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Tónsmíðaferlið 

Í upphafi ferlisins bjó ég til nótnamengi. Oftast byrja ég á því að velja  3-4 nótur. Þær geta verið 

af handahófi eða eftir einhverri ákveðinni reglu sem ég bý til, sem t.d. tengist oft tónbilum og 

fyrir valinu að þessu sinni voru það d-g-a.  Út frá þessu mengi fann ég svo alls konar aðferðir til 

að teygja á efninu; ýmist hækka eða lækka í skrefum, um áttundir, um önnur tónbil o.s.frv. Sama 

geri ég með hryn. Svo þegar ég var komin með góðan banka af þessu efni þá fór ég að skoða 

hvað væri hægt að gera við það í tónverki, prófa að koma því á blað með hljóðfærin í huga og 

hvernig það gæti hljómað þegar hljóðfærin myndu spila. Mér finnst þetta hjálpa mér að koma 

mér af stað þó að þetta sé svo ekki alveg heilagt og ég breyti og bæti í ferlinu.  

Þar sem mér finnst mjög áhugavert að skoða áferð almennt, þá skoða ég líka mikið af skorum 

eftir aðra höfunda sem veita mér innblástur og les bækur og efni á netinu um hvernig hægt er að 

framkalla hin ýmsu hljóð á hljóðfærin. Mér finnst þetta vera mjög mikilvægur þáttur í ferlinu þar 

sem að ég læri mjög mikið af því og eins og gefur að skilja þá elur svona rannsókn af sér margar 

hugmyndir. Oft finnst mér líka mjög gagnlegt að skoða ef það eru til youtube-myndbönd af 

flutningi, því þá er auðveldara að sjá hvað hljóðfæraleikarar eru nákvæmlega að gera (ef ég hef 

ekki skor í mínum fórum). 



Eins og ég kom að hér að ofan finnst mér mjög gagnlegt að setja mér upp fyrirframákveðið kerfi 

í upphafi en fara svo í ferlinu að brjóta eigin reglur. Þannig að í ferlinu er ég bæði að reyna að 

halda mig við það tónefni sem ég hef sett mér en líka að reyna að yfirfæra það á hljóðfærin og 

það sem þau eru fær um. Svo fer það stundum einfaldlega bara eftir því sem mér finnst fallegt og 

áhugavert hverju sinni, en það eru líka hlutir sem geta breyst dag frá degi eða klukkustund frá 

klukkustund. 

Þegar ég byrjaði að hugsa um lokaverk seint á árinu 2019 þá ákvað ég að leggja upp með það að 

þetta þyrfti ekki að vera meistaraverk eða að þetta væri það besta sem ég hef og mun semja 

þannig að ég spurði mig tveggja spurninga: Hvað hef ég ekki gert í náminu og hvað mundi mig 

langa til að gera? Svörin voru þau að ég hafði ekki samið tónverk fyrir fleiri en fjögur hljóðfæri 

og mig langaði til að vinna með hljóðvefnað á djúpu tónsviði og svo fyrir hljóðbreytt píanó og 

slagverk. (Tengist e.t.v. því að ég er bassaleikari og fer nánar út í það, en líka því að á síðustu 

Ómkvörn samdi ég verk fyrir bassaflautu og píanó og varð gjörsamlega heilluð af 

bassaflautunni). Svo reyndi ég líka að taka mið af því hvort ég vissi að þegar á hólminn væri 

komið að ég gæti fundið  hljóðfæraleikara sem ættu eða gætu fengið lánuð þau hljóðfæri sem ég 

vildi vinna með. Þannig að í janúar var ég búin að finna alla hljóðfæraleikara sem yrðu með mér 

í ferlinu þegar að því kæmi seinna á önninni. Þau hljóðfæri sem urðu fyrir valinu eru: 

bassaflauta, bassaklarínett, básúna, túba, víóla, kontrabassi, píanó og slagverk. Þannig að 

byrjunarferlið var eins og ég nefndi hér að ofan og svo fannst mér ég verða að skoða það að ég 

hafði valið einmitt þessi hljóðfæri og hvers vegna. Því sá ég fyrir mér það augljósa, sem var að 

ég myndi rannsaka dýptina og „drón” og svo þá yfirtóna sem kæmu úr því. Einnig hafði ég það 

til hliðsjónar að nokkur hljóðfæranna komast alveg tiltölulega hátt og þá eru það andstæðurnar 

sem ég er að kanna. Þau orð sem ég lagði upp með í upphafi voru m.a. kraumandi, djúpt, 

andstæður, einhver hljóðfæri geta farið mjög hátt upp í tónhæð, önnur ekki, hugsa píanó líka 

sem slagverk. 

Spurningarnar sem ég lagði fyrir mig voru: hvað er að gerast, hvað er ekki að gerast, er ákveðinn 

hrynur o.s.frv. Ég er mjög hrifin af extended technique margs konar og eru nokkur tækniatriði á 

þau hljóðfæri sem ég valdi í algjöru uppáhaldi. Einnig setti ég hljóðfærin upp í grúppur, tveir 

tréblásarar, tveir málmblásarar, tveir strengir og svo eru píanó og slagverk í sama hóp. Þannig að 



á einhverjum stöðum í verkinu fylgjast þau að, en svo paraði ég líka saman hljóðfæri úr ólíkum 

hljóðfærafjölskyldum og spila þau saman líka.  

Það sem ég var að reyna að leitast við var það að reyna að njóta þess sem gerist á milli A og B. 

Endapunkturinn er ekki endilega hápunkturinn, framvindan er það sem skiptir máli. Ég hafði það 

í huga að hápunktar sem slíkir gætu birst á fjölmarga vegu; það gæti verið í þögn, í breytingu á 

áferð eða skyndilegum atburðum.  

Verkið sjálft byggist upp á hljómum og vefjum sem ferðast saman og ýmist þjappast saman eða 

þenjast út í ferlinu. Það hljómakort sem ég lagði upp með í byrjun lá til hliðsjónar og svo vann ég 

með það á ákveðinn hátt þegar ég var búin að koma því öllu niður á blað. Tilraun mín var að hafa 

mjög mikið flæði gegnumgangandi en svo kemur þessi ákveðni samhljómur eða samspil til að 

brjóta það upp. Í ákveðnum kafla í verkinu vinn ég með fígúrur sem ég setti upp á hverja nótu 

fyrir sig og hvert hljóðfæri. Afleiða af þeirri vinnu var að mig langaði að byrja einn kafla á því að 

það væru engir eiginlegir tónar heldur aðeins loftkennd hljóð sem myndu byggjast upp og smám 

saman fengju þau tónana sem ég var búin að setja þeim. Þetta var tilraun til að ferðast með 

áferðina frá engum tónum til hreinna tóna og sjá hvort mér tækist sú tilraun. Í verkinu er áberandi 

að það er engin sérstök tilfinning fyrir ákveðnum púlsi, ég skrifaði það bara í 4/4 og mér finnst 

gaman að leika mér með að láta aldrei nein hljóðfæri byrja á heilu slagi í takti, þó það komi nú 

alveg fyrir eða a.m.k.mjög sjaldan á fyrsta slagi í takti. Verkið byrjar á þessu djúpa dróni sem 

mér fannst fínt til að setja ákveðinn tón fyrir verkið, þó það sé ekki einungis það sem koma skal. 

Uppbygging verksins  

T.1-13. Verkið byrjar hægt og hefst á djúpum tónum hjá bassatrommu og kontrabassa og búa til 

saman djúpt og langt drón. Píanóið kemur með snöggt slag og óma yfirtónar yfir drónið. Þarna 

liggur til grundvallar tónninn g. Ástæðan fyrir þeirri nótu er að hún var í fyrsta tónamenginu sem 

ég valdi eftir að hafa föndrað mengin sem ég sagði frá í upphafi. Nóturnar í því mengi voru: g, a 

og b en það þróaðist úr allra fyrsta menginu sem var d, g og a. Með þessari byrjun vildi ég í raun 

bara setja tóninn fyrir verkið og halda nótunum mjög djúpum. 



T. 13-21. Hin hljóðfærin eru kynnt til leiks með sterkum samhljómi en þá er hljómurinn að ofan 

lagður til grundvallar (g, a, b) og ég leik mér með hreyfingu á honum í þeim kafla. 

T. 22-31. Frá upphafi hugsa ég píanóið sem dálítið sér á báti í verkinu og sem e-s konar 

„merkjagjafa” fyrir hin hljóðfærin. Það ákvarðar ýmist breytingar eða snör skipti á áferð með 

snöggum höggum sem gefa það til kynna, og oft sem forslag fyrir önnur hljóðfæri. Þannig að 

eftir samhljóminn sem myndast í t.21 tekur píanóið við með forslag fyrir bassaflautuna sem tekur 

við með djúpum tóni. Þar er nótan g áfram til grundvallar og læt ég þá flautuna gera tækni sem 

mér finnst mjög áhugaverð og falleg sem „byrjunarhljóð”. Þarna eru bassaflautan og víólan í pari 

til að setja upp það sem koma skal og leika í stórum tvíundum. Píanóið gefur þeim svo inn í sín 

mótíf þannig að samspilið milli þessara hljóðfæra helst áfram.  

T.31-46. Í t.31 og áfram kynni ég hin hljóðfærin aðeins betur til leiks en með lágum tónum þar 

sem ég læt þau fara ýmist á milli „engra tóna” yfir í smá hljóð og smá áferð sem ég leik mér með 

og finnst falleg saman. Svo kemur píanóið með hratt mótíf sem mótvægi við hægaganginn sem 

var á undan. Svo er komin aðeins meiri hreyfing í hljóðin hjá bassaflautu, bassaklarínetti, 

básúnu, túbu, víólu og kontrabassa sem endar á samhljómi í t.45-46 sem leiðir inn í næsta kafla.  

T. 47-63. Hér erum við komin í einhvers konar úrvinnslu á kaflanum sem kom á undan (t.22-31). 

Þar er ég áfram að vinna með pörunina á hljóðfærunum; bassaflautan og víólan byrja en þá er ég 

búin að víkka út tónefnið og hljóðfærin leika eins konar sóló saman. Svo bætast við 

bassaklarínett og kontrabassi og svo píanó sem brúar bilið. Hér leyfi ég hljóðfærunum að ferðast 

um í flæði, vinn mig fram og til baka gegnum hljómana sem ég hef til grundvallar og hugsa þá 

eins og ég væri að mála á striga, bakgrunnur og aðalmyndefni. Þessi kafli leiðir svo að hlutanum 

sem varð til sem hugmynd snemma í ferlinu en var vandkvæðum háð. Það sem mig langaði til að 

skoða voru nótur án tónhæða og hvernig það kæmi út með hljóðfæri sem væru á lægra 

registerinu. Mig langaði að sjá hvort hægt væri smám saman að bæta við tónum úr þeim vefjum 

sem ég var búin að móta þannig að fyrir hvert og eitt hljóðfæri var ég búin að búa til mótíf sem 

áttu að tvinnast saman í hægfara ferli. 



T. 65-103. Hér var ég búin að búa til fígúrur með nótum fyrir hvert hljóðfæri og sá ég þetta fyrir 

mér sem ákveðna uppbyggingu í hljóði. Þær vann ég úr byrjunarefninu og bjó til ferli sem 

ákvarðaði hryninn. Það byrjar fyrst með mengjum sem hreyfast afar hægt og það eina sem hægt 

er að greina eru lofthljóð og hljóð án sérstaks tóns. Þarna lá til grundvallar samspilið og einhvers 

konar undirliggjandi áferð og hrynur. Smám saman bætast svo við tónar sem höfðu upprunalega 

verið í fígúrunum áður en ég ákvað að taka þá út og bjó til kerfi sem stýrði því hvernig ég myndi 

bæta tónunum smám saman inn. Með þessu var ég að reyna að láta ákefðina og hraðann aukast 

eftir því sem fleiri tónar bættust við og á endanum væru engin lofthljóð eða dempaðir tónar, 

heldur hreinir tónar. Þá sá ég fyrir mér að hraðinn myndi aukast smám saman með mikilli ákefð. 

T. 103-115. Hér er ákveðinn hápunktur búinn að eiga sér stað og þá vil ég fá lengri nótur og 

meiri ró á áferðina. Reyni að leyfa andstæðum að njóta sín og byggjast upp að endapunkti 

verksins.  

T. 116-139. Hér byrjar verkið að róast og nóturnar verða lengri og hugsa ég þá meira um 

samhljóm. Svo vinn ég með þennan hljóm: b, e, fís og gís (sem þenst út) til að færa mig neðar og 

neðar á lágt register og svo endar verkið í löngu og mjög djúpu dróni sem svo hættir snögglega 

og píanóið ómar yfir til enda.  

 

Áhrifavaldar og innblástur:  

Kennarar mínir í LHÍ hafa verið mér mikill innblástur og þá aðallega einkakennarar mínir 

Þuríður Jónsdóttir og Páll Ragnar Pálsson. Þau hafa hjálpað mér mjög að þróa mitt tónmál og svo 

hvað varðar listrænar vangaveltur. Áður en ég byrjaði í skólanum var ég mjög heilluð af verki 

Þuríðar, Flow and Fusion sem og fleiri verkum. Svo varð ég fyrir miklum áhrifum þegar ég var 

kynnt fyrir verkinu Lo spazio inverso eftir Salvatore Sciarrino í LHÍ og er ég einnig mjög hrifin 

af Önnu Þorvalds, svo fáein séu nefnd. Þar sem að ég hef lært djassbassaleik og spuna ýmis 

konar þá hef ég einnig orðið fyrir miklum áhrifum þaðan sem að ég held að hljóti að síast í gegn í 

tónsmíðar af þessu tagi. Þegar ég sem fyrir mitt eigið verkefni (sumsé utan LHÍ) þá eru 

aðferðirnar öðruvísi þar sem ég er e.t.v. aðeins meira innan dúr og moll kerfis e-s konar (módal 



líka) en líka mjög mikið í frjálsum spuna (free jazz). Í spuna, hvort sem hann er innan tóntegunda 

eða frjáls þá er það yfirleitt áferðin sem veitir mér innblástur og er bæði afleiðing og uppspretta 

efnisins. Þannig að ég hlusta mjög mikið á djass, (Bill Evans, Ron Carter o.s.frv. o.s.frv.) bæði 

hinn hefðbundna og frá 6. og 7. áratugnum þar sem fólk var að fara í þessar frjálsari áttir (John 

og Alice Coltrane, Miles Davis, Joe Henderson ofl., ofl.) og svo nýrri tónlist og þá eru til dæmis 

fyrrum kennarar mínir Skúli Sverrisson og Hilmar Jensson í miklu uppáhaldi. Þau áhrif sem hafa 

veitt mér innblástur eru endurtekningar, lagskiptingar, smáar tilfærslur á fígúrum og áferð í bland 

við rannsóknir á taktbreytingum.  

Þar af leiðir finnst mér stundum eins og ég sé að setja frjálst flæði eða spuna niður á blað þegar 

ég er að semja til dæmis tónverk í LHÍ, þar sem að ég reyni að sjá fyrir mér ákveðna framvindu 

en líka hugsa um það sem gæti verið óvænt. 

Tengsl við fyrri tónverk 

Það fyrsta sem ég gæti nefnt sem er alveg augljóst er að píanóið er hljóðbreytt en það hef ég gert 

þrisvar sinnum áður. (Fyrst fyrir einleikspíanó, svo klarínett, sópran og hljóðbreytt píanó og svo 

loks fyrir bassaflautu og hljóðbreytt píanó). Sú útkoma sem mér hefur fundist áhugaverðust er 

þegar ég set strokleður á milli strengjanna eða kennaratyggjó (það kemur eiginlega alveg sama 

hljóð). Svo til að fá alveg dempað hljóð set ég annað hvort greiðu eða mjóa snúru milli þeirra 

strengja sem ég vil að ómi ekki. Ef ég lít yfir verkin þá eru grunnhugmyndirnar frekar svipaðar, 

það er alltaf einhver ákveðin rannsókn á áferð og svo hef ég tekið nokkur hljóð í uppáhald sem 

mér finnst skemmtilegt að nota.  

   

Endurlit  

Tónsmíðaferlið var mjög áhugavert og fróðlegt. Í fyrsta lagi tók langan tíma að vinna það miðað 

við önnur verk í skólanum þar sem annirnar hafa kannski líka verið teknar undir önnur fög og 

skilaverkefni. Eins og með allt hefði ég alveg viljað hafa lengri tíma bara til að spá í verkið en 

það er því miður ekki hægt og kennir manni líka að vinna svona og læra að setja pressu á mann 

sjálfan. Samt verð ég að viðurkenna að miður janúar til miðs febrúar fór í önnur stór verkefni 



utan skólans þannig að ég vann ekki mikið í lokaverkefninu á þeim tíma, þó ég hafi alltaf verið 

að hugsa um það í undirmeðvitundinni.  

Eins og með allt annað í samfélaginu hafði útbreiðsla Covid-19 faraldursins og samkomubann í 

kjölfarið mikil áhrif á vinnuna sem laut að verkinu. Þegar samkomubann skall á var 

skólabyggingum lokað sem þýddi auðvitað að það voru engir tímar þar, allt í fjarkennslu og ekki 

hægt að nýta vinnuaðstöðuna í skólanum. Í fyrstu var ætlunin að halda öllu óbreyttu eftir páskafrí 

með fyrirhuguðum lokatónleikum en eftir að bannið var framlengt breyttust plönin þar sem að 

hjá tónsmíðanemum féllu tónleikarnir sjálfir niður í vor sem og fyrirlestur um verkið en skila átti 

skori og greinargerð. Þá var augljóst að margt af því sem maður hafði búist við í ferlinu yrði ekki 

að veruleika og því varð að sníða stakk eftir vexti. Þeir hlutir sem ég get tilgreint eru náið 

samstarf við flytjendur, fylgjast með æfingunum, vinna með stjórnanda og svo mætti áfram telja. 

Nú hef ég ekki reynslu af því að gera BA-verk í tónsmíðum á „venjulegan” hátt en ég held að ef 

faraldurinn hefði ekki geisað hefði ferlið síðustu tvo mánuði verið dálítið öðruvísi. Ég var búin 

að skipuleggja það að vinna meira með hljóðfæraleikurum og fá betri tilfinningu fyrir því sem ég 

var að gera en það var því miður erfiðara í framkvæmd en ella. Auðvitað væri ekkert mál að 

halda fund á netinu en það er eitthvað við það að vera í sama herbergi og hljóðfæraleikarinn og 

hljóðfærið sjálft sem gefur manni svo margt og ýmsar hugmyndir. En þá var ég bara þeim mun 

duglegri við að „googla” og skoða hin ýmsu myndbönd og heimasíður. Einnig vantaði dálítið 

upp á að vera í samskiptum við samnemendur sína sem eru líka að útskrifast til að tengja og 

spjalla um verkin og hvetja áfram á lokasprettinum.  

Það sem ég hef svo tekið eftir að var gott við þetta var að það bættist í raun við tími sem maður 

hafði til að vinna en ég held ég hafi náð að sökkva mér meira ofan í smáatriði og hina ýmsu liti 

sem ég hef mikinn áhuga á en næ oft ekki að gera vegna tímaskorts. Svo held ég að það gæti 

alveg verið áhugavert að flytja verkið eftir smá hvíld um sumarið og sjá það á nýjan og ferskan 

hátt eftir sumarfrí. 

Varðandi tónefnið þá voru nokkrir hlutir sem ég var smeyk við að gera fyrst en fannst svo aðeins 

auðveldara að gera bara þegar í ljós kom að það yrði ekkert æfingaferli í vor. Stundum hræðist 



maður að skrifa eitthvað sem er flókið að spila en maður veit það oft ekki fyrr en á æfingar er 

komið. Þó verð ég að viðurkenna að það eru sumir hlutir sem ég er enn ekki viss með þar sem 

það hefði örugglega breyst á einhvern hátt í æfingaferlinu. Mér finnst svo rosalega margt gerast 

þegar maður fær svo loks að heyra útkomuna spilaða og þá getur oft eitthvað breyst frá einni 

æfingu til annarrar. Það gæti alveg verið frá smáatriðum og út í stærri atriði. En ég tók 

sérstaklega eftir að mér fannst erfitt að finna útúr slagverkinu þar sem að ekki var hægt að hitta 

flytjendur og kanna hljóðfærin betur. Þ.a.l varð það frekar sem lítill litur í verkinu.  Ég stefni á að 

sökkva mér ofan í það í næsta verki. 

Ég held að með þessu verki sé ég komin út á braut sem ég hef mjög mikinn áhuga á að kanna 

betur, bæði í stærra og smærra samhengi. Það er náttúrlega augljóst að ég lærði mjög mikið af 

því að vinna með hljóðfæri sem ég hafði ekki notað áður og ég á mjög margt eftir ólært. Eins og 

gefur að skilja vakti vinnan upp margar spurningar þar sem ég hafði ekki samið fyrir svona mörg 

hljóðfæri áður og gaman er að spekúlera í öllum þeim mögulegu samsetningum sem í boði eru. 

Það sem ég lærði af ferlinu var að vera óhrædd við að taka ákvarðanir, því að eftir því sem 

möguleikarnir aukast því erfiðara getur það orðið (a.m.k. í mínu tilfelli). Ég held að í þeim 

verkum sem ég mun semja síðar muni ég reyna að kafa dýpra ofan í yfirtóna og hefði áhuga á að 

gera þær tilraunir sem ég gerði í þessu verki í stærra umfangi. 

 

 


