heila eftir hryggnum þá ruggar hann heilanum örlítið fram og upp á við. Þegar við öndum 

svo frá okkur þá snýst ferlið við. Við léttum á þrýstingnum á hrygginn og mænuvökvann og 

flæðið hreyfist niður líkamann á ný. Mænuvökvinn er einnig tengdur vökvanum sem er að 

finna í völundarhúsi innra eyrans. Inn- og útöndun okkar hefur því einnig áhrif á eyrað. 

Loftið sem fer í gegnum ytra- mið- og innra eyrað sem hljóðbylgjur, er tengt öndunarkerfi 

mannsins á undraverðan hátt að mati Werbeck-Svärdström. Hún segir jafnframt að maðurinn 

skynji ekki hljóð með eyranu einu saman. Maður heyrir í gegnum öndunarkerfið (inn – og 

útöndun) og allar þær taktföstu hreyfingar sem öndunin kemur af stað í líkamanum (og 

bylgjuhreyfingum í mænuvökvanum). Þetta ferli skýrir hvers vegna heyrnarlaust fólk getur 

skynjað tónlist með líkamanum. Heyrnarlausir segja að þeir skynji tónlistina gegnum bakið 

en það er einmitt vegna þess að mænuvökvinn og hryggsúlan virka eins og framlenging á 

heyrnarskynfærinu. Manneskja með eðlilega heyrn nemur ekki hljóð í gegnum eyrað 

eingöngu heldur líka gegnum titringinn sem myndast í vatnssúlu hryggjarins við inn- og 

útöndun okkar. Mænuvökvinn flæðir í gegnum taugakerfið og eyrað. Allt sem tengist 

önduninni hefur með sálar- og tilfinningalíf okkar að gera. Mannssálin heyrir tóna með öllum 

líkamanum í gegnum hringflæði mænuvökvans upp og niður hrygginn, inn í heilann og niður 

aftur.77  

Werbeck-Svärdström bendir á að til að geta sungið í réttri tónhæð og notað réttu 

blæbrigðin þá verði maður að hlusta á sjálfan sig. Það er mannseyrað sem vaktar 

vöðvahreyfingar talfæranna og raddbandanna. Á sama tíma taka talfærin og raddböndin 

                                                 
76 „Werbeck Singing,“ Orpheus, sótt 10. apríl, 2018.  

http://orpheus.hr/en/werbeck-singing/ 

77
 Valborg Werbeck-Svärdström, Uncovering the Voice (Forest Row: Sophia Books, 1980), 208-209. 
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virkan þátt í öllu sem við nemum með eyranu. Þegar við horfum og hlustum á manneskju 

syngja þá herma talfærin okkar ósjálfrátt eftir því sem söngvarinn er að gera með 

raddböndum sínum. Þessar vöðvahreyfingar sem Werbeck-Svärdström kallar 

spegilhreyfingar eru örfínar og ógerningur að sjá með berum augum.  Það er því í rauninni 

ekkert til sem heitir óvirk hlustun. Við tökum virkan en ósýnilegan þátt í öllu sem við heyrum 

og sjáum.78 

Þegar við syngjum þá notum við loftið sem við öndum að okkur til að framkalla hljóð 

og komum því á hreyfingu. Það er ekki loftið sem kemur raddböndunum af stað heldur eru 

það raddböndin sem koma loftinu á hreyfingu. Öndunin þjónar vitaskuld fyrst og fremst öllu 

lífi og viðheldur því. Werbeck-Svärdström bendir á að öndunin gegni einnig æðri tilgangi. 

Öndunin gerir manninum fært að tjá sinn innri mann í gegnum tóna og tal. Hún kallar söng 

og tal umbreytta öndun (e. transformed breathing process), sem flæðir í gegnum allan 

líkamann, upp og niður hrygginn, inn í heila og niður aftur.79 

Werbeck-Svärdström byggði tónlistarheimspeki sína og útlistun á því hvernig 

manneskjur spegla hverjar aðra á sálar- og líffærafræði Steiners sem hann skrifaði um í bók 

sinni Riddles of the Soul frá árinu 1919. Síðan þá hefur tækninni fleygt fram og fjölbreyttar 

rannsóknir verið gerðar á taugafræðilegri samspeglun, því sem Werbeck-Svärdström kallar 

spegilhreyfingar, til dæmis við Florida Atlantic háskólann og Kaliforníuháskólann í 

Bandaríkjunum.   

David Byrne fjallar meðal annars um þessar rannsóknir í bók sinni How Music Works 

og spyr hvort tónlistarupplifun eigi sér taugafræðilegar rætur sem hægt sé að skoða á 

vísindalegan hátt. Óvísindaleg tilraun gæti leitt það í ljós að það séu miklar líkur á því að við 

förum ósjálfrátt að brosa þegar við sjáum aðra manneskju brosa. Taugafræðingarnir Istan 

Molnar-Szakacs og Katie Overy við Kaliforníuháskólann (UCLA) í Bandaríkjunum gerðu 

taugarannsóknir á fólki (og öpum) sem fengið var til að framkvæma ákveðnar hreyfingar eða 

sýna fyrirfram ákveðnar tilfinningar. Með því að rýna svo í heilalínurit þeirra komust 

taugafræðingarnir að því að taugafrumur þátttakenda spegluðu það sem þeir voru látnir 

fylgjast með. Þegar þátttakendur fylgdust með íþróttamanni í ham þá fóru taugafrumurnar af 

stað í vöðvum þátttakenda, það er sömu vöðvum og íþróttamaðurinn var að nota. 

Taugavísindamenn hafa kallað þetta samspeglun á upplifun og ástandi en hún er frumskilyrði 

þess að við getum átt í samskiptum við annað fólk yfir höfuð. Þessi samspeglun tengist ekki 

                                                 
78 Werbeck-Svärdström, Uncovering the Voice, 206-207. 
79 Ibid., 210. 
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bara vöðvahreyfingum heldu líka tilfinningaboðum. Þegar þátttakendur sáu einhvern brosa 

eða gretta sig þá fóru frumurnar af stað í andlitsvöðvum þeirra sjálfra. Það eru því ekki bara 

taugar í vöðvum sem spegla það sem við sjáum heldur speglast tilfinningarnar líka. Það sem 

við sjáum og heyrum kemur taugafrumunum af stað. Við brosum þegar við sjáum einhvern 

brosa og verðum ósjálfrátt glöð. Við skynjum upp að vissu marki það sem náunginn er að 

upplifa, taugafrumur okkar endurspegla tilfinningalegt ástand hans.80  

Byrne bendir á að við manngerum þau hljóð sem að við heyrum. Við lesum til dæmis 

í tilfinningaástand manneskju sem trampar fram og til baka yfir gólfið og skellir svo hurðum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar við UCLA benda til þess að tónlistarupplifun okkar sé 

einnig taugatengd samspeglun. Þegar maður horfir á einhvern spila á hljóðfæri eða syngja 

þá spegla taugarnar í okkur samsvarandi vöðva sem hljóðfæraleikarinn eða söngvarinn eru 

að nota. Þegar maður sér rokkgítarleikara taka glæsilegt gítarsóló þá er maður í rauninni að 

„taka sóló“ líka. Verður maður ekki annars að geta spilað á hljóðfæri eða getað sungið til að 

þessi samspeglun geti átt sér stað?  

Dr. Edward W. Large við Florida Atlantic Háskólann í Bandaríkjunum skannaði 

heilann í fólki sem spilaði á hljóðfæri og fólki sem hafði enga hljóðfærakunnáttu á meðan 

það hlustaði á píanóverk eftir pólska tónskáldið Fréderik Chopin.81 Dr. Large komst að því 

að taugafrumurnar fóru af stað jafnt hjá þeim sem kunnu að spila og þeim sem kunnu það 

ekki. Þessar rannsóknir við UCLA  og Florida Atlantic Háskólann benda til þess að öll 

samskiptaform sem við notum dagsdaglega gegnum hljóð, mynd, tal eða tónlist eiga rætur í 

vöðva-og hreyfitaugum líkamans. Með því að lesa í þessar hreyfingar tengjumst við þeim 

tilfinningum sem eru á bak við þær. Líkami okkar og tilfinningalíf eru samofin heild. Við 

erum einnig tengd líkama og tilfinningalífi þeirra sem í kringum okkur eru gegnum 

áðurnefnda samspeglun. Tónlist kemur af stað margskonar taugafrumuspeglunum 

samkvæmt þessum rannsóknum, mun fleiri en önnur listform. Margar stöðvar heilans lýsast 

upp þegar maður hlustar á tónlist. Taugafrumur tengdar vöðvum, heyrn, sjón- og 

tungumálastöðinni glitra þegar þær eru skoðaðar í gegnum heilaskanna. Þetta er meðal 

annars ástæðan fyrir því að fólk með Alzheimerssjúkdóminn og hefur misst málgetuna, getur 

samt sungið langa og flókna texta þegar það hlustar á tónlist. 82  

Eftir þessum rannsóknum að dæma er það ósköp eðlileg athöfn að spila rokkgítarsóló á 

                                                 
80 Byrne, How Music Works, 351-352. 
81 Ibid., 353. 
82 Ibid. 
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„luftgítar“ eftir allt saman! Þessi tauga- og tilfinningatengsl okkar við tónlist og það sem við 

sjáum og heyrum varpa vísindalegu ljósi á hvers vegna tónlistin getur haft (og hefur haft um 

árþúsundir) svo víðtæk áhrif á líkama okkar á sál.  

Í bók sinni Human Hearing and the Reality of Music bendir þýski læknirinn og 

fyrirlesarinn Armin Husemann á að allir hljóðfæraleikarar syngja innra með sér, með 

tónlistinni sem þeir eru að flytja, líka hljómsveitarstjórnendur. Þeir sem hlusta á söngvara 

syngja, anda með söngvaranum, líka þeir sem eru ekki söngvarar. Það kallast heyrnaröndun 

(lat. respiratoria auditoris). Þeir sem eru hrifnæmir gagnvart tónlist anda með tónlistinni. 

Þeir fáu sem eru það ekki anda ekki með tónlistinni. Þegar hlustandinn er tilfinningalega 

móttækilegur fyrir tónlistinni þá birtist hin upprunalega öndun tónskáldsins, sem er að finna 

í tónverkinu, í heyrnaröndun hlustandans. Tónverkið og hlustandinn anda saman.83 Maður 

getur líka tekið andköf yfir einhverju sem maður sér eða heyrir, til dæmis yfir fegurð 

náttúrunnar, óvæntum gesti eða ánægjulegum fréttum. Við öndum þannig í takt við tilefnið, 

hvort sem það er fallegt eða ljótt, og inn- og útöndunin hefur svo aftur áhrif á líkamann í 

heild sinni. 

Í leikritinu Kaupmaðurinn í Feneyjum eftir breska leikskáldið William Shakespeare 

(1564-1616) mælir ein af aðalpersónunum, tónelskandinn Lorenzo háleitu orð til Jessícu um 

tónlist og mátt hlustunar: 

JESSÍCA: Fögur sönglist fær mér ávallt trega. 

LÓRENZÓ: Því veldur, að þín sál á sönginn hlýðir. Sjáðu villta og gáskafulla hjörð og hóp 

af ótömdum og ungum folum, er ærslafullir prjóna, hvía og hneggja að eðlislögum þeirra öra 

blóðs. Ef þeir af hendingu heyra lúður þeyttan, eða annan hljóm að eyrum þeirra ber, þú 

sérð, að þeir á sömu stundu stöðvast, og augun villt verða bljúg og spök við hljómsins mildu 

áhrif. Því er það, að skáldið Orfeus þeim undrum bjó að heilla til sín steina, strauma og tré. 

Því ekkert er svo forhert, fullt af illsku, að hljómlistin fái ei umbreytt eðli þess um 

stundarsakir. Og svo er um þann mann, er á ei söng í hjarta og heillast ekki af samstilltri 

eining yndislegra tóna, að hann til svika, ráns og rógs er hneigður, og sál hans dimm og 

drungaleg sem nóttin, sem dauðraríkið myrk hans innsta þrá. Treystu ei honum. Heyrðu 

strengjakliðinn!84  

Í þessari samræðu milli Jessícu og Lórenzó  kristallast ákveðinn leyndardómur tónlistarinnar 

sem menn að fornu hafa máski tekið sem sjálfsögðum hlut en nútímamaðurinn gefur lítinn 

gaum. Shakespeare lætur Lorenzo mæla þessi orð um mikilvægi hlustunarinnar sem gerir 

                                                 
83 Armin J. Husemann, Human Hearing and the Reality of Music, (Massachusetts: SteinerBooks-

Anthroposophic Press, 2013), 56. 

84 William Shakespeare, Kaupmaðurinn í Feneyjum, þýtt af Sigurði Grímssyni (Reykjavík: Bókasafn 

Helgafells, 1946), 180. 
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okkur móttækileg fyrir lækningamætti tónlistarinnar. Meðvituð hlustun er lykillinn að mætti 

tónlistarinnar, og máttug tónlist er í raun tónlistarþerapía fyrir líkama og sál.  

En hví skyldi maðurinn annars hafa tvö eyru? Áðurnefndur Oliver Sacks átti í 

bréfaskrifum við norskan lækni að nafni Dr. Jorgen Jorgensen sem sagði honum frá því 

hvernig tónlistarupplifun sín hafði breyst eftir að hann hafði misst heyrnina á hægra eyra. 

Jorgensen sagði að meðan skynjun hans á ákveðnum einkennum tónlistarinnar, svo sem 

tónhæð, tónblæ og takt hefði ekki breyst, þá hefði tilfinningaleg upplifun hans hins vegar 

breyst mjög mikið. Hún var orðin undarlega flöt og tvívíð. Jorgensen hafði verið mikill 

aðdáandi austurríska tónskáldsins Gustav Mahler og tónlist hans hafði ávallt djúpstæð 

tilfinningaleg áhrif á hann. En þegar Jorgensen fór á Mahler-tónleika eftir að hafa misst 

heyrnina á öðru eyranu fannst honum tónlistin vera einkennilega líflaus og flöt.  

Sacks bendir á að þegar við hlustum á tónlist þá skynjum við marglaga eiginleika 

hennar og víddir gegnum skynfæri heyrnarinnar, þar á meðal tónhæð, hljóðstyrk, áferð, 

laglínur og hraða. Það skiptir einnig máli hvar við erum stödd þegar við hlustum á tónlist. 

Það er mikill munur á því að hlusta á tónlist af hljómplötu liggjandi í baði eða á tónleikum í 

dómkirkju. Tónlist sem berst um rými dómkirkjunnar hefur til að mynda mun lengri ómtíma 

heldur en tónlist sem við heyrum inni á baðherbergi. Það er ekki hvað síst ómtími 

tónlistarinnar sem hefur með tilfinningalega áferð tónlistarinnar að gera og lífrænan hljóm 

hennar. Það voru einmitt þessir eiginleikar tónlistarinnar sem Jorgensen hætti að heyra þegar 

hann gat ekki lengur heyrt tónlist í víðómi (e. stereo).85   

 

2.1   Heyrn, hlustun & hávaði 

Meira en helmingur mannfólksins á jörðinni býr í þéttbýli eða í stórborgum.86 Minna en 

helmingur mannfólksins á jörðinni er því umvafinn náttúrulegum hljóðum í sínu daglega lífi, 

allavega að hluta til. Náið samneyti mannsins við náttúruna eins og það tíðkaðist á tímum 

fornmanna hefur gerbreyst með tilkomu tækninnar og nýrra vélrænna umhverfishljóða, hvort 

sem það er umferðarniður, flugvélahljóð, píp í símanum okkar eða rafmagnsmalið í 

ísskápnum. Manly P. Hall bendir á í bók sinni The Therapeutic Value of Music að með 

breyttu umhverfi breytast þau hljóð sem eru í okkar nánasta umhverfi og hlustun okkar þar 

                                                 
85 Sacks, Musicophilia – Tales of Music and the Brain, 143-144. 
86 „World’s population increasingly urban with more than half living in urban areas,“ United Nations, sótt 

10. apríl, 2018, 

http:/un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html  
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að auki. Hall skiptir heyrn mannsins í tvo þætti. Annars vegar í hlustun og hinsvegar heyrn 

(e. listening & hearing). Hlustun er meðvituð virkni og hún krefst fullrar athygli okkar. Við 

höfum einhverja stjórn á því á hvað og hvort við hlustum. Það gerum við með því að beina 

athyglinni að einhverju sérstöku og við gerum það sérstaklega þegar við höfum áhuga á 

einhverju. Við höfum hins vegar litla stjórn á heyrninni. Við heyrum hljóð öllum stundum í 

okkar daglega lífi. Þau berast til okkar frá umhverfinu og sjálfum okkur hvort sem okkur 

líkar betur eða verr. Við erum samt ekki alltaf meðvituð um það sem við heyrum. Við erum 

heldur ekki alltaf að hlusta.87  

Öll hljóð hafa áhrif á okkur. Það er samt einstaklingsbundið hvernig við skilgreinum 

hávaða. Einhverjum gæti þótt drunurnar í 1000 hestafla sportbíl hljóma undursamlega á 

meðan öðrum finnst þær argasti hávaði. Einhverjum getur fundist dauðarokk hljóma 

unaðslega á tónleikum á meðan öðrum finnst það hljóma sem dauðasynd. Óháð 

persónulegum smekk þá hefur heyrn okkar líffræðileg takmörk.  

Almennt er talað um að sársaukamörk séu við 120 dB hávaða. Það þýðir að manni 

líður líkamlega illa þegar þessum hljóðstyrk er náð. Í daglegu umhverfi okkar er 

hljóðstyrkurinn um 60-70 dB. Hljóðstyrkur upp á 120 dB er ekki óalgengur á rokktónleikum. 

Heimsins háværasta hljómsveit er talin vera breska rokksveitin The Who en hún sló 

heimsmet í hávaða árið 1976 á opnum leikvangi í London. Þessir tónleikar mældust 126 dB 

32 metrum frá hátalarastæðunum á sviðinu.88 Árið 2008 spilaði sænska hljómsveitin Sleazy 

Joe sögð á 143.2 dB styrk og hinir geðþekku piltar í rokksveitinni Kiss rufu að sögn 136 dB 

múrinn árið 2009 í Ottawa í Kanada.89 Heimsmetabók Guiness hefur þó fellt út þennan 

vafasama flokk með öllu enda ekki hægt að slá heimsmet í hávaða án þess að skemma 

eitthvað varanlega í leiðinni. Íslendingar eru engir aukvisar þegar kemur að því að slá 

hávaðamet. Konráð heyrnarlæknir segir frá keppni sem haldin var í höfuðstað Norðurlands. 

Þar kepptust bílaáhugamenn um að slá hávaðamet með hljómflutningstækjum bifreiða sinna. 

Yfirskrift keppninnar var: Sá sem spilar hæst vinnur. Niðurstaðan er heldur ógnvekjandi svo 

ekki sé meira sagt. Hljóðstyrkur í bifreið sigurvegarans mældist heil 148 dB þegar hæst lét.90    

                                                 
87 Hall, The Therapeutic Value of Music, 9. 
88 „How the Who Become the World´s Loudest Band,“ Ultimate Classic Rock,  

sótt 10. apríl, 2018,  

http://ultimateclassicrock.com/who-loudest-band/  
89 „13 Loudest Bands Ever,“ The Cavan Project, sótt 23. mars, 2018, 

 http://www.thecavanproject.com/13-loudest-bands-ever/  
90 Konráð S. Konráðsson, Heyrnin Fyrsta Skilningarvitið, 148. 

http://www.thecavanproject.com/13-loudest-bands-ever/
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Undirritaður varð þeirrar gæfu aðnjótandi að vinna við gatnagerð og malbikun í 

nokkur sumur á unglingsárunum. Þar voru tveir sérlega eftirminnilegir samverkamenn. 

Annar þeirra var gítarleikari í dauðarokkshljómsveit og hinn lifði fyrir dauðarokk. Þeir höfðu 

mikla þörf fyrir að breiða út boðskapinn þegar færi gafst, helst í vinnubílnum og allra helst 

á allra hæsta hljóðstyrk. Burt séð frá tónlistinni sjálfri sem í sjálfu sér var eftirminnileg, þá 

stendur eftir í minningunni hversu þyrstir þessir félagar voru í hávaða. Tónlistin var í raun 

aukaatriði. Aðalatriðið var hávaðinn í lokuðu rými og gamanið fólst í því að sjá hverjir gætu 

ekki höndlað hávaðann. Þeir voru að sjálfsögðu ekki gjaldgengir í 

vinnumannadauðarokksklúbbinn.  

Professor Heinz Buddemeier hefur ritað áhugaverðar greinar um tónlist út frá 

mannspeki Rudolfs Steiner. Buddemeier veltir upp þeirri spurningu hvers vegna ungt fólk í 

Þýskalandi sé svo hrifið af teknó- og rokktónlist. Ein af ástæðunum, að mati Buddemeier, er 

hávaðinn sem hlustendur fá beint í æð á tónleikum. Hljóðstyrkurinn (og blikkandi 

sviðsljósin) eykur hjartsláttinn og hækkar blóðþrýstinginn. Áheyrendur komast í tímabundið 

en sársaukafullt streituástand sem veldur því að líkaminn fer að framleiða streituhormónið 

adrenalín í nýrnahettunum. Líkaminn umbreytir þeim svo í endorfín í heiladinglinum. 

Endorfín veldur sælutilfinningu í líkamanum en það er eitthvað sem íþróttamenn kannast vel 

við og margir hverjir sækja í. Unga fólkið kemst þannig í tímabundið sæluástand með því að 

sækja teknó- og rokktónleika. Einhverjir tónleikagestanna eru þar að auki á einhverskonar 

eiturlyfjum en í þeim tilfellum þá eykur hljóðstyrkurinn við vímuástandið. Hljóðstyrkur upp 

á 120 dB er algengur á teknó- og rokktónleikum. Það er svipað og flugvirkjar þurfa að þola 

sem sinna viðhaldi á þotuhreyflum. Þeir nota hins vegar hlífðarbúnað fyrir eyrun og klæðast 

að auki sérstökum hlífðarfatnaði. Án hlífðarbúnaðar veldur 120 dB hávaði varanlegum 

heyrnarskemmdum. Því er ekki að furða, að mati Buddemeier, að um 25% unga fólksins í 

dag búi við skerta heyrn þegar það hlustar á tónlist á svo miklum styrk, bæði á tónleikum og 

í gegnum heyrnartól. Hann segir að það sé næsta freistandi að kalla slíkt endurtekið athæfi 

markvissar tilraunir til sjálfsskaða.91 Hér hefur Buddemeier lagt fram haldbæra líffræðilega 

útskýringu á því hvernig ungir dauðarokksaðdáendur og vegavinnumenn komust í 

tímabundna (hávaða)vímu á virkum dögum á götum Reykjavíkurborgar fyrir þremur 

áratugum síðan.  

                                                 

91 Buddemeier, „Music in the Grip of Technology: The Destiny and Misson of Music in our Time – Part II, 

50-57.  
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Ímyndum okkur stutta svipmynd af því hvernig ungur skólapiltur á okkar dögum 

hlustar á tónlist (og umhverfið) í dag. Piltur einn vaknar snemma á föstudagsmorgni, hefur 

sig til, setur plastheyrnartól í eyrun á sér, velur sér lagalista í snjallsímaspilaranum og arkar 

af stað út á stoppistöð. Hann tekur strætó í skólann og heyrir þar óminn af Rás 1, 

díselvélarhljóð og mas í öðrum farþegum og hækkar því aðeins í snjallsímaspilaranum. Hann 

fer út á stoppistöðinni fyrir framan skólann og gengur síðasta spölinn, enn með heyrnartólin 

og tónlist í eyrum sér. Hann notar hvert tækifæri til að setja á sig heyrnartólin, í frímínútum, 

pásum, milli tíma og í matarhléinu. Þegar skóladegi lýkur síðla dags, arkar pilturinn út á 

bílaplan skólans, setur heyrnartólin aftur á sig og hlustar á nokkur lög á meðan hann vafrar 

um netið í símanum. Hann er að bíða eftir félaga sínum sem ætlar að skutla honum á 

rútubílastöðina. Á leiðinni spjalla félagarnir um heima og geima með útvarpið í bílnum á. 

Skyndilega heyrir hann eitt af uppáhaldslögunum sínum í útvarpinu en heldur spjallinu 

gangandi. Þeir eru báðir með snjallsíma hvor í sinni kjöltu. Á rútubílastöðinni ómar 

lyftutónlist í hátalarakerfi hússins og hann setur á sig heyrnartólin á ný. Hlustar á nokkur lög 

á meðan hann bíður eftir rútunni. Pilturinn tekur svo rútuna sem fer austur fyrir fjall og á 

leiðinni horfir hann á nokkur myndbönd á YouTube í tölvunni sinni og hlustar á þau í 

gegnum heyrnartólin. Útvarpið er á þokkalegum styrk í rútunni og hún er þar að auki full af 

farþegum. Margir þeirra eiga í hressilegum hrókasamræðum sem blandast saman við 

útvarpið og vélarhljóð rútunnar. Pilturinn hækkar því hressilega hljóðstyrkinn í tölvunni. Á 

áfangastað stígur pilturinn út, enn með heyrnartólin í eyrunum og arkar heim til afa síns og 

ömmu. Á leiðinni er þung umferð og hávaðinn eftir því. Pilturinn er orðinn býsna þreyttur 

þegar hér er komið við sögu. Hann er loksins kominn til afa síns og ömmu og veit ekki hvort 

pirrar hann meira; lætin í útvarpinu heima hjá þeim eða sú staðreynd að hann er ekki lengur 

með heyrnartólin í eyrunum. 

Það sem merkilegast má telja við þessa ímynduðu svipmynd er sú staðreynd að 

pilturinn hlustaði á tónlist (og önnur hljóð) hvenær sem tækifæri gafst allan daginn. Hann 

gerði það þó aldrei í ró og næði. Aldrei með fullri athygli. Aldrei gegnum hágæða 

hljómflutningstæki. Alltaf gegnum plastheyrnartól og oft þegar annarskonar hávaði var í 

loftinu í ofanálag. En það pirraði hann aldrei sérstaklega. Þetta var aðeins hluti af  rútínunni 

hjá honum. 

Óhætt er að segja að margir hlusti á tónlist á þennan máta í dag, ef hlustun skyldi 

kalla, hvorki í gegnum góðar græjur né með óskiptri athygli. Ef athygli og virk hlustun þessa 

ímyndaða pilts var aldrei fyllilega til staðar, hvers vegna var hann þá með tónlist í eyrunum 
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nánast allan daginn? Var hann ef til vill að nota tónlistina sem hljóðteppi til að einangra sig 

frá umhverfinu, frá því að hann vaknaði þar til hann stóð inn í forstofu hjá afa og ömmu? 

Hann vildi kannski síður eiga samskipti við fólkið í kringum sig, til dæmis  í strætó og rútunni 

og fannst hann vera öruggari frá umheiminum með þetta ósýnilega hljóðteppi yfir eyrunum 

á sér eins og huliðsskikkju. 

Ég ákvað að leika þessa ímynduðu svipmynd eftir í nokkra daga til að sjá hvað myndi 

gerast. Ég vaknaði á hverjum degi í nokkra daga og setti strax á mig heyrnartólin og spilaði 

tónlist í símanum. Á hverjum degi lá leið mín niður í miðbæ og ég var alltaf með heyrnartólin 

í eyrunum, líka þegar ég kom við í verslunum eða á kaffihúsum og átti í stuttum samskiptum 

við starfsfólkið. Það sem mér þótti best við þetta atferli var að mér fannst ég löglega 

afsakaður frá því að eiga í samskiptum við annað fólk því ég var með eitthvað í eyrunum. 

Hvort sem að ég var úti á götu, í lyftu, á kaffihúsi, í bílnum, í skólanum eða á matsölustað. 

Oft heyrði ég ekki almennilega hvað afgreiðslufólkið sagði við mig en ég lét þó á engu bera. 

Hélt mínu einhverfa striki. Eftir því sem dagarnir liðu fann ég að ég var bókstaflega í engu 

sambandi við umhverfið og náttúruna sem blasti við mér þegar ég gekk frá Njörvasundi, 

Laugarnesið, meðfram strandlengjunni, framhjá Hörpu og niður í miðbæ. Heyrði hvorki í 

vindinum né sjávarniðinn en alltaf þó óminn af bílaumferðinni. Ég átti líka undarlega erfitt 

með að halda heilli hugsun eða láta hugann reika. Hann var alltaf truflaður af því sem ég var 

að hlusta á. Athyglin var því aldrei óskipt hér og nú. Það sem hafði þó veruleg áhrif á mig 

var sú staðreynd að ég gat ekki hugsað mér að taka heyrnartólin af mér eftir að hafa verið 

með þau í nokkra daga. Ég var á einhvern undarlegan hátt orðinn háður því að setja eitthvað 

í eyrun á mér og hlusta á eitthvað lungann úr deginum. Þetta var einhverskonar losti eftir 

ósýnilegu hljóðteppi yfir verund mína og vitund.     

Heyrnin er lykillinn að tilverunni og öllum okkar samskiptum sem og að allri 

heimsins tónlist. Hún er líka eitt fyrsta skilningarvitið sem þroskast á fósturstiginu. Við erum 

farin að hlusta á líkama og rödd móður okkar í móðurkviði. Það eitt og sér er undraverð 

staðreynd, þessi tengsl á milli hljóða og heyrnar. Þau móta og forma nýtt líf smám saman 

eins og sannur högglistamaður sem laðar fram glæsilegt listaverk úr efninu, af djúpstæðri 

ástríðu, frá einu hamarshöggi til annars.   

Í upphafi var orðið … og orðið barst til eyrna mannsins sem meðtók það. 
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3.   Hvað ertu, tækni? 

Tækni er víðfeðmt hugtak en það á rætur sínar í gríska orðinu technológía eða techné sem 

hefur með listir, verkvit og fagkunnáttu að gera og lógía sem merkir þekking á einhverju, 

eða rannsóknir í einhverskonar fræðigrein.92 Lógía er einnig tengt orðinu logos eða hið 

guðdómlega orð. Forn Grikkir litu á helg rit og orð hinnar alvitru véfréttar grísku 

launhelganna sem heilög orð guðdómsins eða logía. 93  Hugtakið tækni kallast á við 

upphafsorð þessarar ritgerðar: „Í upphafi var orðið“ í því samhengi að alheimurinn er 

skapaður út frá mismunandi tíðni og tónum. Í upphafi var það tæknin (techné) sem skóp 

alheiminn með orðinu (lógía) eða óendanlega fjölbreyttum samhljómi alheimsins.  

Í upphafi var orðið og orðið barst til mannkynsins sem hóf að skapa og móta 

heiminn út frá listrænni tæknikunnáttu og hugviti: technológía. 

Hugtakið tækni hefur mikið breyst gegnum aldirnar og er nú notað yfir áþreifanlega 

hluti eins og verkfæri, vélar og tæki auk óáþreifanlegum hugtökum á borð við aðferðir, 

skipulag og kerfi. Listir, sköpun eða guðdómlegur innblástur kemur þar hvergi nærri lengur. 

Mannkynið hefur nýtt sér tækni og verkkunnáttu á siðlegan hátt til að nýta og umbreyta 

umhverfinu og til að skapa sér ákjósanleg lífsskilyrði. Það hefur einnig gert það á siðlausan 

hátt með því að ofnýta og eyðileggja umhverfið með tilheyrandi afleiðingum fyrir hið 

heildræna vistkerfi jarðar. Tækni á tímum Forn-Grikkja var afar frábrugðin nútíma vél- og 

tölvutækni. Eins og orðið technológía felur í sér þá sköpuðu Grikkir út frá afburða 

handverkskunnáttu og hyggjuviti. Minjar um það má sjá í bygginga- og höggmyndalist þeirra 

til dæmis á Akrópólishæð í hjarta Aþenuborgar. 

                                                 
92 „Definition of technology,“ Merriam-Webster, sótt 2. apríl, 2018,  

https://www.merriam-webster.com/dictionary/technology 
93 „Logos - Philosophy and Theology,“ Collins English Dictionary, sótt 2. apríl, 2018, 

https://www.britannica.com/topic/logos 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/technology
https://www.britannica.com/topic/logos
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Mynd 14 Meyjarhofið á Akrópólishæð í Aþenu 

Aldrei fyrr hefur mannkynið mótað og umbreytt umhverfi sínu á jafn tæknilegan hátt 

og á okkar dögum. Sú tækni sem hvað mest hefur haft áhrif á tónlist og hlustun á okkar 

dögum er upptökutæknin og rafmagnið. Rafmagnið hefur gerbreytt því hvernig við mótum, 

sjáum og upplifum veröldina, en einnig því hvernig vélar og tæki við sköpum í okkar þágu. 

Rafmagnið hefur ekki hvað síst breytt hljóðheiminum í umhverfi okkar og í leiðinni hvernig 

við skynjum hljóð, tjáningu og tónlist.  

Í bókinni  Gargantúi og Pantagrúll eftir franska skáldið Francois Rabelais segir frá 

kynlegu atviki á skipi einu við útjaðar Íshafsins þegar Pantagrúll heyrir torkennileg hljóð í 

loftinu og skipstjórinn svarar: 

Herra minn óttist ekki neitt. Þetta er útjaðar Íshafsins þar sem mikil og grimmileg orrusta 

átti sér stað í byrjun síðasta vetrar á milli Eineygðinga og Skýgöngumanna. Þá frusu í loftinu 

orð og hróp manna og kvenna, glamur axa, skellir hertygja, og aktygja, hnegg hesta og annar 

gnýr bardagans. Nú á þessari stund þegar harðneskja vetrarins er liðin og gott veður komið, 

stillt og milt, þá þiðna þessi hljóð og verða heyranleg.94 

Um þrjátíu árum eftir dauða Rabelais var ítalski vísindamaðurinn Giovanni Batista Della 

Porta að leita leiða til að fanga orð með blýpípum og varðveita ofan í þeim þangað til þörf 

væri á að heyra orðin á ný. Hljóðfræði var ekki viðurkennd vísindagrein á tímum Della Porta 

og þegar vísindabyltingin var í algleymi, en snemma á átjándu öld varð hugtakið til í 

vísindalegu samhengi þegar franski stærðfræðingurinn og eðlisfræðingurinn Joseph Sauveur 

lagði grunninn að hljóðfræði sem viðurkenndri vísindagrein. Sauveur lagði stund á 

                                                 

94 Rabelais, Francois, Gargantúi og Pantagrúll, þýð. Erlingur E. Halldórsson (Reykjavík: Mál og menning, 

1993), bls. 628. 
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tónlistarheimspeki forn Grikkja en það sem meira er, hann var heyrnarlaus og með 

alvarlegan talgalla. Franski eðlisfræðingurinn Joseph Gay-Lussac setti fram kenningu um 

hraða hljóðsins í mismunandi hitastigi og landi hans, eðlisfræðingurinn Felix Savart  fann 

upp tannhjól sem notað var til að ákvarða sveifluhraða ákveðinna tónhæðar á sekúndu.95  

Sagan segir að guðfaðir þráðlausu tækninnar, ítalski Nóbelsverðlaunahafinn 

Guglielmo Marconi hafi eitt sinn fengið vitrun um að ekkert hljóð í heiminum gæti dáið út 

og horfið inn í eilífðar tóm þagnarinnar. Hann hélt þeirri hugmynd á lofti að hljóð sem þagnar 

færist bara handan við heyrnarskynjun mannsins og getur lifað þar að eilífu. Marconi hélt að 

hægt væri að laða fram öll heimsins hljóð á ný, bara með rétta tækjabúnaðinum. Draumur 

hans var að fanga fjallræðu Jesú Krists með þar til gerðum tækjum og gera heyrinkunnug á 

ný.96 

Mönnum hefur ekki enn tekist að fanga orð og hljóð fortíðarinnar með tækninni en 

hljóðupptökutæknin hefur hins vegar gert mönnum kleift að fanga öll möguleg orð og hljóð 

nútíðar og geyma á plasti eða á stafrænu skjali um eilífð alla. 

 

3.1   Grammófónninn 

Fyrsti maðurinn, að því talið er, sem hljóðritaði tónlist og spilaði hana aftur var 

samtímamaður Marconis, bandaríski uppfinningamaðurinn Thomas Alva Edison. Hann var 

einn af mikilvægustu uppfinningamönnum iðnbyltingarinnar og kom meðal annars á 

laggirnar Menlo-Park, fyrstu iðnaðarrannsóknarstofunni í heiminum þar sem vélvirkjar og 

vísindamenn unnu að þróun nýrrar tækni og véla. Ein af þeim var grammófónninn.  

 

                                                 

95 Michael Chanan, Repeated Takes: A Short History of Recording and Its Effects on Music (London: Vervo, 

1995), 1-3. 
96 Milner, Perfecting Sound Forever: An Aural History of Recorded Music, 1. 
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Mynd 15 Thomas Edison og grammófónninn 

 

Fyrsta lagið sem Edison hljóðritaði var vöggulagið Mary Had a Little Lamb eftir bandaríska 

rithöfundinn Sarah Josepha Buell Hale .97 Þessi viðburður hafði djúpstæð áhrif á Edison og 

ekki hvað síst aðstoðarmann hans, svissneskan vélvirkja að nafni John Kreusi. Edison sagðist 

aldrei hafa upplifað þvílíkt og annað eins og Kreusi er sagður hafa hrópað yfir sig „Gott im 

Himmeln!“ Þann 6. desember árið 1877 söng vél fyrir manninn í fyrsta sinn í 

mannkynssögunni svo vitað sé. Þann dag var mönnum skiljanlega nokkuð brugðið.98  

Rithöfundurinn og fræðimaðurinn Greg Milner bendir á í bók sinni Perfecting Sound 

Forever an Aural History of Recorded Music að uppfinningar verði sjaldnast til í tómarúmi. 

Algengt er að nokkrir uppfinningamenn séu að vinna að sömu eða svipaðri uppfinningu á 

hverjum tíma, í samkeppni eða án þess að vita hvað aðrir eru að fást við. Það eru fyrst og 

fremst félagslegar, efnahagslegar og menningarlegar aðstæður sem hafa áhrif á ímyndunarafl 

uppfinningamanna og laða fram hagnýtar uppfinningar sem þörf er á. Edison var ekki sá eini 

sem vann að hugmyndinni að grammófóninum. Franski prentarinn og uppfinningamaðurinn 

Eduoard-Léon Scott Martinville smíðaði vél árið 1857 sem hann kallaði hljóðritann (e. 

phonautograph).  

                                                 
97 Ibid., 3-4. 

98 Buddemeier, „Music in the Grip of Technology, The Destiny and Misson of Music in our Time,“ 19-24.  
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Mynd 16 Hljóðritinn 

Á þessari vél var nál sem fest var á himnu sem titraði þegar hljóðbylgjur hreyfðu við 

henni. Við titringinn markaði nálin mynstur í svartan sívalning sem snerist. Þessi vél gaf 

ekki frá sér hljóð, hún sýndi einungis tónlist sem mynstur. Árið 2008 fundu vísindamenn við 

Lawrence Livermore Labs hins vegar leið til að spila þessi mynstur Martinvilles.99 Eitt af 

lögunum sem vísindamenn uppgötvuðu af hljóðritum Martinville var Clair de la Lune eftir 

franska tónskáldið Claude Débussy.100     

Eins og margar snjallar uppfinningar varð grammófónninn til fyrir „slysni“. Hann 

varð til upp úr annarri uppfinningu sem Edison var að vinna að árið 1877 sem tengist 

símtækninni. Grammófóninum var ekki ætlað að vera hljóðupptökutæki. Til þess voru 

hljóðgæðin of léleg en Edison sá fyrir sér önnur hagnýt gildi fyrir grammófónninn eins og: 

1. Bréfaskrif eftir hljóðupptöku án aðstoðar hraðritara. 
2. Hljóðbók fyrir blinda. 
3. Til að kenna framsögn og mælskulist. 
4. Taka upp og spila tónlist. 
5. Fjölskyldualbúmið fullt af minningum, málsháttum, síðustu orð hins deyjandi manns. 
6. Spilabox og leikfang. 
7. Talandi klukka sem segir manni hvenær maður á að fara heim eða að fara í mat. 
8. Nákvæm varðveisla tungumála með tilliti til framburðar. 
9. Kennslufræðilegt gildi, varðveita útskýringar kennara fyrir nemendur, 

stafsetningaleiðbeiningar og annað slíkt. 
10. Símsvari, varðveita allt sem sagt er.101 

Allar þessar fjölbreyttu hugmyndir Edisons um notagildi grammófónsins hafa orðið að 

veruleika á einn veg eða annan.  

Kvikmyndagerðarmaðurinn og rithöfundurinn Michael Chanan bendir á þá staðreynd 

að þegar grammófónninn leit dagsins ljós þá vakti það furðu hversu einföld 

hljóðupptökutæknin var í raun. Í það minnsta mun einfaldari heldur en kvikmyndagerð. 

                                                 
99 Milner, Perfecting Sound Forever, 23. 
100 „File:Au Clair de la Lune (1860),“ WikiVisually, sótt 4. apríl, 2018,  

„https://wikivisually.com/wiki/File:Au_Clair_de_la_Lune_(1860).ogg 
101 Chanan, Repetaed Takes, 1-3. Þýðing mín.  

https://wikivisually.com/wiki/File:Au_Clair_de_la_Lune_(1860).ogg
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Grammófónn Edisons, sem fyrst leit dagsins ljós árið 1877, krafðist engrar sérstakrar 

vísindalegrar þekkingar eða nýrra efna, allt sem til þurfti var þá þegar til staðar og hafði verið 

lengi. Nálina (e. stylus) höfðu menn notað síðan í fornöld, hljóðhimnan (e. tympanum) var 

vel þekkt frá tímum Hippókratesar gegnum krufningar á mönnum og dýrum. Snigilskrúfan 

og -borinn (e. feed screw) var fundin upp af Arkímedesi Trektin eða tallúðurinn gefur að líta 

á teikningum af túbusamskiptakerfi sem Leonardo da Vinci var að hanna fyrir greifann af 

Mílan. Diskar og sílindrar hafa verið renndir með rennivélum í margar aldir (e. laith). Með 

öðrum orðum þá hefði verið leikur einn að hanna og smíða grammófón löngu fyrir 1877.102 

Samkvæmt þessu hefðu forn Grikkir og Egyptar auðveldlega getað hljóðritað tónlist og hljóð 

með þessari tækni hefði þeim hugnast það. Ef til vill gerðu þeir það en þótt ómögulegt sé að 

vita fyrir víst er gaman til þess að hugsa. 

Verkfæri, vélar og aðrir tæknilegir hlutir sem mannkynið hefur fundið upp, hannað 

og smíðað hafa haft óhjákvæmileg og oft á tíðum ómótstæðileg áhrif á notendur og 

samfélagið í heild sinni. Vélmenni hafa nú þegar leyst verkamenn í verksmiðjum af hólmi, 

bíllinn bjó til úthverfin, getnaðarvarnarpillan kom af stað kynlífsbyltingunni, sjónvarpið 

breytti hrynjandi heimilis- og fjölskyldulífsins, ljósmyndatæknin breytti því hvernig við 

horfum á heiminn. Samfélagsmiðlarnir hafa breytt mannlegum samskiptum og tölvan og 

snjalltæknin hafa breytt nánast öllu. Grammófónninn, hljómplatan, hljóðsnældan og 

geisladiskurinn gerbreyttu tónlistarneyslu og hlustun mannsins því um leið og 

grammófónninn leit dagsins ljós þá fæddist tónlistarskemmtanaiðnaðurinn.103 

Edison og listamenn sem voru á mála hjá útgáfufyrirtæki Edisons fóru vítt og breitt 

með grammófóninn um bandarískar borgir og bæi á árunum 1915-1925 og kynntu hann 

opinberlega. Tilgangurinn var að auglýsa og selja nýja vöru sem var markaðssett sem 

tækniundur. Markmiðið var líka að sýna áhorfendum fram á hversu tæknilega fullkominn 

grammófónninn væri, svo mjög að áhorfendur áttu ekki að geta greint á milli 

mannsraddarinnar og hljóðupptökum af henni. Sannleikurinn var sá að grammófóntæknin 

var enn á býsna frumstæðu stigi á okkar mælikvarða og hljóðgæðin eftir því. 

Grammófónkynningarnar fóru þannig fram að söngvarar stóðu á sviðinu með grammófón 

sér við hlið og sungu með hljóðupptökunum. Óperusöngkonan Anna Case var á mála hjá 

útgáfufyrirtæki Edisons, Edison-Records og tók hún þátt í fjölmörgum 

                                                 
102 Chanan, Repetaed Takes, 2. 

103 Mark Katz, Capturing Sound: How Technology Has Changed Music (Oakland CA: University of 

California Press, 2004), 3. 
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grammófónkynningum. Ein þeirra fór fram í hljómplötubúð í Iowa. Þar söng hún dúett með 

upptöku sjálfri sér sem er ekki í frásögur færandi nema fyrir þær sakir að Case þurfti að beita 

rödd sinni þannig að hún hljómaði nákvæmlega eins og á hljóðupptökunni. Sökum lélegra 

hljómgæða og lítils hljóðstyrks grammófónsins þá breyttist tíðni, tónhæð og áferð 

mannsraddarinnar og hljóðfæranna mjög mikið. Case þurfti þannig að beita brögðum til að 

geta hljómað eins og léleg hljóðupptaka af sjálfri sér með sannfærandi hætti.  

Áhorfendur gátu eðlilega vart greint muninn og þessar grammófónkynningar nutu mikillar 

hylli og þótti þessi nýja tækni kraftaverki líkust. Öld hljóðupptökutækninnar hófst með 

miklum fagnaðarlátum en einnig með þversögn: Hljóðupptökur hljómuðu ekki eðlilega á 

þessum tíma, söngvarar þurftu því að syngja óeðlilega til að sannfæra almenning um kosti 

þessarar nýju tækni. Hljóðupptökur hljómuðu ekki eins og heimurinn. Heimurinn varð því 

að  hljóma eins og frumstæðar hljóðupptökur.104  

Edison var býsna áhugasamur um spíritisma á sínum efri árum. Hann leit svo á að ef 

einhverskonar andlegur heimur væri til þá myndi maður þurfa háþróaða tækni til að koma á 

samskiptum við hann. Árið 1920 tilkynnti hann opinberlega að hann væri að vinna að 

maskínu til að geta náð sambandi við hina látnu. Grammófónnin hafði að mati Edisons 

brugðið birtu á leyndardóma tónlistarinnar. Fullkomnari grammófónn myndi varpa ljósi á 

leyndardóma lífsins sem væru að finna í hinum andlega heimi.105   

Árið 1916 bauðst viðskiptavinum plötubúða í Ameríku að taka hið svokallaða 

Edison-raunveruleikapróf (e. Edison Realism Test). Það var í grunninn leiðbeiningar um 

hvernig best væri að bera sig að við hlustun á hljómplötum. Viðskiptavinum var vísað á 

rólegan stað þar sem finna mátti hljómplötu, stól, klippibók með myndum af tónlistarfólki 

og tónlistargagnrýni ásamt Edison-raunveruleikaprófinu sjálfu. Leiðbeiningarnar hljóðuðu 

svo: 

1. Segðu hvaða rödd (sópran, tenór o.s.frv.) og hljóðfæri þú kýst að hlusta á. Sestu og 

snúðu bakinu í plötuspilarann. 

2. Taktu þér tvær mínútur í að fletta í gegnum klippibókina sem leiðbeinandinn mun rétta 

þér. 

3. Veldu eina að klippimyndunum án þess að hugsa og lestu það sem stendur vel og 

vandlega. 

4. Eftir lesturinn reyndu að muna hvenær þú heyrðir síðast í þeirri rödd eða hljóðfæri sem 

þú hefur beðið um að fá að hlusta á. Ímyndaðu þér aðstæðurnar. Þegar þú sérð þær 

ljóslifandi fyrir þér segðu þá við leiðbeinandann "ég er tilbúinn.“ 

                                                 
104 Milner, Perfecting Sound Forever, 6-7. 
105 Ibid., 47. 
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5. Þegar um 45 sekúndur eru liðnar af tónlistinni lokaðu þá augunum og haltu þeim 

lokuðum í eina mínútu eða lengur. Opnið þá augun og haldið þeim opnum í um 15 

sekúndur án þess að horfa í kringum þig. Lokaðu svo augum þínum á ný og haltu þeim 

lokuðum þar til tónlistinni lýkur.  
 

Niðurstaða: Þú ættir að upplifa sömu tilfinningar og þær sem þú upplifðir þegar þú fyrst 

heyrðir í sömu rödd eða hljóðfæri og þú valdi nú. Ef þú upplifir þær ekki í fyrstu tilraun þá 

er það vegna þess að þú hefur ekki fyllilega útilokað umhverfið á meðan þú varst að hlusta. 

Ef svo er ættir þú að endurtaka Edison-raunveruleikaprófið þangað til umhverfið truflar þig 

ekki lengur.106  

 

Það sem athygli vekur við Edison-raunveruleikaprófið er ekki endilega tónlistin sem hlustað 

er á heldur það sem hlustandinn ímyndar sér að hann sé að hlusta á. Hlustendur eru hvattir 

til að einbeita sér að réttu minningunni og útiloka allt ytra áreiti, líka plötuspilarann á bak 

við þá. Forsendur þessa prófs eru nokkuð skýrar: Til þess að hljóðrituð tónlist virki vel á 

hlustandann þarf hann að sjá fyrir sér lifandi tónlistarflutning samhliða hlustuninni. Sjón var 

hér (tón)sögu ríkari.  

Richard Lepper, tónlistarfræðingur og prófessor í samanburðarfræðum við 

Háskólann í Minnesota, hefur bent á að sökum þess hve óhlutstæð tónlist er  og okkur týnd 

um leið og hún þagnar þá er hinn sýnilegi þáttur tónlistarflutningsins svo mikilvægur fyrir 

hlustandann. Við staðsetjum og miðlum uppruna tónlistarinnar og tónlistarmannsins í 

samfélagslegu og menningarlegu samhengi gegnum hinn sýnilega þátt hennar.107 Edison-

raunveruleikaprófið segir okkar annað um hljóðritaða tónlist á þessum tíma: Í fyrsta skiptið 

í sögunni þá sjá hlustandinn og flytjandinn ekki hvor annan. Mark Katz prófessor í 

tónlistarfræði við Háskólann í N-Kaliforníu bendir á að þetta hafi þótti heilmikið mál á þeim 

tíma sem grammófónninn leit dagsins ljós. Hlustendur eru ekki endilega að spá í nærveru 

tónlistarmannsins í dag en fjarvera tónlistarmannsins var uppspretta uggs og angistar á fyrstu 

áratugum síðustu aldar. Sem dæmi þá ritaði enskur tónlistargagnrýnandi nokkur árið 1923 

að sumir hlustendur höndli einfaldlega ekki það tilfinningalega álag sem fylgir því að hlusta 

á mannsröddina hljóma úr einhverskonar vél án þess að eigandi raddarinnar sé til staðar. 

Hlustendur þrá eftir nærveru tónlistarmannsins og grammófónninn vekur hjá þeim ugg og 

óróa. Að heyra raddir í hausnum á sér var merki um einhverskonar geðveilu enda var það 

                                                 
106 Katz, Capturing Sound, 21-22. Þýðing mín.  
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 Leppert, Richard , The Sight of Sound: Music, Representation, and the History of the Body (Berkely&Los Angeles: University of 
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óhugsandi að maður gæti heyrt söng og hljóðfæraslátt án nærveru tónlistarflytjenda fyrir 

tíma grammófónsins.108 

Menn brugðu á ýmis ráð á síðustu öld til að vega upp á móti þessum dramatísku 

tilfinningaviðbrögðum grammófón hlustenda. Eitt af þeim var Söngvélin myndskreytta (e. 

The Illustrated Song Machine) sem kom fram á sjónarsviðið árið 1905. Söngvélin var prýdd 

með litríkum myndum sem hringsnerust fyrir augum hlustandans á meðan tónlistin ómaði.109 

 

Mynd 17 Söngvélin myndskreytta 

Í árdaga grammófóntækninnar var hver hljóðupptaka einstök og ekki hægt að fjölfalda. Við 

hverja afspilun þá versnuðu hljóðgæðin til muna þar sem að vax- og tinsívalningarnir, sem 

geymdu hljóðupptökuna, þoldu ekki álagið sem því fylgdi. Í besta falli var hægt að taka sama 
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lag upp samtímis á nokkra grammófóna en það þótti heldur ópraktískt í framkvæmd. Þegar 

hljómplatan leysti vax og tin af hólmi þá var loks hægt að taka upp tónlist eða önnur hljóð 

nánast hvar sem var í heiminum. Einnig var hægt að  fjöldaframleiða eintök og markaðssetja 

ákveðnar tónlistarstefnur. Í vissum borgum Norður-Ameríku þar sem ítalskir innflytjendur 

voru ráðandi voru ítalskar óperur, hljóðritaðar á Ítalíu, markaðssettar af miklum móð. Fyrsta 

hljómplatan sem seldist í yfir milljón eintökum var hljómplata með ítalska söngvaranum 

Enrico Caruso, sem tekin var upp í Mílanó árið 1904.110 

Grammófónninn var afar snjöll uppfinning og sú eina í heiminum sem hægt var að 

nota til að taka upp hljóð og tónlist, geyma þau og spila á ný. Allt í sama tækinu.  

Þessi uppfinning gerði tónlist að áþreifanlegri söluvöru sem hægt var að markaðssetja, selja 

og hagnast á. Michael Chanan bendir á hagræn áhrif grammófónsins. Í fyrstu voru þau ekki 

tónlistarmönnum í hag, öðru nær. Þeir þurftu að horfa upp á misvitra viðskiptamenn í 

skemmtanaiðnaðinum stinga meirihluta hagnaðarins af upptökum og hljómplötum í eigin 

vasa. Tengslin og samspilið milli tónlistarfólks og áheyrenda gerbreyttust með tilkomu 

grammófónsins. Áheyrendur þurftu ekki lengur að fara á tónleika til að hlusta á tónlist og 

tónlistarfólk gat nú hljóðritað tónlist án þess að vera með áheyrendur fyrir framan sig. 

Tónlistarfólk gat nú hlustað á sjálft sig rétt eins og áheyrendur en það átti reyndar eftir að 

hafa töluverð áhrif á túlkun og tónlistarlega tjáningu hljóðfæraleikara og söngvara.111  

Útvarpstæknin er merkilegt nokk runnin undan rifjum hergagnaiðnaðarins frá tímum 

fyrri heimsstyrjaldarinnar. Sú tækni hafði mikil áhrif á þróun hljóðupptökutækninnar. 

Grammófónar höfðu ekki yfir miklum hljóðstyrk að ráða fyrr en magnarar, hljóðnemar og 

hátalarar komu fram á sjónarsviðið. Það var ekki hvað síst útvarpsiðnaðurinn sem kallaði á 

nýja og öflugri tækni, betri hljóðgæði og öflugri hljóðstyrk. Grammófónninn naut góðs af 

þessari þróun. Útvarpið nærðist á hljómplötuútgáfu og tónlistariðnaðurinn óx og dafnaði við 

hverja tónlistarspilun í útvarpi. Eftir að samkomulag náðist um höfundarrétt og stefgjöld 

milli útvarps- og hljómplötuiðnaðarins fóru tekjur loks að skila sér til tónskálda, flytjenda 

og útgefenda. Í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar þróaðist tæknin og framleiðslukerfið enn 

frekar; hljómplötur urðu fullkomnari að gæðum og sökum þess var mun auðveldara að 

fjölfalda þær en áður. Flestar tækninýjungar frá þessum tíma runnu undan rifjum 

hergagnaiðnaðarins eins og útvarpstæknin hafði gert. Mörg iðnaðar- og 

tækniframleiðslufyrirtæki voru einnig hergagnaframleiðendur. Hljómflutningsgræjur urðu 
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betri að gæðum, hljóðsnældan leit dagsins ljós og segulbandstæki, vasadiskó, 

geisladiskurinn, stafræn tækni og sjónvarpsgervihnettir, kapalsjónvarp, vídeó, tölvuflögur 

og örflögur. Hagfræðilega séð er þetta merkilega tímabil tækniþróunar, frá 1888 til síðustu 

aldamóta, saga af góðæri, kreppu, gjaldþrotum, endurfæðingu, uppfinningum, 

fjöldaframleiðslu og markaðsvæðingu tónlistar. Tónlist og tækni runnu kirfilega saman á 

þessum tíma og höfðu gríðarleg áhrif á mannkynssöguna út um veröld alla.112  

Chanan bendir á að þetta merkilega gróskutímabil tækniframfara og tækninýjunga á 

síðustu öld hafi gerbreytt tónlistarmenningu okkar á margvíslegan hátt, ekki hvað síst 

hlustun, neyslu, og flutningi á tónlist. Umfram allt þá hefur tæknin og fjöldaframleiðsla á 

tónlist rofið skarð í brúnna á milli líkamlegrar og tilfinningalegrar nálægðar 

tónlistarflytjenda og áheyrenda. Áður en tæknibyltingin hófst þá var þessi brú náttúrulegur 

hluti af tónlistarflutningi og –hlustun mannsins út um allan heim. Með tilkomu tækninnar 

getur hvaða tónlistarstefna sem er heyrst hvar sem er í heiminum. Tónlistin á ekki lengur 

heima þar sem hún er búin til og flutt opinberlega. Enda þótt tónleikahald sé enn þann dag í 

dag stór hluti af tónlistarupplifuninni þá fer tónlistaneysla að stórum hluta fram í gegnum 

tölvur, snjallsíma og hljómflutningsgræjur heima við og í bílnum.113 

 

3.2   Tónlist og fjölföldun 

Segja má að þessi tækniþróun sé eins og tvíeggja sverð. Annars vegar þá getur hlustandinn 

nálgast og hlustað á hvaða tónlist sem er. Hins vegar þá er tónlistarflytjandinn ekki líkamlega 

til staðar þegar maður hlustar á hljóðupptökur. Maður getur hlustað á Inúíta frá Alaska syngja 

hálssöng þegar maður liggur á sólarströnd á Kanaríeyjum eða á finnskt dauðarokk á 

Péturstorginu í Róm. Tónlistin er ekki lengur bundin við hefðbundnar hugmyndir okkar um 

tónlistarsamfélag og –menningu, það er að tónlistin eigi að tilheyra þeim stað og menningu 

þar sem hún verður til. Afríkönsk trommutónlist sem áður var notuð við helgiathafnir og 

trúarlegar hátíðir í Ghana getur nú heyrst í hátalarakerfi Aðalbifreiðaskoðunar á Selfossi. 

Háskólanemi sem situr í Stúdentakjallaranum að læra undir próf í hagsögu gæti þess vegna 

verið með munkasöng í eyrunum á meðan kennarinn sem samdi prófið er með Búlgarskan 

kvennakór í bílgræjunum. Þegar búið er að hlutgera tónlist þá ert hún auðveld í meðförum. 

Maður getur ferðast með hvaða tónlist sem er, hvert á land sem er. Maður hefur einnig 
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aðgang að hverskonar tónlist, hvar sem maður er, svo framarlega sem maður er nettengdur 

og með rétta snjalltækið.  

Þegar tónlist er leikin af bandi þá missir hún óneitanlega sérstöðu sína í tíma og rúmi. 

Sá sem samdi tónlistina er ekki til staðar. Einungis fjöldaframleidd hljóðupptaka af verkum 

hans í stafrænu formi. Skynjun og hlustun mannsins hefur breyst afar mikið síðan vél söng 

fyrir manninn í fyrsta skipti. Á þeim tíma komust menn í tilfinningalegt uppnám þegar 

mannsröddin heyrðist fyrst án þess að eigandi hennar væri til staðar. Nú á dögum er fjarvera 

tónlistarmannsins hins vegar sjálfsagður og næsta eðlilegur hluti af tónlistarupplifun. Það er 

ólíklegt að einhver komist í tilfinningalegt uppnám við að heyra tölvurödd vísa sér leiðina 

um götur Parísarborgar í dag. Það hefði hins vegar þótt merki um geðveilu, að heyra raddir 

fólks sem er ekki á staðnum, hefði það gerst fyrir 1888.    

Þýski heimspekingurinn og listfræðingurinn Walter Benjamin fjallar um hugtakið 

fjarvera, og hið einstaka hér og nú listaverksins, í einu af áhrifamestu ritverkum 

menningarfræðinnar Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar frá árinu 1936. Hjálmar 

Sveinsson segir í formála íslenskrar þýðingar bókarinnar að  

„þessi ritgerð Benjamins um listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar frá haustinu 1935 

[…] hefur verið óþrjótandi brunnur fyrir alla þá sem hafa gert sér far um að skilja hvernig 

tæknilegar nýjungar geta ekki aðeins breytt listaverkinu í eðli sínu, heldur líka skynjun 

okkar og hugsunarhætti yfirleitt. Nærtækt dæmi er hvernig tölvutæknin hefur í raun búið til 

nýja tónhugsun þar sem tóngjafinn er ekki lengur hljóðfæri, heldur brot úr hljóðritunum, 

sem eru endurtekin hvað eftir annað, brotin upp, teygð og skæld.“114 

Hjálmar vísar hér í það hvernig tölvutæknin hefur gert tónlistarfólki kleift að búa til lag með 

því að notast við stutta hljóðbúta eða stef úr annarra manna lögum og gera að sínum. 

Tóngjafinn í nýja laginu er hljóðfæraleikur einhvers annars sem er búið að afrita, klippa í 

sundur og splæsa saman upp á nýtt. Tæknilega séð er hljóðsmölun (e. sampling) fjölföldun 

á tónlist eða hljóði. Hinu afritaða eintaki er umbreytt í eitthvað og sett í nýtt samhengi. 

Benjamin bendir á í riti sínu að tæknilega hafi ávallt verið unnt að fjölfalda listaverk. 

Grikkir slógu til dæmis mynt og steyptu brons og leirmyndir í mót, listnemar hafa löngum 

gert eftirlíkingar til að æfa sig og meistarar hafa gert eftirmyndir til að vekja athygli á 

listsköpun sinni. Enn aðrir hafa gert eftirlíkingar til að hagnast á þeim án þess að hafa 

einhverja sérstaka hæfileika sjálfir. Hægt var að fjölfalda grafíkverk með tréristum en það er 

með tilkomu prenttækninnar sem fjölföldun hefst fyrir alvöru með tilheyrandi 
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straumhvörfum á bókmenntasviðinu. Einnig voru koparstungur, æting (sýruæting í 

koparplötu í stað þess að rista á tré) og steinþrykk (hagkvæm aðferð til að fjölfalda 

grafíkverk) hentugar fjölföldunaraðferðir allt frá miðöldum fram á 19. öld. 115  

Benjamin bendir á að um aldamótin síðustu „hafði tæknileg fjöldaframleiðsla náð því stigi 

að það var ekki nóg með að hún fjölfaldaði listaverk frá fyrri tíð og gerbreytti þar með 

áhrifum þeirra, heldur ruddi hún sér til rúms sem sjálfstæð listræn aðferð.“116  

Eitt verður þó út undan við fjölföldunarferlið að mati Benjamins og það er hin 

einstæða ára listaverksins. Hann segir að gagnlegt sé að fjalla um áruna í tengslum við 

náttúrlega hluti. Ára náttúrlegra hluta skilgreinir hann sem „einstæða sýn í fjarska, hversu 

nálægt sem það sem horft er á kann að vera. Ef þú hvílir þig á sumarsíðdegi og fylgir með 

augunum fjallgarði við sjóndeildarhringinn eða trjágrein, sem varpar skugga sínum á þig, 

skynjar þú áru þessara fjalla og þessarar trjágreinar.“117 Um sjálft fjölföldunarferlið hafði 

Benjamin þetta að segja: „Jafnvel í fullkomnustu fjölföldun verður eitt út undan; það sem 

við getum kallað hér og nú listaverksins – einstök tilvist þess á tilteknum stað.“ Og að auki: 

„Hér og nú frumverksins segir til um hvort það er ósvikið. […] Það sem gerir hlut ósvikinn 

er nokkuð sem aldrei er hægt að fjölfalda.“118 

Benjamin hefur reynst býsna sannspár sem er athygli vert, í ljósi þess að hann ritaði 

bókina árið 1935, löngu fyrir tíma stafrænnar tækninnar. Hann fékk því aldrei að pósta 

hugleiðingum sínum á alnetið. Eins og Benjamin bendir á þá hefur fjöldaframleiðsla á 

listaverkum tíðkast um aldir, en ferlið krafðist samt sem áður ákveðinnar tækni- og 

handverkskunnáttu. Árið 2018, rúmlega hundrað árum eftir að fjölföldunartæknin varð orðin 

að sjálfstæðri listgrein, er þessi tækni nú á hendi allra jarðarbúa. Allavega þeim sem hafa 

snjalltæki í fórum sínum og löngunina til að fjölfalda myndir, myndbönd, skjöl og hljóðskjöl 

út í hið óendanlega.  

Tæknileg fjölföldun á okkar dögum er varla hægt að kalla listform. Hversu margir 

kunna annars að fjölfalda upp á gamla mátann; steinþrykk, tréristun, steypa í mót eða að 

framkalla ljósmyndafilmur? Eins má spyrja: Hver kann ekki að fjölfalda í dag?  

Hin stafræna fjölföldunartækni er orðin svo fullkomin að hægt er að fara á tónleika með 

uppáhalds hljómsveitinni sinni, fjöldaframleiða hið einstæða hér og nú þessa viðburðar með 
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snjallsímanum, og hlaða upp á netið á örskotsstundu, bæði mynd og hljóði. Helst áður en 

tónleikunum lýkur til að undirstrika að maður hafi örugglega verið til staðar þá og þar.  

Svipað má segja um ferðamenn á Íslandi sem flykkjast til landsins í milljóna tali 

flestir með einhverskonar snjalltæki í fórum sínum. Ára landslagsins er það sem heillar en 

margir hverjir upplifa margar af fallegustu náttúruperlum landsins í gegnum 

snjallsímaskjáinn. Svo aftur og aftur þegar þeir eru búnir að hlaða upp upplifunum sínum á 

landslaginu í myndrænu formi á samfélagsmiðlana. Væntanlega til að undirstrika að þeir hafi 

örugglega fangað hina einstöku áru landslagsins, hið einstæða hér og nú. 

Benjamin vekur athygli á því að „[l]istneysla í formi dægrastyttingar verður æ 

algengari á öllum sviðum listarinnar og kvikmyndin er prófsteinn hennar. Það er vísbending 

um grundvallarbreytingar á skynjuninni.“119 Hér snertir Benjamin á áhugaverðu málefni; 

breytingum á skynjun mannsins. Það er ekki hægt að ímynda sér að forn Grikkir hefðu liðið 

það að menn væru að veifa snjallsímum sínum innan launhelganna, svona rétt á meðan 

háheilög tónlistarþerapíustund væri í gangi. Þó má ímynda sér að þeir hafi hreinlega ekki 

haft nokkra einustu þörf fyrir það þótt þeir hefðu aðgang að snjallsíma. Skynjun þeirra hlýtur 

að hafa verið afar frábrugðin skynjun og skilningi nútímamannsins. Annað er óhugsandi því 

heimspeki þeirra og lífssýn var afar andleg og heildræn. Að nútímamaðurinn skuli hafa svo 

brennandi mikla þörf á listsköpun í formi dægrastyttingar er vissulega vísbending um breytta 

skynjun og athyglisgáfu. Að öðrum kosti er það vísbending um að við kjósum markvisst að 

beina athygli okkar frá nærveru og áru tilverunnar og beina henni kerfisbundið að þeirri 

tækniveröld sem að við höfum umlukið okkur með.   

Til að geta upplifað áru náttúrulegra hluta gegnum skynfæri líkamans, þarf maður að 

vera til staðar, úti í náttúrunni, hér og nú. Maður getur til dæmis ekki upplifað hið einstaka 

„hér og nú“ Esjunnar í gegnum snjalltækjaskjá, sama hversu há upplausnin er á skjánum, 

einfaldlega vegna þess að snjalltæknin er ekki þar og þá, þar sem Esjan er. Snjalltæknin getur 

ekki fangað áruna á sama hátt og skynfæri mannsins eru fær um að gera. Snjalltæknin er í 

eðli sínu ólífrænt tæki, skynfærin okkar eru lífræn og starfa sem ein órofa heild innan 

mannslíkamans. 

En hvað með tónlist, hefur hún áru? Hún hefur í það minnsta afar sérstæða návist, 

einstætt „hér og nú“. Það er í eðli tónlistarinnar sem listforms að hljóma í tíma og rými, hér 

og nú, frá upphafstóni til lokatóns. Ára tónlistarinnar er sérstök að því leiti að þegar maður 
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hlustar á lifandi tónlist þá mætast í rauninni þrjár árur: Ára hlustandans, tónlistarflytjandans 

og tónverkið. Hið einstaka hér og nú, samspilið á milli tónlistarflytjandans og hlustandans 

hefur áhrif á framvindu og túlkun á tónverkinu, að því gefnu að þeir séu í návist hvors annars. 

Og tónverkið hefur aftur áhrif á þá báða, mismunandi þó eftir stað og stund og tilfinningalegu 

ástandi þeirra beggja. Hið einstaka hér og nú er flókið tilfinningalegt samspil á milli 

hlustandans og tónlistarflytjandans sem er aldrei hægt að endurtaka. Sérhver 

tónlistarflutningur er einstakur. En sérhver hljóðritun er óbreytanleg. Hún er alltaf eins, sama 

hvar og hvenær maður spilar hana. Hana er vissulega  hægt að fjölfalda stafrænt út í hið 

óendanlega en hún breytist ekkert við það. Lifandi tónlistarflutning er ekki hægt að fjölfalda 

(það er endurtaka nákvæmlega eins daginn eftir) því hann er háður stað og stund og nærveru 

áheyrenda. 

Að mati Benjamins þá á hið einstæða gildi listaverks rætur sínar í helgisiðum og 

upphaflegt notagildi þess var í tengslum við þá. Að hans mati er mikilvægt að gera sér grein 

fyrir þessum tengslum listar og helgisiða en með tilkomu fjöldaframleiðslutækninnar losnar 

(fjölfaldað) listaverkið undan helgisiðum og sýningargildið ýtir dýrkunargildinu til hliðar. 

Samfélagshlutverk listarinnar breytist að auki, í stað þess að byggjast á helgisiðum byggist 

það á stjórnmálum. 120  Benjamin hélt því fram að fjölfaldað listaverk glataði áru sinni 

gegnum fjöldaframleiðsluferlið og að meira að segja fullkomnasta eftirprentun af listaverki 

hefði ekki lengur sérstöðu sína og nærveru í tíma og rúmi. Eintakafjöldi kæmi í stað 

einstæðrar tilvistar listaverksins. Hann var þó ekki algerlega á móti fjöldaframleiðsluferlinu 

þar sem hann taldi að með því væri listaverkið frjálst undan helgisiðunum og væri þannig 

aðgengilegra almenningi. Benjamin hafði rétt fyrir sér varðandi aðgengileika almennings að 

listaverkum en hafði hins vegar rangt fyrir sér hvað helgisiði eða trúarathafnir varðar. 

Hljóðupptökur halda áfram að vekja upp sterkar tilfinningar í eyrum hlustandans. 

Tónlistarsafnarar fylgja sínum helgisiðum rétt eins og eldheitir aðdáendur rokktónlistar eða 

klassískrar tónlistar fylgja sínum. Maður sem fer á sinfóníutónleika til að hlusta á 9. sinfóníu 

Beethovens gæti upplifað sterkar og háleitar tilfinningar og jafnvel komist í tímabundið 

upphafið ástand á tónleikunum. Ef hann myndi svo hlusta á upptökur af sinfóníunni á 

hverjum morgni, einn með sjálfum sér, á meðan hann væri að hafa sig til fyrir vinnu þá er 

ólíklegra að hann komist í slíkt upphafið ástand. Hann metur samt tónlistina mjög mikils og 

hún er orðin að órjúfanlegum hluta af hans daglega helgisið (e. ritual). Dýrkunargildið og 

helgihaldið sem Benjamin fjallaði um færðist bara inn í stofu til aðdáandans.  
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Tónleikar geta einnig haft yfir sér blæ helgihalds. Sérstaklega þar sem þúsundir 

áhorfenda og aðdáenda mæta til að taka virkan þátt í hinu tónlistarlega helgihaldi uppáhalds 

poppstjörnunnar sinnar eða hljómsveitarinnar. Því verður ekki séð að kenningar Benjamins 

um að fjölföldunin hafi frelsað listaverkið undan helgisiðunum og dýrkunargildi þess, eigi 

við um tónlist. Hún þrífst einmitt á eldheitum tilfinningum og trúarlegum upplifunum 

hlustandans. 

Hljóðrituð tónlist hefur breytt því hvernig og hvar við hlustum á tónlist. Hún hefur 

breytt tónlistarskilningi okkar í tónfræðilegum skilningi. Michael Chanan gefur dæmi um 

slíkar breytingar. Ungversku tónskáldin Béla Bartók og Zoltán Kodály voru brautryðjendur 

í þjóðlagasöfnun og notuðu hljóðupptökutæknina til að fanga austur evrópska þjóðlagatónlist 

snemma á tuttugustu öldinni.121 Grammófón sívalningarnir sem Bartók og Kodály notuðu til 

að hljóðrita skemmdust fljótt við endurtekna afspilun. Þeir brugðu því á það ráð að skrifa 

niður tónlistina. Þetta var ekki framandi tónlist í Evrópu þannig séð en hafði vissulega sín 

sérkenni sem heilluðu Bartók og Kodály. Hún var hluti af vestrænni tónlistarhefð og –sögu 

en ekki tónfræðilega séð. Hinn vestræni tónstigi er 12 tóna krómatískur tónstigi og Þau 

þjóðlög sem Bartók og Kodály hljóðrituðu var sérstök að því leytinu til að í þeim mátti heyra 

kvartnótur eða nóturnar á milli 12 tóna tónstigans. Það var því ekki hægt að skrifa þjóðlögin 

upp nákvæmlega. Með tilkomu tækninnar fóru menn með vestrænt tónlistareyra að taka eftir 

smáatriðum á hljóðupptökum sem höfðu kannski farið fram hjá þeim ella eins og í tilfelli 

Bartók og Kodály, enda byggist tónlist upp á fíngerðum blæbrigðum, smáatriðum og 

tilfinningalegri túlkun. Þegar Bartók hlustaði á þessar hljóðupptökur sagði hann: Að hlusta 

á hljóðupptökur er eins og að skoða element tónlistarinnar undir smásjá.122  

Chanan bendir á að engin nótnaskriftaaðferð sé fullkomin í sjálfri sér.  

Þegar tónlistarmaður túlkar eitthvað ákveðið tónverk þá spilar margt annað með eins og 

hljóðin í hljóðfærinu, öndunin, líkamsstaðan og tilfinningalegt ástand tónlistarmannsins. Allt 

er þetta mikilvægur hluti af lifandi tónlistarflutningi. Engin nótnaskriftaraðferð nær þó 

algerlega utan um öll hugsanleg blæbrigði. Enginn veit hvernig túlka eða flytja skuli 

forngríska hljóðfæra- og söngtónlist. Fornar tónlistarhefðir hafa glatast gegnum tímans rás 

vegna þess að þær hafa ekki verið nákvæmlega skrásettar. Chanan segir að í ljósi þessa geti 

vestræn nótnaskrift í rauninni verkað eins og ósýnileg spennitreyja á tónlistarflytjendur því 

hún knýr þá til að flytja verkið eftir ákveðinni forskrift. Slíkt geti aldrei náð utan um allt sem 
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spilar inn í sérhvern tónlistarflutning. Á meðan hljóðritun getur varðveitt þær 

túlkunaraðferðir sem tíðkast í nútíma tónlistarflutningi hefur vestræn nótnaskriftarhefð 

þurrkað út sérkenni vestrænnar tónlistar eins og kvart- og míkrótóna. Hvað sem öðru líður 

þá höfðu þessar þjóðlagaupptökur djúpstæð áhrif á tónsmíðar Bartóks.123  

Chanan gefur annað gerólíkt dæmi um hvernig hljóðupptökutæknin hefur haft áhrif 

á tónlistarhlustun. Spænska skáldið og tónlistarmaðurinn Federico Garcia Lorca safnaði 

ötullega saman spænskum þjóðlögum. Lorca tók þó annan pól í hæðina. Hann leit svo á að 

hljóðupptökutæknin væri kærkomin aðferð til að fanga og varðveita öll smáatriði og 

blæbrigði spænskrar þjóðlagatónlistar sem ekki væri hægt að festa á blað og forða þeim 

jafnframt frá því að falla í gleymskunnar dá. Sum þjóðlögin sem Lorca safnaði saman, 

hljóðritaði hann sjálfur í upphafi þriðja áratugar síðustu aldar ásamt söngkonunni La 

Argentina fyrir útgáfufyrirtækið HMV. Nokkur þessara þjóðlaga urðu að bardagasöngvum í 

spænsku borgarastyrjöldinni á tímum Franco hvar Lorca lét sjálfur lífið.124  

Hljóðupptökutæknin hefur vissulega haft áhrif á hvar og hvernig við hlustum á tónlist 

en hún hefur einnig breytt því hvernig hljóðfæraleikarar og söngvarar flytja tónlist. Mark 

Katz segir frá því að áður en hljóðupptökutæknin leit dagsins ljós hafði gamelan-tónlist 

þróast á mjög fjölbreyttan hátt á eyjunni Jövu. Sérhver gamelan-hljómsveit hafði sín sérkenni 

eins og rytma, hljóðfæri og stillingar.  Þegar hljóðritanir á gamelan-tónlist bárust á 

hljóðsnældum til Jövu á sjötta áratug síðustu aldar þá fóru gamelan tónlistarmenn að skiptast 

á þessum upptökum og bera sig saman við upptökurnar. Hljóðfæraleikarar samræmdu 

hljóðfæra stillingar og samsetningar við það sem þeir heyrðu á hljóðsnældum og 

tónlistarkennarar fóru að samræma hryn sinn og útsetningar við það sem þeir heyrðu. Þannig 

hurfu ævaforn fíngerð sérkenni gamelan-hljómsveita smám saman fyrir einsleitni með 

tilkomu hljóðupptökutækninnar.125  

Hljóðupptökutæknin hefur haft áhrif á hvernig hljóðfæraleikarar og söngvarar flytja 

og útsetja tónlist en einnig hvernig þeir túlka hana. Tónlistarmenn tjá sig ekki bara gegnum 

söng eða hljóðfæraslátt heldur einnig í gegnum líkamlega nærveru sína. Öll tjáning 

tónlistarmannsins í tíma og rúmi er heilt litróf í sjálfu sér sem hlustandinn og áhorfandinn 

upplifa sem órjúfanlegan hluta af tónlistarflutningnum. Hluti af tónlistarupplifuninni er það 
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sem áhorfandinn sér. Fiðluleikarinn Itzhak Perlman hefur sagt að áheyrendur hlusti einungis 

með hálfum hug, hinn helmingurinn fari í að horfa á hljóðfæraleikarann spila.126 

Franska óperusöngkonan Régine Crespin lýsti reynslu sinni af hljóðversvinnu í 

æviminningum sínum frá árinu 1997. Þar segir hún:  

[Ó]ttinn við áhorfendur er heilbrigður, hann örvar mann. Fólkið er þarna fyrir framan mann. 

Með þeim er hægt að mynda sameiginlega kærleikshátíð (e. lovefest). En hvernig er hægt að 

elska hljóðnema? Í fyrsta lagi þá er hljóðneminn ljótur. Hann er kaldur málmhlutur, 

ópersónulegur hlutur, sem hangir neðan úr bómu í snúru, rétt fyrir framan nefið á manni. 

Hljóðneminn skorar mann á hólm, eins og tölvan HAL í myndinni 2001: A Space Oddyssey 

eftir Stanley Kubrick. Tölvan var allavega fær um að tala. Hljóðneminn bíður, án 

vorkunnsemi, ónæmur en á sama tíma ofurnæmur, og þegar hann talar þá endurtekur hann 

allt sem maður hefur sagt orð fyrir orð. Skepnan sú arna.127   

Bandaríska óperusöngkonan Martina Arroyo  hefur einnig lýst reynslu sinni á því að syngja 

fyrir skepnuna þá arna; hljóðnemann. Hún bendir á að óperusöngvarar geti auðveldlega 

leikið sér með ákveðnar áherslur á samhljóða þegar þeir syngja á sviði.  

Hún nefnir sem dæmi óperuna Aida eftir ítalska tónskáldið Guiseppe Verdi.  

Á einum stað syngur Arroyo orðið „affranto“ (ástarsorg) með sérstaka áherslu á errið 

„affrrrranto“. Áherslan hljómar býsna vel og eðlilega á sviði, segir Arroyo, en afar illa 

gegnum hljóðnemann. Arroyo þurfti því að laga sig að takmörkunum hljóðnemans þegar 

hún söng Aida í hljóðveri.128  

Sama gildir um hljóðfæraleikara en þeir þurfa líka að laga sig að aðstæðum. 

Saxófónleikari verður til dæmis að passa sig á að hljóðneminn ýki ekki smellina í tökkunum 

og klassískur gítarleikari verður helst að halda niðri í sér andanum á meðan hann spilar svo 

að líkamshljóð hans yfirgnæfi ekki tónlistarflutninginn. Helst þarf hann að passa sig á því að 

mæta ekki svangur í upptökur með garnirnar gaulandi því hljóðneminn nemur og ýkir öll 

hugsanleg hljóð sem kunna að berast frá gítarleikaranum. Einnig getur verið vandasamt að 

finna rétta hljóðnemann fyrir ákveðin hljóðfæri. Hljóðnemi getur látið mismunandi hljóðfæri 

og söngvara hljóma illa jafnvel þótt hljóðneminn og hljóðfærin séu í hæsta gæðaflokki. 

Tónlistarmenn hafa því verið að læra hvernig á að syngja og spila fyrir upptökutæki og -tól 

allt frá 1887, þegar upptökutæknin leit dagsins ljós, fram á okkar tíma.  

Hljóðupptökutæknin hefur haft áhrif á hvernig hljóðfæraleikarar og söngvarar bera 

sig í hljóðverinu en hún hefur einnig haft áhrif á fjarveru áheyrenda á meðan á upptökuferlinu 

stendur. Fjarvera áhorfenda hefur haft áhrif á tónlistarmenn. Sérstaklega þegar þeir hafa 
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verið að hljóðrita tónlist. Klassískir indverskir Hindustani tónlistarmenn sóttu til dæmis 

innblástur sinn og spunnu tónlist sína í samræmi við tilfinningaleg viðbrögð áhorfenda. 

Tónleikarnir ultu á tilfinningaþrungnu samspili Hindustani tónlistarmanna við áhorfendur 

sína. Sem dæmi þá tekur flutningur á Raaga, sem er hin melódíska uppbygging Hindustani 

tónlistar, allt að þremur klukkutímum á tónleikum, allt eftir viðbrögðum áheyrenda, en 

einungis nokkrar mínútur í hljóðveri. Sumir tónlistarmenn hafa brugðið á það ráð að bjóða 

áhorfendum að vera viðstaddir í hljóðverinu þegar hljóðupptökur fara fram. Væntanlega til 

að sækja orku og innblástur til þeirra á meðan upptökurnar fara fram. Aðrir tónlistarmenn 

fagna beinlínis fjarveru áhorfenda þegar þeir eru að hljóðrita tónlist. Til að mynda eru margir 

klassískir tónlistarmenn fegnir því að losna við hósta, hrotur, mas og brölt tónleikagesta á 

meðan þeir hljóðrita ódauðleg klassísk tónverk. Einn af þeim var fiðluleikarinn Yehudi 

Menuhin. Hann var býsna feginn því að vera laus við áhorfendur á meðan upptökuferlinu 

stóð. Þannig gat hann einbeitt sér algerlega að tónlistarflutningnum án utanaðkomandi 

truflunar. Hvort sem tónlistarflytjandinn eða áhorfandinn séu til staðar eður ei þá er fjarvera 

beggja viss áskorun sem báðir þurfa að bregðast við. Hvor á sinn hátt.129  

Hljóðrituð tónlist er óbreytanleg. Hún er alltaf sama túlkunin á tónverkinu, 

endurtekin aftur og aftur við hverja spilun. Sinfóníuhljómsveit Íslands getur flutt 5. Sinfóníu 

Beethovens á hverjum degi í heila viku. Sérhver flutningur á sinfóníunni er hins vegar 

einstakur og er ávallt frábrugðinn þeim næsta. Það er ekki hægt að endurtaka sömu túlkun 

nákvæmlega eins, aftur og aftur vegna þess að aðstæður, andrúmsloft, tilfinningalegt ástand 

hljóðfæraleikara og áhorfenda er aldrei eins. Allra síst þegar margt fólk er til staðar á sama 

tíma í sama rými. Hljóðupptaka af 5. Sinfóníu Beethovens mun hins vegar alltaf hljóma eins. 

Alltaf á sama hljóðstyrk, sama túlkun, sömu þagnir og sami hraðinn. Hlustandinn getur hins 

vegar brugðist við henni á mismunandi hátt tilfinningalega, allt eftir því hvar og hvenær hann 

setur verkið á fóninn. Hann getur hlustað á verkið í baði eða á skíðum, upp á fjalli eða á 

hestbaki. Upplifun hans og hlustun er aldrei eins því hann er aldrei alveg tilfinningalega eins. 

Hljóðupptakan hljómar hins vegar alltaf eins. Alls staðar.   

Það að tónverk á hljómplötu hljómi alltaf eins getur líka haft óvænt áhrif á 

hlustandann. Mark Katz nefnir dæmi af sjálfum sér. Hann hlustaði reglulega á stórbrotið 

fiðluverk eftir Pablo de Sarasate, Zigeunerweisen sem flutt var af fiðluleikaranum Jascha 

Heifetz, hljóðupptaka frá árinu 1951. Katz kunni verkið utanbókar í öllum smáatriðum. Eitt 
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af þessum smáatriðum var í raun mistök sem fiðluleikarinn gerði í fyrsta kafla verksins með 

því að plokka óvart opinn E-streng. Fyrir Katz var þetta órjúfanlegur hluti af fiðluverkinu og 

hann bjóst alltaf við að heyra þessi mistök í hvert skipti sem hann hlustaði á upptökuna. 

Hann varð því fyrir töluverðum vonbrigðum þegar hann heyrði verkið spilað á tónleikum 

því hann fékk ekki að heyra plokk-mistökin. Áheyrendur búast oft við að heyra það á 

tónleikum sem þeir hafa áður heyrt á hljómplötum. Þeir fara sem sagt margir á tónleika til 

að heyra hljómplöturnar fluttar snuðrulaust, ekki til að heyra hljómplöturnar fluttar í hita 

spilagleðinnar með tilheyrandi breytingum á túlkun og áferð hljóðfæraleiksins.130  

Mikið vatn hefur runnið til sjávar hvað upptökutækni varðar og tækninni hefur fleygt 

gríðarlega áfram. Sérstaklega með tilkomu stafrænnar tækni. Í nútímahljóðveri er ekki lengur 

að finna grammófón horntrektir í yfirstærð heldur mergð hljóðnema í hæsta gæðaflokki. Þrátt 

fyrir allar hugsanlegar tækniframfarir síðastliðna áratugi, frá grammófóninum til 

snjalltækninnar stendur eitt mikilvægt atriði eftir: Engin horntrekt eða heimsins besti 

hljóðnemi geta numið hljóð og tónlist eins og mannseyrað gerir.    

Í árdaga upptökutækninnar þurftu tónlistarmenn virkilega að hafa fyrir því að leika 

og syngja í hljóðveri. Þeir þurftu margir hverjir að dansa fyrir framan upptökutrektina, eftir 

því hvort þeir sungu eða spiluðu sterkt eða veikt. Ef þeir sungu sterkt þá þurftu þeir að 

stökkva í áttina að trektinni og stinga hausnum eða hljóðfærinu ofan í trektina. Ef þeir léku 

sterkt þá þurftu þeir á stökkva frá trektinni því það var ekki hægt að stöðva upptökuna. 

Sérhvert lag þurfti að hljóðrita í einni töku. Allir þurftu því að skila sínu óaðfinnanlega.  

Með tilkomu hljóðnemans og stafrænnar tækni gerbreyttist upptökuferlið. Tónlist í 

dag er oftast nær tekinn upp í stuttum bútum í hljóðveri og er bestu tökunum svo skeytt 

saman í eftirvinnslu. Hægt er að taka upp hljóðfærin í sitt hvoru lagi á mismunandi tímum 

og skeyta svo saman og klippa til í hljóðupptökuforritum síðar. Bassaleikarinn getur til 

dæmis tekið upp sína parta á Súðavík og söngvarinn sína inn í svefnherbergi í London svo 

dæmi séu tekin. Ef þeir gera einhver mistök þá er auðvelt að laga þau síðar í 

hljóðupptökuforritinu. Ef söngvarinn syngur falskar nótur hér og þar þá er auðveldlega hægt 

að laga þær með hinum heilaga gral hljóðupptökusnjallforrita: Autotune.131 Það forrit er 

himnasending fyrir alla þá sem leika eða syngja falskt því það leiðréttir allar falskar nótur á 

                                                 
130 Katz, Capturing Sound, 30. 
131 „Auto-Tune 7 TDM/RTAS,“ Antares, sótt 6. apríl, 2018, 

https://www.antarestech.com/product/auto-tune-7-tdmrtas/ 
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augabragði. Sá hængur er á forritinu að þegar búið er að laga falskar söngraddir með autotune 

þá hljóma þær eins og vélmenni.  

Ef bassaleikarinn „grúfar“ ekki almennilega með trommuleikaranum í 

upptökuferlinu þá er hægt að færa nóturnar hans til og frá í upptökuforritinu svo að þær 

„grúfi“ við trommutaktinn. Ef trommuleikarinn „grúfar“ ekki þá er hægt að gera slíkt hið 

sama við hann. Ef trommuleikarinn og bassaleikarinn eru ekki að standa sig yfirhöfuð þá er 

hægt að losa sig við þá báða og láta snjallforrit um trommu- og bassaleikinn. Það er engin 

þörf á hljóðfæraleikara sem skilar ekki sínu í hljóðverinu. Tölvan gerir aldrei mistök, hún 

spilar hvorki falskar nótur eða fer úr takti sem er auðvitað draumur sérhvers tónlistarmanns. 

Martröð sérhvers tónlistarmanns sem vill ekki missa starfið út af því að einhverskonar 

tónlistargervigreindarforrit getur komið í stað hans. 

Hljóðupptökutæknin hefur haft áhrif á hljóðfæraleikara, söngvara, áheyrendur og 

túlkun en hún hefur líka getið af sér nýja starfsstétt innan tónlistarheimsins. Áður en fjölrása 

upptökutækin litu dagsins ljós þá var tónlistin tekin upp í heild sinni í einni töku án þess að 

stoppa enda var það ekki hægt. Með tilkomu fjölrásatækninnar um miðbik síðustu aldar fóru 

tónlistarmenn að nota hljóðupptökuverið sem einskonar hljóðfæri og ný tegund 

„tónlistarmanna“ kom fram á sjónarsviðið: Upptökustjórar (e. producers). Þeirra hlutverk 

var að leiða hljómsveitir í gegnum upptökuferlið, aðstoða við útsetningar og sjá til þess að 

lokaafurðin hljómaði sem allra best. Aðal verkfæri upptökustjóranna var tækjabúnaður 

hljóðversins. Sir George Martin sem var  upptökustjóri Bítlana á sínum tíma er fyrirtaksdæmi 

um þessa nýju starfsstétt sem spratt upp innan um snúrur og tækjabúnað 

hljóðupptökuveranna. Sem dæmi má nefna Bítlalagið Strawberry Fields Forever frá árinu 

1967. Bítlarnir hljóðrituðu yfir 20 mismunandi tökur af laginu en John Lennon var víst ekki 

fyllilega ánægður með neina þeirra. Hann gat sætt sig við fyrri hluta sjöundu tökunnar og 

seinni hluta þeirrar tuttugustu og sjöttu. Lennon bað því Martin að klippa þær saman. Sá galli 

var á gjöf Njarðar að þær voru í mismunandi takti og tóntegundum. Martin hægði því á einni 

upptökunni og hraðaði hinni og splæsti svo saman á 0:59 þegar Lennon syngur „going“ í 

„Let me take you down ´cause I´m going to Strawberry Fields.“132  

Píanóleikarinn Glenn Gould var einnig mikið fyrir hljóðversvinnu og að klippa í 

sundur og splæsa saman ólíkum tökum. Hann hafði hljóðritað nokkrar tökur af a-moll 

fúgunni úr fyrstu bók J. S. Bachs Well-Tempered Klavier. Gould og upptökustjórinn hans 
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sættust á tökur númer sex og átta en þeim þóttu hvorugar nægilega góðar einar og sér.  

Þeir ákváðu því að splæsa þeim saman. Taka númer sex opnar og lokar fúgunni en númer 

átta var splæst inn í miðjuna. Gould lýsti því yfir að þessi útgáfa af a-moll fúgunni væri mun 

betri en nokkur önnur útgáfa sem var spiluð í einni töku án þess að slíta í sundur. Glenn 

Gould og George Martin eiga það sameiginlegt að þeir bjuggu til útgáfur af tónverkum sem 

áttu sér aldrei stað í raunveruleikanum. Þær urðu til vegna þess að tæknin gerði þeim þetta 

kleift. Einnig má nefna hljóðritun fiðluleikarans Jascha Heifetz á Concerto í D-dúr fyrir tvær 

fiðlur eftir J. S. Bach. Verkið var gefið út árið 1946 og er merkilegt fyrir þær sakir að Heifetz 

spilaði báða fiðlupartanna, hvorn í sínu lagi í hljóðverinu. Undur fjölrásatækninnar gerðu 

Heifetz kleift að spila fiðludúett með sjálfum sér.133 

Upptökutæknin hefst með grammófóninum, þróast þaðan yfir í plötuspilarann, svo 

yfir í kassettuteipið, því næst kemur geisladiskurinn, og að lokum stafræna tæknin. Alltaf 

þegar nýjar tækninýjungar hafa komið fram skiptast menn í tvær fylkingar, með og á móti. 

Munurinn á milli grammófónsins,  það er tónlist á sýnilegu og áþreifanlegu formi, og 

stafrænnar tækni, það er tónlist sem óáþreifanlegt stafrænt skjal í tölvu, er afar mikill. 

Munurinn á því hvernig tónlistarmenn hljóðrituðu tónlist á í árdaga hljóðupptökutækninnar 

og hvernig þeir hljóðrita á okkar dögum er einnig afar mikill. Svo mikill að segja má að 

hljóðfæraleikarinn sé orðinn óþarfur í sumum tilfellum. Snjalltæknin er orðin það fullkomin 

að hún getur hermt nokkuð vel eftir ólíkum hljóðfærum, sérstaklega slagverkshljóðfærum. 

Tæknin er þó ekki orðin það fullkomin að hún geti leyst söngvara af hólmi. Ekki enn.  

Það sem stafræn upptökutækni hefur gert fyrir tónlistina er það sem ritvinnsluforritið 

WORD hefur gert fyrir rithöndina eða Photoshop fyrir ljósmyndina. En það má einnig snúa 

þessari setningu við og segja: Það sem stafræn upptökutækni hefur gert við tónlistina er það 

sem ritvinnsluforritið Microsoft Word hefur gert við rithöndina eða Photoshop við 

ljósmyndina.    

Fyrsta lagið sem var hljóðritað, hljóðblandað og hljóðjafnað með stafrænu 

upptökuforriti og til að ná fyrsta sæti á Billboard vinsældalistum var Livin‘ La Vida Loca 

með Ricky Martin árið 1999.134 Í dag nota langflestir tónlistarmenn stafræn upptökuforrit 

eins og Pro-Tools og vinna tónlist sína algerlega í stafrænu umhverfi.  

Rétt eins og langflestir sem skrifa eitthvað nota stafrænt ritvinnsluforrit eins og Word og þeir 

sem vinna við ljósmyndun nota Photoshop eða Lightroom. Svo má einnig velta því fyrir sér 
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hvort hið einstæða við hvert og eitt okkar, hvort sem það er rithöndin okkar, útskriftarmyndir 

eða tónlistarsköpun geti lifað í gegnum stafræn snjallforrit? Word gefur mér ekki færi á að 

tjá mig í gegnum mína eigin rithönd. Ég get lagað og snurfusað andlitið á mér á 

útskriftarmyndinni minni með Photoshop og ef ég kann ekki eða nenni ekki að semja tónlist 

þá get ég látið snjalltónlistarforrit gera það fyrir mig. En hvað verður þá um áruna mína og 

mína einstæðu tilveru hér og nú?  

 

3.3   Snjalltæknin  

Prófessor Heinz Buddemeier tekst á við þessa spurningu í grein sinni „Music in the Grip of 

Technology – Part III The Smartphone: Music in the Virtual World“. Buddemeier skoðar 

meðal annars hvaða áhrif snjallsíminn hefur á einstaklinginn. Hann bendir á að tæknin sem 

knýr snjalltækin okkar verður sífellt fullkomnari, smærri að sniðum og með hraðari 

vinnslugetu. Í raun felst galdur snjalltækjanna í nafninu sjálfu. Þau eru orðin það snilldarlega 

fullkominn að maður skilur ekki lengur hvernig þau starfa eða hvernig þau eru samansett.  

Í snjalltækjum er að finna örflögur á stærð við fingurnögl og á hverri örflögu eru um 3 

milljónir smára (e. transistors). Sérhver smári er um 14 nanómetrar að stærð en einn 

nanómetri er 1/milljarðasti úr metra. Vinnsluhraðinn er um 0.5 nanósekúndur en 

nanósekúnda er 1/milljarðasti úr sekúndu.  

Í snjalltækjum er að finna tækni sem er svo smágerð að hún er orðin ósýnileg og svo 

hröð í vinnslu að hún er orðin óskiljanleg. Ekkert skynfæri mannslíkamans er fært um að 

skynja svo smáa hluti sem starfa á slíkum ofurhraða. Við beinum þó athygli okkar og 

skynfærum að snjalltækjum stóran hluta dagsins, í vinnunni, skólanum eða heima við. 

Snjalltæknin er ekki lengur hluti af þessum heimi, svo að segja, hún er orðin framandi heimur 

í sjálfri sér.135  

Buddemeier segir að almennt séð geri snjalltæknin vissulega líf okkar einfaldara og 

þægilegra á margan hátt. Í hverjum snjallsíma eru til að mynda fjöldinn allur af forritum sem 

hægt er að nota í margvíslegum tilgangi. Með því að reiða sig á snjalltæknina í daglegu lífi 

er notandinn í leiðinni sviptur einhverju sem skiptir miklu máli fyrir hans innri verund. 

Sjálfsmeðvitund og þekking einstaklingsins á umhverfinu mótast af getu hans til að mynda 

                                                 

135 Buddemeier, Heinz, „Music in the Grip of Technology – Part III The Smartphone: Music in the Virtual 

World,“ New View sumar, nr. 84 (2017): 46-49.  
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hugtök yfir allt það sem hann upplifir og skynjar í efnisheiminum. Hann vefur sig frá einu 

skynhrifi til annars og byggir upp þekkingarforða í leiðinni. Þannig lærir einstaklingurinn að 

athafna sig í heiminum og skilja hann. Buddemeier bendir á að ef maður hins vegar notar 

snjallsímann sí og æ til að gera það fyrir mann þá lamar maður þennan hæfileika. Maður þarf 

ekkert lengur að reyna á sig þegar snjalltæknin er annarsvegar, til dæmis við að rata um 

borgir og bæi, muna einfalda hluti eins og símanúmer, lesa í veðrið o.s.frv.136  

Það er reginmunur á því að sitja í sófanum heima hjá sér og gúggla orðið 

gljánuveður137 og því að standa úti og finna gegnum skynfærin hvernig dauft sólskin 

opinberar sig í röku lofti og skilja þannig hvað gljánuveður þýðir. Þannig tengir maður 

skynhrif við hugtak og þannig lærir maður af eigin reynslu gegnum eigin skynhrif og getu 

til að mynda hugtök. Ef maður hins vegar gúgglar hugtökin án þess að skynja þau sjálfur 

þá er erfiðara að ná tengingu við skynhrifið.  

Buddemeier segir að margt ungt fólk í dag hafi brennandi þörf fyrir afþreyingu í 

stafrænu formi. Aðallega til að sporna gegn innri tómleika og leiða. Snjalltæknin, segir 

Buddemeier, er einmitt sérstaklega hentug til þess arna. Hún er einskonar uppfyllingarvél 

fyrir þörf okkar fyrir að drepa tímann eða til að vera einhvers staðar annars staðar en hér og 

nú. Maður þarf ekki einu sinni annað fólk í kringum sig nú orðið til að halda sér selskap. 

Snjalltæknin getur sinnt því hlutverki mætavel. Í gegnum snjalltæki er hægt er að hlaða niður 

og hlusta á tónlist, horfa á kvikmyndir, spila tölvuleiki, skrifa og lesa tölvupósta, vafra um á 

netinu o.s.frv. Að hlusta til dæmis  á tónlist eða horfa á stutt myndbönd í gegnum snjallsíma 

getur lífgað upp á tilveruna. Á sama tíma hjálpar afþreyingariðnaðurinn ungu fólki að leiða 

hugann frá hversdagslegum verkefnum og áskorunum sem fylgja því að vera manneskja í 

dag. Í stað þess að nota og reyna á eigin hæfileika, getu og skynfæri undir öllum 

kringumstæðum, hvar sem við erum, þá látum við snjalltæknina um það án þess í rauninni 

að skilja hvernig hún virkar.   

Buddemeier bendir á að ef maður leggur ekki rækt við eigin náttúrulegu getu til að 

skynja umhverfið og hæfileikann til að skilja það, þá minnkar þörfin til að skilja og skynja 

það. Smám saman missir maður áhugann á umhverfinu því maður er hættur að geta náð utan 

um það innra með sér. Við getum alltaf notað snjalltæknina til þess, allavega að hluta til. 

Buddemeier segir að upphaflega hafi tækninni verið ætlað það hlutverk að létta undir með 
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49. 

137 Þórður Tómasson Frá Vallnatúni, Veðurfræði Eyfellings (Reykjavík: Bjartur, 2014.), 182. 
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okkur í okkar daglega lífi á hagnýtan hátt, til dæmis við flókna útreikninga, bókhaldsgerð og 

þar fram eftir götunum. Útbreiðsla snjalltækjanna og notkun á okkar dögum er aftur á móti 

farin að teygja sig langt handan við það. Tæknin er farin að skjóta rótum í tilfinningalífi 

notandans sem er hans helgasta vé. Þegar tilfinningalífið er í ójafnvægi þá getur snjalltæknin 

hjálpað manni við að bæla niður erfiðar tilfinningar eins og tómleika og tilgangsleysi. Það 

gerir hún með því að veita okkur aðgang að gríðarlega fjölbreyttri afþreyingu á 

augabragði.138 

En hverskonar afþreyingu sækjum við í? Við sækjum t.d. mikið í tónlist. Hver 

snjallsími getur hýst hundruðir, ef ekki þúsundir laga á MP3-formi. Við getum tengst 

tónlistarveitum eins og iTunes eða Spotify og fengið aðgang að lögum eftir gríðarlegan 

fjölda listamanna í milljónavís. Snjallsímar eða spjaldtölvur geta auðveldlega hýst 

tónlistartengd forrit sem geta hermt eftir margskonar hljóðfærum. Maður getur þess vegna 

tekið upp tónlist, gert myndband við það og hlaðið upp á myndbandsveitur eins og YouTube 

með fullkomnari týpunni af snjallsímum eða spjaldtölvum. Maður er í rauninni með stafræna 

heiminn að fótum sér í gegnum eitt lítið snjalltæki. Á sama tíma er hinn stafræni heimur með 

mannkynið að fótum sér. Nútíma stafræn tækni er vissulega komin til að vera.   

Þýski gagnrýnandinn og tónlistarsagnfræðingurinn H. H. Stuckenschmidt  sagði árið 

1926 þau fleygu orð að „Maskínan er hvorki guð né djöfullinn“. Hann leit svo á að tæknin 

væri í sjálfu sér hvorki góð eða ill, gildi hennar veltur á notandanum.139 Við þessi orð má 

bæta að gildi notandans veltur á hinu einstæða við tilveru hans. Nærvera og persónuleiki 

hans er ára hans og persónubundin tjáning, hlustun og tónsköpun hans er dýrmætasta gjöf 

hans til náungans og til heimsins.  

Hér og nú. 
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49. 
139 Mark Katz: Capturing Sound, bls. 220. 
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Lokaorð 

Það er djúpstæð fegurð fólgin í heimsmynd formæðra okkar og -feðra að tilveran okkar er 

sköpuð út frá tónum og tíðni og tónlistin hafi mátt til að hafa áhrif á allt efni og móta það, 

lífrænt jafnt sem ólífrænt. Þessi heimsmynd hefur fengið byr undir báða vængi gegnum 

rannsóknir alþjóðlegra vísindamanna, innan og utan gufuhvolfsins, sem hafa sýnt fram á að 

jörðin ymur undir fótum okkar og pláneturnar í sólkerfinu gefa frá sér tóna í mismunandi 

tíðnum. Það er einnig mikilfengleg fegurð fólgin í því að fóstur í móðurkviði vaxi og dafni 

á heilbrigðan hátt gegnum hljómfall mannsraddarinnar og önnur hljóð sem berast til þess 

utan frá. Í upphafi heyrir fóstrið orðið og orðin hljóma frá móðurinni og orðin stuðla að 

heilbrigðum þroska þess. Þegar fæðingarstundin rennur svo upp þá komum við inn í heiminn 

og gefum frá okkur hljóð eftir að hafa dregið fyrsta andann.  

Þessa sköpunarsaga okkar í móðurkviði í tónum er ef til vill míkrókosmískt bergmál 

frá hinni makrókosmísku sköpunarmynd, þar sem allt sem er og var varð til út frá 

sköpunarmætti tóna og tíðni. Við eigum samskipti í gegnum orð og hljóð og lærum þannig 

á tilveruna og okkur sjálf. Frá vöggu til grafar hlustum við okkur leið í gegnum lífið ásamt 

því að móta það gegnum orðið, og tónlist. Sagt hefur verið að tónlistin sé æðst allra lista. Ef 

til vill er hún það, sér í lagi ef hún hefur máttinn til að skapa heilu sólkerfin og allt sem á 

jörðinni lifir og hrærist. Það afl sem skóp tilveruna, hið mikla tónskáld, hefur til dæmis gefið 

manninum þá náttúrulega gjöf að geta talað og skapað meðvitað tónlist. Hvar væri tilveran 

okkar annars án tónlistar og hlustunar?  

Ég man það mætavel hvernig tónlist mótaði tilveru mína og uppvöxt og finn það vel 

hvernig hún heldur því áfram í dag. Tónlist er órjúfanlegur hluti af því að vera manneskja 

ein og sér með sjálfri sér eða í góðum félagsskap. Hún gefur manni færi á að hlusta á sig og 

spegla tilfinningar sínar í. Hún gefur manni einnig færi á að iðka, spila og semja og hafa 

þannig áhrif á aðra. Hvort heldur sem er þá stendur tónlistin öllum til boða sem upplífgandi 

og heilandi afl.  
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Það að hafa kennt tónlist um árabil hefur opnað augu manns fyrir áhrifa- og 

lækningamætti tónlistarinnar. Maður þarf ekki að vera tónlistarþerapisti til að geta séð 

hvernig tónlistin verkar á líkama og sál tónlistarnema sinna. Hún hefur veitt þeim tækifæri 

til að tjá tilfinningar sínar og persónu, bæði í tónlistartímum og á opinberum vettvangi, á 

ákveðin máta sem illmögulegt er án tónlistar.  

Samkvæmt vísindalegum rannsóknum spegla áheyrendur sig í tónlistarflutningi 

tónlistarmannsins. Þannig veitir tónlistarmaðurinn áheyrendum djúpstæða, en dulda, 

hlutdeild í tónlistarsköpun sinni og tjáningu. Við sem manneskjur erum í raun í endalausum 

líkamlegum, sálarlegum og andlegum samskiptum. Hvar sem við erum stödd og hvað sem 

við gerum þá eiga sér stað samspeglanir á milli okkar. Ég spegla hið innra það sem þú ert að 

gera, segja eða spila og þú gerir slíkt hið sama þegar ég framkvæmi, tala eða flyt tónlist. Við 

erum ávallt að spinna, þétta og treysta hinn samfélagslega vef sem við lifum og hrærumst í 

en við getum einnig rakið hann upp og slitið ef tónar okkar og tíðni eru ómstríð.  

Tónlistarfólk og –kennarar eru í framlínusveit vefaranna, það mæðir á þeim við 

vefnaðinn. Óhætt er að segja að tónlistariðkun og tónlistarfæði á okkar tímum eigi rætur 

sínar í tónlistarhefð Forn-Grikkja en hins vegar fer lítið fyrir tónlistarheimspeki þeirri sem 

að tilvera þeirra byggðist öðrum þræði á. Það er allavega mín reynsla á því að hafa verið í 

tónlistarnámi á Íslandi, bæði bóklegu og verklegu. Ég get með sanni sagt að ég hefði gjarnan 

viljað fá að fræðast um dýpri hliðar tónlistarinnar gegnum mitt akademíska nám á árum áður. 

Það hefði óneitanlega dýpkað skilning minn á uppruna og áhrifamætti tónlistarinnar og gert 

mig meðvitaðri um hvernig hægt er að nota tónlistina öðrum til góðs á markvissari máta. Það 

er í eðli tónlistarinnar að hafa sterk áhrif út á við en ég tel að því meðvitaðri sem maður er 

um það sem maður er að gera því betri verði útkoman.  

Á móti kemur má segja að reynsla mín sem tónlistarkennari á Sólheimum í Grímsnesi 

1998-2017 hafi stutt við það sem ég hef uppgötvað í gegnum meistararitgerðarferlið við 

Listaháskólann. Það er mjög þunn lína á milli tónlistariðkunar og tónlistarþerapíu. Enda þótt 

ég sé ekki tónlistarþerapisti að mennt fór það aldrei framhjá manni hversu áhrifaríkt listform 

tónlistariðkun er til að mynda fyrir fatlaða einstaklinga. Sérhver tónlistartími á Sólheimum 

var á vissan hátt einskonar tónlistarþerapía, bæði fyrir mig sem kennara og nemendur mína. 

Í ljósi þessa má segja að tónlistartímarnir hefðu orðið markvissari og dýpri hefði ég sem 

tónlistarkennari verið meðvitaður um hugtök eins og samspeglun, tónlistarheimspeki og 

tónlistarþerapía.  

Ég tel að akademísk tónlistarkennsla geti notið góðs af því að tónlistarheimspeki yrði 

gerð að skyldufagi. Þannig dýpkar skilningur tónlistarnema á sjálfum sér, tilverunni og 
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áhrifamætti tónlistarinnar. Þannig öðlast tónlistarkennslan aðra vídd samhliða þeim sem 

þegar eru til staðar. Einnig tel ég mikilvægt að tónlistarþerapía verði hluti af akademísku 

tónlistarnámi, allavega upp að einhverju marki. Aðallega vegna þess að öll tónlistariðkun er 

í raun einhverskonar tjáning á eigin tilfinningum og að hlustendur spegla sig í öllu því sem 

við miðlum í gegnum tónlist; líkamsstöðu, skapi, tilfinningaástandi o.s.frv. Tónlistarnám, -

flutningur og –kennsla geta tekið djúpstæðum breytingum um leið og við erum meðvituð um 

að allt sem við miðlum í gegnum tónlist hefur áhrif á hlustandann, líkamleg jafnt sem sálræn.  

Akademískt tónlistarnám snýst um að ná tæknilegu valdi á hljóðfærinu sem 

nemandinn hefur valið sér eða söngröddinni. Tónlistarkennsla snýst að hluta til um að gera 

tónlistarnemendur að hæfum túlkendum annarra manna tónsmíða. Námið hefur því lítið með 

tónlistarheimspeki að gera eða tónlistarþerapíu. Ekkert orð, engin tíðni hljómar hins vegar í 

einhverskonar tómarúmi án þess að hafa einhver áhrif. Ef við viljum efla þessi áhrif í gegnum 

akademíska tónlistarkennslu þá gerum við það best með því að vera meðvituð um hvernig 

við flytjum tónlist, það er með hvaða hugarfari, og að hlustandinn bregst ávallt við 

flutningnum með því að spegla sig í honum. Akademískt tónlistarnám eins og ég upplifði 

það gerði mér kleift að ná tökum á hljóðfærinu mínu og gerði mig að hæfum túlkenda annarra 

manna tónsmíða. Samhliða námi mínu blundaði samt sem áður innri þörf til að skilja eðli 

tónlistarinnar betur þar sem hún hafði ávallt sterk áhrif á mann öllum stundum og var í raun 

órjúfanlegur hluti af tilverunni. 

Í gegnum þessa ritgerð hafa margir þræðir loks komið saman og eru farnir að mynda 

órofa heild. Heimspekilegur skilningur minn hefur dýpkað, ekki hvað síst við það að klæða 

hann í fræðilegan, akademískan búning í gegnum þessa ritgerð. Ljóst er að þessi ritgerð vildi 

verða stærri og umfangsmeiri en hún varð. Það er ekki til bók á íslensku um viðlíka efni og 

ég viðra í þessari ritgerð. Ég hefði vissulega óskað þess að geta lesið mér til um 

tónlistarheimspeki og tónlistarþerapíu á námsárunum mínum en þess í stað er þess óskandi 

að þessi ritgerð haldi áfram að vaxa og dafna og verði að veglegri bók í nánustu framtíð. Sú 

bók verður mitt framlag til tónlistarheimspekinnar í orðum.    

Tónlistarkennsla og –flutningur er mér hugstæður. Meðvituð hlustun er einnig afar 

mikilvægur þáttur í tónlistarupplifun hvort sem maður er tónlistarmaður eða hlustandi.  

Þessi ritgerð hefur opnað augun mín gagnvart mikilvægi hlustunar ekki hvað síst. Eins og 

kom fram áður í ritgerðinni þá er greinarmunur gerður á milli þess að heyra hljóð og hlusta 

á hljóð. Við heyrum allt sem hljómar í kringum okkur hvort sem okkur líkar betur eða verr. 

En við hlustum ekki fyrr en við beinum athygli okkar að því sem við heyrum. Við sem 

hlustendur höfum því einhver áhrif á það hvernig við upplifum tal og tónlist og virk meðvituð 
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hlustun hjálpar okkur að sneiða hjá óþarfa ósamhljómi í kringum okkur og beina athyglinni 

fremur markvisst að samhljómi. Þetta er ef til vill svipað því og að velja meðvitað heilnæma 

fæðu fyrir líkamann til að tryggja heilbrigði og að hann starfi rétt. Það er býsna erfitt að eiga 

samræður við þann sem ekki hlustar. Að sama skapi er varla hægt að upplifa tónlist ef maður 

hlustar ekki meðvitað.  

Tilveran okkar hefur gerbreyst með tilkomu tækninnar. Hún hefur haft mikil áhrif á 

tónlistarneyslu, -hlustun og –tónlistarflutning á okkar dögum. Við höfum aðgang að allri 

heimsins tónlist og hvaða tónlistarmaður sem er getur nú hljóðritað og fullunnið tónlist til 

útgáfu í þægilegu umhverfi heima hjá sér. Sérhver tónlistarmaður getur í raun verið tónskáld, 

hljóðfæraleikari, upptökustjóri og útgefandi þökk sé tækninni. Tæknin er í sjálfu sér tvíeggja 

sverð og möguleikar hennar eru margvíslegir. Tónlistarkennarar, tónlistarmenn og 

hlustendur verður hins vegar að gera það upp við sig hvort og hvernig þeir kjósa að kenna, 

semja, flytja og hlusta á tónlist. Það er best gert með því að vera meðvitaður um eðli, áhrif 

og tilgang tækninnar.   

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því formæður okkar og –feður fluttu tónlist á 

steinöld þar til maskína spilaði lag fyrir manninn í fyrsta skiptið í sögunni. Sömuleiðis hefur 

hlustun mannsins breyst mikið frá hann heyrði tónlist á steinöld þar til því hann heyrði tónlist 

óma úr maskínu í fyrsta skipti í sögunni án þess að söngvarar eða hljóðfæraleikarar væru 

líkamlega til staðar. Í dag þykir fjarvera tónlistarmannsins eins eðlileg og nærvera hans þótti 

á öldum áður. Tæknin hefur gert fjarveruna mögulega og í raun sjálfsagða, bæði hvað tónlist 

og mannleg samskipti varðar. Engin tækni getur hins vegar komið í stað mannlegrar nærveru 

eða hins einstæða hér og nú.   

Við stöndum á ákveðnum tímamótum sem mannkyn og íbúar á jörð sem ymur, í 

sólkerfi sem ómar. Það er stórbrotið tækifæri falið í því að skapa listrænt umhverfi og 

vistkerfi fyrir afkomendur okkar. Rétt eins og allar heimsins mæður búa yfir mættinum til 

að hafa áhrif á heilbrigðan þroska barnsins í móðurkviði búum við yfir mættinum til að hafa 

áhrif á umhverfið og samfélagið sem við lifum í gegnum tónlistarsköpun okkar og meðvitaða 

hlustun. Í báðum tilfellum felst áhrifamátturinn í tíðni og hljómfalli orðanna og tónlistinni 

sem við gefum frá okkur… 

…og veitum viðtöku.  
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í upphafi var orðið… 

…og orðið barst til mannkynsins 

sem meðtók það og gerði að sínu. 

Svo hóf það upp raust sína og talaði til tilverunnar  

tónlistinni til dýrðar og mælti: 

Við erum tónlistin á meðan hún varir. 

    

 

 

 

 

 

  



 

 
83 

Heimildaskrá 

Belloni, Allessandra. Rythm is the Cure. Fenton US: Mel Bay Publications INC, 2015. 

 

Benjamin, Walter. Listaverkið á tímum fjöldaframleiðslu sinnar. Reykjavík: Bjartur – 

Reykjavíkur Akademían, 2000. 

 

Bowman, Wayne D. Philosophical Perspectives on Music. New York – Oxford: Oxford 

University Press, 1998. 

 

Buddemeier, Prof. Heinz. „Music in the Grip of Technology, The Destiny and Misson of 

Music in our Time.“ New View vetur, nr. 82 (2016).  

 

Buddemeier, Prof. Heinz. „Music in the Grip of Technology: The Destiny and Misson of 

Music in our Time – Part II.“ New View vor, nr. 83 (2017).  

 

Buddemeier, Prof. Heinz. „Music in the Grip of Technology – Part III The Smartphone: 

Music in the Virtual World.“ New View sumar, nr. 84 (2017).   

 

Burkholder, J. Peter, Donald J. Grout og Claude V. Palisca. A History of Western Music. 

New York – London: W. W. Norton & Company, 2006. 

 

Byrne, David. How Music Works. New York: Three Rivers Press, 2012. 

 

Chanan, Michael. Repeated Takes: A Short History of Recording and Its Effects on Music. 

London: Vervo, 1995. 

 

Fletcher, Peter. World Musics in Context – A Comprehensive Survey of the World´s Major 

Musical Cultures. New York: Oxford University Press, 2001. 

 

Hall, Manly P. The Therapeutic Value of Music. Los Angeles: The Philosophical Research 

Society INC, 1955. 



 

 
84 

 

Husemann, Armin J. Human Hearing and the Reality of Music. Massachusetts: 

SteinerBooks-Anthroposophic Press, 2013. 

 

Johnson, Mark. The Meaning of the Body: Aesthetics of Human Understanding. Chicago: 

University of Chicago Press, 2007. 

 

Jónína Michaelsdóttir. Mér leggst eitthvað til – Sagan um Sesselju Sigmundsdóttur og 

Sólheima. Sólheimar: Styrktarsjóður Sólheima, 1990. 

 

Katz, Mark. Capturing Sound: How Technology Has Changed Music. Oakland CA: 

University of California Press, 2004. 

 

Konráð S. Konráðsson. Heyrnin Fyrsta Skilningarvitið. Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2012. 

 

Leppert, Richard. The Sight of Sound: Music, Representation, and the History of the Body. Berkely&Los 

Angeles: University of California Press, 1993. 

 

Lessig, Lawrence. The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World. New York: 

Random House, 2001. 

 

Magee, Bryan. Saga heimspekinnar. Reykjavík: Mál og menning, 2002. 

 

Milner, Greg. Perfecting Sound Forever: An Aural History of Recorded Music. New York: 

Farrar, Strauss&Giroux, 2009. 

 

Rabelais, Francois. Gargantúi og Pantagrúll, þýtt af Erlingi E. Halldórssyni. Reykjavík: 

Mál og menning, 1993. 

 

Ruland, Heiner. Expanding Tonal Awareness: A Musical Exploration of the Evolution of 

Consciousness Guided by the Monochord. London: Rudolf Steiner Press, 1992. 

 



 

 
85 

Sacks, Oliver. Musicophilia – Tales of Music and the Brain. New York-Toronto: Alfred A. 

Knopf, 2007. 

 

Shakespeare, William. Kaupmaðurinn í Feneyjum, þýtt af Sigurði Grímssyni. Reykjavík: 

Bókasafn Helgafells, 1946.  

 

Stebbing, Lionel, ritstj. Music: Its Occult Basis and Healing Value. London: New 

Knowledge Books, 1974. 

 

Viðar Hreinsson. Jón lærði og náttúrur náttúrunnar. Reykjavík: Lesstofan, 2016. 

Werbeck-Svärdström, Valborg. Uncovering the Voice. Forest Row: Sophia Books, 1980. 

 

Þórður Tómasson Frá Vallnatúni. Veðurfræði Eyfellings. Reykjavík: Bjartur, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
86 

Vefheimildir 

 

„Saga Sólheima.“ Sólheimar Sjálfbært Samfélag. Sótt 10.apríl 2018. 

http://www.solheimar.is/solheimar/saga-solheima/ 

 

„Hvað er músikmeðferð?“ Tónstofa Valgerðar.  

Sótt 9. apríl 2018.  

https://tonstofan.is/musikmedferd 

 

„The Sounds of Interstellar Space.“ NASA.  

Sótt 9. apríl 2018.  

https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/01nov_ismsounds/ 

 

„Auroras Make Weird Noises, and Now We Know Why.“ National geographic.  

Sótt 10. apríl 2018. 

http://news.nationalgeographic.com/2016/06/auroras-sounds-noises-explained-earth-space-

astronomy/ 

 

„First Observation of the Earth's Permanent Free Oscillations on Ocean Bottom 

Seismometers.“ Geophysical Research Letters. Sótt 10. apríl 2018. 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017GL074892 

 

„Chladni Plates.“ Smithsonian. Sótt 10. apríl 2018. 

http://americanhistory.si.edu/science/chladni.htm 

 

„Sand Vibration Patterns.“ YouTube.  

Sótt 9. apríl 2018 

Chladni: https://www.youtube.com/watch?v=YedgubRZva8  

 

„The Artist is Present.“ MoMALearning. Sótt 10. apríl 2018. 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/marina-abramovic-marina-abramovic-the-

artist-is-present-2010 

 

Karólína Eiríksdóttir. „Hvað aðgreinir tónlist frá hávaða?“ Vísindavefurinn, 1. nóvember 

2004. Sótt 9. apríl 2018.  

http://visindavefur.is/svar.php?id=4586 

 

„Werbeck Singing.“ Orpheus. Sótt 10. apríl 2018.  

http://orpheus.hr/en/werbeck-singing/  

 

„World’s population increasingly urban with more than half living in urban areas.“ United 

Nations. Sótt 10. apríl 2018. 

http:/un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-

2014.html  

 

„How the Who Become the World´s Loudest Band.“ Ultimate Classic Rock.  

Sótt 10. Apríl 2018.  

http://ultimateclassicrock.com/who-loudest-band/  

 

http://www.solheimar.is/solheimar/saga-solheima/
https://tonstofan.is/musikmedferd
https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/01nov_ismsounds/
http://news.nationalgeographic.com/2016/06/auroras-sounds-noises-explained-earth-space-astronomy/
http://news.nationalgeographic.com/2016/06/auroras-sounds-noises-explained-earth-space-astronomy/
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017GL074892
http://americanhistory.si.edu/science/chladni.htm
https://www.moma.org/learn/moma_learning/marina-abramovic-marina-abramovic-the-artist-is-present-2010
https://www.moma.org/learn/moma_learning/marina-abramovic-marina-abramovic-the-artist-is-present-2010
http://visindavefur.is/svar.php?id=4586
http://orpheus.hr/en/werbeck-singing/


 

 
87 

„13 Loudest Bands Ever.“ The Cavan Project. Sótt 23. mars 2018. 

http://www.thecavanproject.com/13-loudest-bands-ever/  

„Definition of technology.“ Merriam-Webster. Sótt 2. apríl 2018.https://www.merriam-

webster.com/dictionary/technology 

 

„Logos - Philosophy and Theology.“ Collins English Dictionary. Sótt 2. apríl 2018. 

https://www.britannica.com/topic/logos 

 

„File:Au Clair de la Lune (1860).“ WikiVisually. Sótt 4. apríl 2018.  

„https://wikivisually.com/wiki/File:Au_Clair_de_la_Lune_(1860).ogg 

 

„Auto-Tune 7 TDM/RTAS.“ Antares. Sótt 6. apríl. 2018. 

https://www.antarestech.com/product/auto-tune-7-tdmrtas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thecavanproject.com/13-loudest-bands-ever/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/technology
https://www.merriam-webster.com/dictionary/technology
https://www.britannica.com/topic/logos
https://wikivisually.com/wiki/File:Au_Clair_de_la_Lune_(1860).ogg
https://www.antarestech.com/product/auto-tune-7-tdmrtas/


 

 
88 

Myndaskrá 

Mynd 1. Tvær jarðhörpur. Lárus Sigurðsson. 

Mynd 2. Flauta úr dýrabeini frá steinöld, sótt 10. apríl 2018, 

https://www.thelocal.de/20090625/20175 

Mynd 3. Hér má m.a. sjá dóríska og frígíska skalann sem Plató lagði áherslu á, sótt 1. apríl 

2018, 

https://www.teoria.com/articulos/aramirez/11.htm 

Mynd 4. Kithara-harpan, sótt 3. apríl 2018, 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collect

ion_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=793608001&objectid=368339 

Mynd 5. Lýruleikari á leirvasa, sótt 10. apríl 2018,        

https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/56.171.38/  

Mynd 6. Musica mundana, humana i instrumentalis, sótt 23. mars 2018,  

http://www.szkolateologii.dominikanie.pl/nova_et_vetera/z-teologii-muzyki/  

Mynd 7. Trommuleikarar frá Búrúndí, Mið-Afríku, 10. apríl 2018, 

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3024192/Burundi-drums-beat-ancient-

memories-unity.html 

Mynd 8. Austurrískir munkar, sótt 10. apríl 2018,  

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1582582/YouTube-clip-wins-Austrian-

monks-record-deal.html 

Mynd 9. Skapgerðirnar fjórar: bráðlyndur – glaðlyndur – þunglyndur - rólyndur, sótt 10. 

apríl 2018,  

http://psychologia.co/four-temperaments/ 

Mynd 10. Skema Alessiu Bauer, Viðar Hreinsson. Jón lærði og náttúrur náttúrunnar. 

Reykjavík: Lesstofa, 2016, bls. 275. 

Mynd 11. Fósturbörn Sesselju við tónlistariðkun, Jónína Michaelsdóttir. Mér leggst 

eitthvað til – Sagan um Sesselju Sigmundsdóttur og Sólheima. Sólheimar: Styrktarsjóður 

Sólheima, 1990, bls. 162. 

Mynd 12. Hvítt fínkorna Chladni mynstur á málmplötum, sótt 10. apríl 2018,  

https://physics.stackexchange.com/questions/90021/theory-behind-patterns-formed-on-

chladni-plates 

Mynd 13. Yfirtónaröð djúpa C, Ruland, Heiner. Expanding Tonal Awareness: A Musical 

Exploration of the Evolution of Consciousness Guided by the Monochord. London: Rudolf 

Steiner Press, 1992, bls. 47. 

https://www.thelocal.de/20090625/20175
https://www.teoria.com/articulos/aramirez/11.htm
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=793608001&objectid=368339
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?partid=1&assetid=793608001&objectid=368339
https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/56.171.38/
http://psychologia.co/four-temperaments/


 

 
89 

Mynd 14. Meyjarhofið á Akrópólishæð í Aþenu, sótt 10. apríl 2018,  

https://www.athenswonders.com/shop/uncategorized/athens-art-architecture-2/ 

Mynd 15. Thomas Edison og grammófónninn, sótt 10. apríl 2018,  

https://fineartamerica.com/featured/thomas-edison-and-phonograph-1877-daniel-

hagerman.html 

Mynd 16. Hljóðritinn, sótt 10.apríl 2018,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Phonautograph 

Mynd 17. Söngvélin myndskreytta, sótt 10.apríl 2018,  

https://www.arcade-museum.com/game_detail.php?game_id=2990 

 

https://www.athenswonders.com/shop/uncategorized/athens-art-architecture-2/
https://en.wikipedia.org/wiki/Phonautograph

