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1. Inngangur 

Lokaverkið mitt ber nafnið “BROT”. Titillinn vísar til ljóða eftir Guðrúnu Hannesdóttur 

en þau eru kveikjan að verkinu. Ljóðin segja “brot” úr sögum og/eða aðstæðum fólks og 

leika stórt hlutverk hvað varðar túlkun og tilfinningu í verkinu. Þar af  leiðandi eru þau 

skrifuð bæði inn í skor og parta fyrir stjórnanda og flytjendur að lesa til að öðlast betri 

innsýn í verkið.  

BROT er í fimm köflum og er skrifað fyrir 14 hljóðfæraleikara Caput hópsins.  

Kaflarnir eru eftirfarandi:  

1. Prologue 

2. Stigi 

3. Kvöldvaka 

4. Einu sinni enn 

5. Epilogue  

Hljóðfæraskipan er eftirfarandi:  

Flauta 

Óbó / enskt horn í F 

Klarinett í Bb /Bassaklarinett í Bb 

Fagott 

Horn í F 

Pákur 

Slagverk 

Harpa 

Píanó 

1. fiðla 

2. fiðla 

Víóla 

Selló 

Kontrabassi 
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Í þessari greinargerð mun ég segja frá tilurð verksins, aðferðum og tónmáli ásamt því að 

leggja mat á vegferð mína og þróun á þessum fjórum árum sem liðin eru frá því að ég hóf  

námið. 

2. Minn bakgrunnur 

Tónlist hefur alla tíð verið stór hluti af  mínu lífi og jafnframt einn sá mikilvægasti.  Ég 

byrjaði ung að læra á píanó norður í landi og eftir að hafa stundað nám við píanódeild 

Tónlistarskólans í Reykjavík þá endaði ég í Álaborg í Danmörku þar sem ég lauk B.A 

gráðu í tónlist árið 2000. Í því námi opnuðust augu mín fyrir fjölmörgu nýju innan  

tónlistarinnar og kannski hvað mest skapandi þáttum svo sem útsetningum og djass/popp 

samspili.  Þegar heim var komið sinnti ég fjölbreyttum störfum; píanókennslu, undirleik, 

dagskrárgerð á RÚV, tæknivinnu á RÚV, kórstjórn o.fl.   

Ég hef  einblínt á fjölbreytni, þ.e.a.s. að sækja mér reynslu og menntun á sem flestum 

sviðum tónlistar og árið 2007 lauk ég Kantorsprófi frá Tónskóla Þjóðkirkjunnar. Í kjölfar-

ið varð organistastarfið mitt aðalstarf  næstu 12 árin, fyrst í Víðistaðakirkju og síðast í 

Laugarneskirkju. Í þeim störfum lærði ég gríðarlega mikið og hlaut ómetanlega reynslu í 

því að spila tónlist fyrir aðra. Ég fór smám saman að leggja meiri áherslu á spuna og út-

setningar í starfi mínu og höfðaði það alltaf  betur til mín heldur en að æfa upp stórar 

prelúdíur og fúgur eftir Bach.  

Ég starfaði með tónlistarhópnum Voces Thules til nokkurra ára og urðu það mín fyrstu 

alvöru kynni af  miðalda- og þjóðlagatónlist. Í kjölfarið á áhuga mínum á fornri tónlist 

sem kviknaði við þá reynslu, stofnaði ég tónlistarhópinn Umbru ásamt þremur öðrum 

tónlistarkonum. Sá hópur og sú vinna sem við höfum innt af  hendi þar hefur haft mikil 

áhrif  á mig. Við vinnum mikið með spuna og gerum allar okkar útsetningar sjálfar og 

kannski varð sú vinna og það sjálfstraust sem ég hafði fengið með þeim til þess, að þegar 

ég var beðin um að semja sálmalag í upphafi ársins 2017 þá sagði ég samstundis já. Í raun 

hafði aldrei áður hvarflað að mér að semja eigin tónlist en um leið og ég byrjaði á þessu 

litla lagi þá fann ég að þetta var eitthvað sem höfðaði til mín. Þremur mánuðum síðar 

hafði ég fengið inngöngu í meistarnámið í tónsmíðum hér við LHÍ.  
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3. Vinnulag og aðferðir 

Þá aðferð að nota einhvers konar texta eða ljóð sem innblástur að verki notaði ég strax á 

fyrstu önn, í strengjakvartett fyrir Strokkvartettinn Sigga. Ég hef  tilhneigingu til að tengja 

tónlist við texta, og öfugt. Mögulega tengist það því að í störfum mínum sem organisti og 

kórstjóri er þessi tenging texta og tónlistar svo sterk og mikilvæg. Einnig sú staðreynd að 

ég hef  gegnum árin sungið með fjölmörgum kórum og flutt hin ýmsu kórverk frá öllum 

tímum. Í kórtónlist, í flestum tilfellum, spilar jú textinn stórt hlutverk.  

Ef  texti/ljóð talar til mín og hreyfir við mér, þá á ég auðvelt með að búa mér til myndir 

og jafnvel sögur í huganum sem síðan hafa þann möguleika að umbreytast í tóna. Mér 

finnst gaman að segja sögur með tónlistinni minni, koma á framfæri tilfinningum, anda og 

stemmningu. Það er fátt sem gefur mér meira en að geta hreyft við fólki með tónlist og 

flutningi á henni.  

Það að skrifa tónlist við texta, eða með texta sem innblástur tel ég að henti mér mjög vel 

en það skal þó tekið fram hér að þessa aðferð nota ég ekki í öllum verkum mínum. En í 

flestum tilfellum þegar ég er að undirbúa nýtt verk þá byrja ég á að fara á bókasafnið og í 

bókabúðir og leita að ljóðum sem tala til mín á einhvern hátt. Fyrir útskriftarverkið mitt 

sem hér er til umfjöllunar, BROT, voru það 3 ljóð úr bók Guðrúnar Hannesdóttur, Þessa 

heims, sem urðu fyrir valinu. Þessi 3 ljóð eiga það sammerkt að bjóða upp á mikla 

möguleika í tilfinningu, stemmningu og túlkun. Hvert um sig segir litla sögu eða brot úr 

sögu og auðvelt er að sjá atburðina ljóslifandi fyrir sér, nánast eins og kvikmynd. Um leið 

og ég las ljóðin þá fannst mér að með öllum þeim litum og litbrigðum sem hljóðfærin í 

Caput bjóða upp á, þá gæti útkoman orðið að einhverju áhugaverðu.  

Mest af  minni tónlist skrifa ég í flæði. Stundum hef  ég búið til skala eða hljómagang til að 

styðjast við en einnig á ég dágott safn af  ýmiss konar stefjum og laglínum sem ég hef  

skrifað niður og hafa svo ratað í verkin mín. Þar fyrir utan hafa tónsmíðaaðferðirnar fyrst 

og fremst verið „intuitive!.  Ég hef  í auknum mæli leitast við að búa til áhugaverðan 

hljóðheim og nota þá fjölbreyttu flóru litbrigða sem hljóðfærin, sem ég nota hverju sinni, 

bjóða upp á.  

Ég byrjaði að undirbúa BROT haustið 2019. Þá var ég að stefna að útskrift 2020 en  

margir hlutir urðu til þess að ég þurfti að taka mér hlé frá námi og fresta til vorsins 2021.  
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Frá upphafi var ég staðráðin í að nota þetta tækifæri eins vel og ég mögulega gæti til þess 

að prófa mig áfram með nýja hluti svo sem nýjar aðferðir og hljóm/hljóðheim. Fyrsta 

skrefið var að gera tilraunir með að undirbúa verkið á annan hátt en ég er vön og       

skipuleggja mig betur. Í stað þess að setjast niður og bara byrja að skrifa þá eyddi ég    

miklum tíma í ýmis konar undirbúning áður en ég setti niður eina einustu nótu:  

1. Ég bjó til handrit að verkinu þar sem ég gerði einskonar áætlun eða uppskrift fyrir 

hvern og einn kafla. Í þeim köflum sem ég nota ljóð greindi ég stemmninguna í 

hverju ljóði fyrir sig og setti niður hvaða hljóðfæri og hvers konar hljóðheimur gæti 

sem best túlkað hana.  

2. Ég setti líka niður hinar ýmsu hugmyndir hvað varðar efnivið í hverjum einasta 

kafla, en mismikið þó eftir hverjum kafla.  Þetta eru skalar, stef  og ýmis konar 

úrvinnsla á þeim, hljómar og hljómagangur.  

3. Ég stúderaði hvert og eitt hljóðfæri Caput hópsins fyrir sig, og möguleika þeirra, 

m.a “extended techniques” og skráði hjá mér hvaða og hvers konar hljóð vektu 

sérstakan áhuga minn og pössuðu verkinu. Þetta gerði ég bæði með lestri bóka og 

að horfa á fjöldan allan af  youtube myndböndum. 

4. Ég hlustaði á eins mikið af  nýrri tónlist og ég gat og skráði niður ýmis verk til að 

nota sem “references”.  

5. Ég ákvað að safna saman ýmsum hugmyndum sem verða til í flæði. Gefa þeim 

tíma og umhugsun í stað þess að setja þær jafnvel beint inn í verkið. Í því             

augnamiði stundaði ég það markvisst að setjast niður við píanóið, ýta á upptöku á 

símanum, og leyfa hugmyndunum að flæða. Nokkrar af  þessum hugmyndum    

rötuðu á endanum inn í verkið.  

6. Ég gerði tilraunir með að teikna kaflana upp, einhvers konar grafískt skor, og þá 

fyrst og fremst út frá textúru. Það var áhugaverð tilraun en heppnaðist engan    

veginn. Ég áttaði mig fljótt á því að þessi aðferð hentaði mér ekki og notaði ég þar 

af  leiðandi ekkert af  því efni þegar á hólminn var komið.   

Ofantalin atriði urðu til þess að ég hafði undir höndum fullt af  hugmyndum, efni, litum 

og litbrigðum til að velja úr og vinna með þegar ég svo hóf  að skrifa sjálft verkið.  
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Þrjú tónsmíðaleg atriði ákvað ég svo að nota sem sérstaka áskorun:  

a. Eins og áður hefur komið fram, þá hef  ég hef  mjög mikla tilhneigingu til að skrifa 

í flæði en einnig til að vera mjög lagræn. Í þessu verki ákvað ég að reyna aðrar 

aðferðir a.m.k. að hluta til, og stundum hreinlega að forðast hvers konar laglínur 

eða stef.  Vinna meira með einhvers konar „soundscape“. Með orðinu “sound-

scape” eða “hljóðteppi” eins og ég kýs að kalla það á íslensku, þá á ég við tónefni 

sem er tiltölulega órætt, bæði í tíma og rúmi. Einhvers konar samsafn hljóða og 

effekta sem flæða áfram í ákveðnu tímaleysi.  

b. Hingað til hef  ég mjög mikið notað módal tónmál en nú langaði mig að reyna að 

komast örlítið út fyrir þann stíl og vinna að einhverju leyti með t.d. krómatík.  

c. Ég hef  mikinn áhuga á stemmningu og því að hvíla í mómentinu. Mér finnst         

einstaklega áhrifaríkt þegar tónskáldum tekst vel upp í því sambandi og ná að  

byggja langa kafla á afar einföldu efni sem jafnvel er endurtekið í lengri tíma og 

áheyrandinn getur auðveldlega gleymt sér í. Dæmi um það eru t.d. mörg verka 

minimalista eins og Arvo Pärt og Henryk Górecki. Ég ákvað að gera tilraunir með 

að nota afar einfalt tónmál, jafnvel bara einn tón í dágóðan tíma, sbr. upphaf  

BROTs og að vera óhrædd við endurtekningar sbr. 4. kafla. Sem tónsmíðanemi 

hef  ég fundið nokkuð sterkt fyrir þeim ótta að eigin verk verði leiðigjörn; of  lítið sé 

að gerast og að efnið sé of  einfalt og/eða einsleitt en núna var kominn tími á að 

fara út fyrir þægindarammann.   

Ég mun fjalla nánar um öll þessi atriði í næsta kafla.  
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4. Uppbygging verksins og efniviður 

BROT er í 5 köflum. Prologue og epiloge ramma verkið inn en þar á milli eru þrír kaflar 

sem unnir eru út frá jafnmörgum ljóðum Guðrúnar Hannesdóttur.  
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1. Prologue 

Opnar verkið og kynnir 
stemmningu, hljóðheim og 
efnivið.

4. Einu sinni enn 

blint fótatakið 
fægir gólfið 
fram á nótt 

á borði 
lítil líkklæði 
fífukoddi 

aðeins eftir 
að bíta úr nálinni 
síðan leggur sorgin 
myrkrið á brjóst 

2. Stigi 

hvert skref  hver andardráttur 
færir þig nær efsta þrepi  
fjær byrðinni ljúfu  
sem þú skildir eftir við fót stigans  
þú hélst að uppgangan yrði 
auðveld 

stiginn ofinn úr glitrófi geislanna  
eða dimmrauðu hljómfalli 
blóðsins  

ekki síendurtekinni  
sverfandi þögn 

3. Kvöldvaka 

þrálát eins og þakleki 
þessi manndráp 
eilíf  svik og djöfulskapur 
brennuvargar 
óbótamenn 

enginn sér mig  
leggja frá mér prjónana 
leggja aftur augun 
hætta að hlusta 

(liljur, saffran, hunang, myrra 
ilmandi silki og lauf  af  lífsins tré) 
ekki fyrr en ég missi hnykilinn 
og allir líta upp 

5. Epilogue 

Lokar verkinu. Að hluta til 
sama efni og í Prologue. 



Hér að neðan mun ég fara skipulega í gegnum verkið og fjalla stuttlega um aðferðir og 

efni í hverjum kafla fyrir sig.  

1. Prologue 

Grunnhugmyndin er sú að Prologue og Epilogue rammi inn verkið og að þeir kaflar bæði 

tengist innbyrðis en hafi líka einhverja skírskotun í hina kaflana þrjá. Prologue, sem      

opnun á verkinu, er nokkurs konar hugleiðing með hægri framvindu og er hugsuð sem 

kynning á efnivið, hljóðheim og stemmningu en stemmningin er einhvers konar blanda af  

nostalgíu, ljóðrænu, myrkri, sorg og ótta.  Ég vildi opna verkið með óræðu og myrku efni 

sem ég lít á sem einhvers konar !soundscape” eða !hljóðteppi”. Tónefnið er einfalt og ég 

reyni að hvíla í því eins lengi og tilfinning segir mér að ég komist upp með. Fyrstu     

mínútuna heyrum við bara E, í hinum ýmsu áttundum og með ólíkum litbrigðum    

hljóðfæranna, svo sem kvarttónum og “windtones” blásaranna svo og djúpu registeri 

píanósins. Síðan fara fleiri tónar að týnast inn en kaflinn byggir á tónaröðinni E - G - A - 

H (mynd 1) með stuttri viðkomu í oktatóníska skalanum frá E. (mynd 2) 

	 	 	 	 	  

Mynd 1: E – G – A – H tónaröð 

 

Mynd 2: Oktatónískur skali 

Mynd 3 sýnir hvernig tónarnir fara að týnast inn frá takti 13, sjá víólu sérstaklega sem 

kynnir inn E - G - A – H:  
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Mynd 3: Prologue - Strengir: t. 12-18 

Þessa tónaröð, að hluta til eða varíasjónir af  henni, er að finna víðsvegar í kaflanum, t.d. í 

selló í t. 34-39 og 49-52 svo og í fagott í t. 48-51.  

Eins og áður sagði er tónefnið einfalt en til að ná fram meiri tilfinningu og áhrifum af  

dimmum og drungalegum toga er það litað með hinum ýmsu effektum í blásurum, 

slagverki og píanói (aðallega inside piano).  “Inside piano” er nokkuð sem ég hafði aldrei 

skrifað fyrir áður og lítið kynnt mér en ég komst að því í undirbúningi þessa verks hve 

marga möguleika og áhugaverðan hljóðheim það býður upp á. Hér nota ég það til að 

skapa sánd fullt af  myrkri og drunga. Til dæmis er dýpsti strengurinn “skrapaður” með 

einhverju úr tréi, t.d. bara blýanti eða matarprjón og útkoman finnst mér mjög áhrifarík. 

Ég kýs að rita “inside piano” á sérstakan nótnastreng fyrir ofan píanóið. (mynd 4) 

Mynd 4: Prologue - Píanó: t. 29-31 
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Í síðari hluta kaflans þróast tónefnið yfir í meira hljómrænt efni sem byggir á hljómunum 

E moll - G dúr - A dúr - C dúr í nokkurs konar dórískri tóntegund frá E og við færum 

okkur alltaf  um litla þríund eða stóra tvíund. 

Í takti 49 er svo kynnt til sögunnar einfalt stef  í strengjunum (mynd 5):  

Mynd 5: Prologue - Strengir: t. 49-52 

Það kemur mögulega á óvart hve stutt er staldrað við þessa hugmynd en ástæðan er sú að 

þetta er tilvísun í síðasta kaflann en þar fær stefið að njóta sín og hugmyndin er kláruð ef  

svo má segja. Prologue endar á G dróni í selló sem er nokkurs konar tenging yfir í næsta 

kafla sem er einmitt byggður á G.  

Tónefni þessa 1. kafla byggir fyrst og fremst á stórum tvíundum og mollþríundum og á 

það í raun við um allt verkið. Tvíundir og mollþríundir má sjá sem nokkurs konar       

kennimerki verksins, hvort sem um er að ræða lagræna hreyfingu, hreyfingu í stuttum 

mótívum (þá sér í lagi lítil tvíund sem fer niður) eða hreyfingu milli hljóma.  Þetta má allt 

sjá greinilega hér í Prologue.  
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2. Stigi 

Í þessum kafla er ég að vinna út frá ljóði, sbr. yfirlit í upphafi kaflans. Hér að neðan,   

myndir 6 og 7, eru tvær blaðsíður úr handritinu sem sýna hugmyndavinnuna fyrir þennan 

kafla:  

Mynd 6 

Á þessari síðu, mynd 6, má sjá hvernig ég skrifaði upp ljóðið og skipti því í þrennt eftir því 

hvað er að gerast í því og þá hvenær ég vildi skipta um stemmningu og efni í samræmi við 

það. Hugmyndirnar sem eru skrifaðar inn, voru skrifaðar í upphafi ferlisins og eru í raun 

fyrstu hugmyndirnar sem ég fékk eftir að hafa lesið ljóðið. Að sama skapi varð tónefnið til 

snemma og á mjög skömmum tíma, sjá mynd 7. Taka skal fram að margar hugmyndanna 

rötuðu inn í verkið en þó ekki allar.  
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Mynd 7 

Fyrsti hluti kaflans byggir upp spennu með krómatík og endurteknum tónum. Spennan 

nær svo hámarki um miðbikið og leysist að hluta til í meira lagrænum kafla.  

Ljóðið er fullt trega og sorgar og tónmálið byggir á tónaröð í dórískum skala og          

krómatískum skala.  Tónaröðin sem merkt er A á mynd 7, það er G A B D E, er bæði 

náskyld tónaröðinni úr fyrsta kaflanum, (E G A H) en túlkar líka tregann í ljóðinu. Úr 
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henni varð svo til stefið sem merkt er 1 svo og hljómagangurinn sem er merktur 3, sem ég 

nota að hluta til. Þetta er tónefni annars hluta, en fyrsti hluti kaflans þurfti greinilega   

annað efni og karakter í samræmi við ljóðið.  Krómatíski skalinn sem merktur er 4 leggur 

grunninn að þeim hluta en þar segir í ljóðinu:   

“Hvert skref  hver andardráttur 
færir þig nær efsta þrepi  
fjær byrðinni ljúfu  
sem þú skildir eftir við fót stigans  
þú hélst að uppgangan yrði auðveld” 

Þarna læt ég slagverk, pákur og blásara túlka andardráttinn en mekanískt sellóið á        

endurteknu G táknar skrefin.  Krómatíkin ljáir tónmálinu dekkri karakter en ella. Frá takti 

22 fáum við uppbyggingu í blásurum, strengjum og pákum, sjá mynd 8. Krómatíkin 

leikur hlutverk viðnáms og trega, sbr. fagott og selló sem leika A - B - H- C - C#/Des í 

uppgöngunni “sem þú hélst að yrði auðveld" en er svo eitthvað allt annað, sjá ljóðið.  

Mynd 8: Stigi - Strengir: t. 31-34 
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Tónlistin skiptir algjörlega um karakter í næsta takti (mynd 9) og aðeins standa eftir 

víbrafónn, bell tree og harpan sem kynnir stefið sem í handritinu heitir 1:  (Viðkomandi 

hluti af  ljóðinu er hér eftir skrifaður við hlið tóndæmis til skýringar) 

“stiginn ofinn úr glitrófi 
geislanna,  
eða dimmrauðu  
hljómfalli blóðsins” 

Mynd 9: Stigi - Blásarar, slagverk og harpa t. 35-41 

Stefið sem er kynnt hér af  hörpunni og síðan unnið áfram með í næstu töktum, er túlkun 

mín á “dimmrauðu hljómfalli blóðsins” en “glitróf  geislanna” birtist í flautu og óbó sem 

nokkurs konar mótvægi með meiri birtu í háu registeri. (mynd 9)  
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Hörpustefið þróast áfram í víbrafón, hörpu og bassa þar til tónefnið einfaldast aftur frá 

takti 53 þegar einungis hljómagangurinn úr fyrri töktum stendur eftir. Þessir tveir hljómar, 

Dm7/F - Cm7 eru síðan endurteknir til loka kaflans, mynd 10:  

 

“Ekki síendurtekinni 

sverfandi þögn” 

Mynd 10: Stigi - Harpa: t. 56-57 

Kaflanum lýkur á sama krómatíska stefi og bassaklarinettið leikur í upphafi en í þetta 

skiptið er það leikið af  horninu. Hornleikarinn spilar yfir hörpu flygilsins til að fá       

“resonansinn” úr honum: 
 

  

Mynd 11: Stigi - Horn: t. 69-73 
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3. Kvöldvaka 

Ég vissi frá upphafi að þessi kafli yrði áskorun fyrir mig. Það var líka ástæðan fyrir því að 

ég valdi þetta ljóð, ég vildi þessa áskorun. Manndráp, svik, djöfulskapur, brennuvargar og        

óbótamenn birtast hér í ljóðinu og kalla á annað tónmál en í fyrri köflum, og jafnframt    

annað tónmál heldur en ég allajafna sæki í að nota. Óvissa, óregla, óreiða, ófyrirsjáanleiki 

og einhvers konar tryllingur voru orðin sem ég hafði til hliðsjónar í ferlinu. Þessi orð áttu 

að einkenna stemmninguna í fyrsta hluta ljóðsins en síðan ákvað ég að reyna að       

“krossfeida” tvenns konar stemmningu þegar ljóðskáldið segir !Enginn sér mig leggja frá mér 

prjónana…..”  Það sem þó bindur allan kaflann saman er þriggja tóna mótíf  í tubular bells 

sem er endurtekið reglulega; C - H - A. Benda má á að þetta mótív spannar                

mollþríundina góðu og þessi þríund spilar síðan stórt hlutverk í næsta kafla.  

En aftur að efniviðnum í Kvöldvöku. 

Kaflinn byggir allur á þessum tónstiga á mynd 12: 

 

Mynd 12 

Taktar 1-30 einkennast af  óvissu um hvert stefnir og ákveðinni óreiðu með hinum ýmsu 

!sándum” sem mér fannst myndu hjálpa til við að skapa stemmningu manndrápa og     

svika, svo sem timpani sem leikið er á með “superball mallet” og !multiphonics” í fagott. 

Að lokinni ákveðinni dýnamískri og rytmískri uppbyggingu sem samt er nokkuð óljóst 

hvert stefnir, þá fáum við nýtt efni frá takti 31. Mynd 13 sýnir efniviðinn frá takti 31 en 

hann er unninn út frá skalanum á mynd 12.  
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Mynd 13	  

Úr þessum efnivið verður til kanon í strengjunum sem smám saman verður pólýrytmískur. 

Fyrst kemur 1. fiðla með grunn mótífið, sjá mynd 13, síðan 2. fiðla og þá á öðru slagi    

taktsins, því næst víólan á þriðja slagi. Í takti 43 kemur mótífið svo í selló en þá afturábak. 

Skömmu síðar fáum við varíasjónir af  mótífinu í fiðlunum.  Timpani, harpa og tam-tam 

bætast í hópinn ásamt nýju mótífi í bassa sbr. mynd 13.  Úr verður pólýfónísk og      

pólýrytmísk textúra með “agressívri” áferð.  Í takti 75 birtist skyndilega píanóið, um leið 

og strengirnir detta niður í pianissimo, sjá mynd 14. Það er þarna sem ég tekst á við þetta 

!krossfeid” í stemmningunni. Píanóið kemur inn í hljóðmyndina með birtu og von í formi 

stakra og tilviljanakenndra tóna og hljóma á meðan strengirnir, og svo síðast bara 

fiðlurnar, halda agressívu og vélrænu textúrunni til enda. Þarna vil ég meina að ég sé að 

sameina tvenns konar stemmningu; annars vegar brennuvarganna og óbótamannanna, og 

hins vegar konunnar sem lokar augunum, hættir að hlusta, og finnur einhvers konar frið í 

öðrum og sennilega ímynduðum heimi.  
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Mynd 14: Kvöldvaka – Píanó og strengir t. 75-80 

Undir lokin erum við svo komin í hljómrænna umhverfi sem vísar í það sem framundan 

er í næsta kafla.  
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4. Einu sinni enn 

Þessi fjórði kafli er hugsaður sem nokkurs konar andstæða við þriðja kaflann, Kvöldvöku, 

og í samræmi við ljóðið þá ræður stilla og einfaldleiki ríkjum hér. Áskorun mín hér var að 

hvíla í efninu og vera óhrædd við endurtekningar. Tónmálið og hljóðheimurinn eru af  

einföldum toga, og lítið af  !extended techniques”. Kaflinn hefst í dórískum D. Síðar bætist 

við F# sem gefur smá dúr eða mixólýdíska tilfinningu og þá um leið ögn meiri birtu. Í lok 

kaflans förum við svo yfir í hreinan a-moll. 

Fyrsti hlutinn er mjög statískur og það er lítil hreyfing í gangi þar til flauta og enskt horn 

leika stef  sem þó staldrar stutt við og er aðallega hugsað sem uppbrot en líka sem túlkun á 

ljóðinu, !á borði lítil líkklæði…” 

Smám saman verður til meiri hljómræn hreyfing þar til þrástefið kemur í píanóinu í takti 

61: 

  

Mynd 15: Einu sinni enn - Píanó: t. 61-63 

Laglínan í þessu stefi er einfaldlega mollþríundin C - A og er hún ákveðin tenging við 

tubular bells mótífið í þriðja kaflanum; C - H - A. Eins og ég hef  áður sagt þá lít ég á    

þessa mollþríund sem tákn trega og sorgar. Hér er ég með í huga lokalínu ljóðsins sem er 

ein sú fallegasta að mínu mati: “og síðan leggur sorgin myrkrið á brjóst”. Undir stefinu flæðir 

“hljóðteppi” sem byggir á hljómunum Am - F - Dm. Tónarnir deyja síðan út á 

lokahljómnum sem er D moll. 
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5. Epilogue 

Þessi lokakafli er hugsaður þannig að hann innihaldi að einhverju leiti nýtt efni til      

viðbótar við tilvísanir úr öðrum köflum verksins og þá sér í lagi úr fyrsta kaflanum. Von 

mín er sú að áheyrandinn þekki aftur, meðvitað eða ómeðvitað, efni og stef  og þannig geti 

ég haldið athygli hans og auki einnig líkurnar á skilningi áheyrandans á verkinu. Í svona 

löngu verki, um hálftíma að lengd, þá finnst mér tengingar á milli kafla og aðstoð við 

áheyrandann hvað skilning varðar mjög mikilvægar.  

Strax í takti 4 kemur píanóið inn með kunnuglegan effekt í formi áttundar í djúpa        

registrerinu. Við tekur kunnuglegt tónefni sem byggir á eftirfarandi (mynd 16): 

Mynd 16 

Hér er á ferðinni mollþríundin sem nú er búið að fylla upp í með lítilli tvíund til að skapa 

örlitla óvissu hvert stefnir. Hins vegar birtist þríundin í stefinu í víólu sem hefst í takti 22 

(mynd 19), í tónaröð sem minnir á 1. kaflann:  

Mynd 17: Tónaröð úr Prologue  

 

Mynd 18: Tónaröð úr Epilogue 
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Mynd 19: Epilogue - Víóla: t. 22-24 

Þetta er einfalt stef  í dórískum skala frá A og þjóðlagastíl. Í kringum það hljóma hin ýmsu 

element og effektar í hinum hljóðfærunum sem gefa því óræðari blæ. Þetta stef  virkar sem 

inngangur að öðru stefi, ekki ósvipuðu og því sem hófst í takti 37. Fyrst í strengjum en svo 

er það endurtekið með blásurum til viðbótar og úr verður nokkuð dramatískur hápunktur 

kaflans sem er ólíkur öðru tónmáli verksins. Hér ræður hljómrænan og dramatíkin ríkjum 

(mynd 20): 
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Mynd 20: Epilogue - Strengir og blásarar t. 45-49 

Af  einhverjum ástæðum sem mér finnst erfitt að útskýra þá fannst mér verkið kalla á    

þessa dramatík og stemmningu undir lokin sem skýran endapunkt og einhvers konar 

niðurstöðu. Hér fylgi ég einfaldlega eigin tilfinningu.  

Að þessum hluta loknum tekur við endurvinnsla á efnivið úr 1. kafla í þeim tilgangi að 

loka verkinu, ef  svo má að orði komast. Taktar 59 til loka eru unnir úr töktum 32-52 í     

1. kafla. Efniviðurinn er að mestu sá sami en er stækkaður örlítið hér í lokakaflanum. 
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5. Áhrifavaldar 

Kirkjutónlistin hefur verið stór hluti af  mínu daglega lífi til margra ára, kirkjutónlist af  

öllum stærðum og gerðum, og hefur hún án vafa haft mikil áhrif  á mig sem tónskáld. Ég á 

auðvelt með að skrifa laglínur, sem oft á tíðum má segja að séu í stíl við sálma. Ýmiss 

konar kórverk samtíma tónskálda svo sem Eric Whitacre, Morten Lauridsen og Ola    

Gjeilo eru í miklu uppáhaldi hjá mér, bæði sem kórstjóra og söngvara. Eðlilega eru áhrif  

frá þeim mest að finna í kórverkum mínum en einnig í fleiri tegundum verka.  

Vinna mín með tónlistarhópum sem sérhæfa sig í fornri og gamalli tónlist; Voces Thules 

og Umbru hefur líka haft mikil áhrif  á mig.  Þar hef  ég kynnst miðaldatónlist og þess 

konar tónmáli mjög vel svo og ýmiss konar þjóðlagatónlist, og endurspeglast þetta á 

ákveðinn hátt í minni eigin tónlist.  

Það hefur lengi heillað mig að blanda saman gömlu og nýju. Það er einmitt það sem við 

gerum í Umbru; vinnum með gamalt efni á nýjan máta.  Það má segja að upp að vissu 

marki hugsi ég mín eigin verk á svipaðan hátt. Ég nota mikið laglínur og stef  í þjóðlagastíl 

svo og módal tónmál. Þennan stíl lita ég svo gjarnan með elementum úr annars konar og 

meira nýstárlegum hljóðheimi, svo sem með ýmiss konar “extended techniques”.   

Áður en ég hóf  námið hér við LHÍ var ég mjög lítið að hlusta á samtímatónlist, fyrir utan 

kórtónlist, en það hefur gjörbreyst í dag.  Kaja Saariaho, Daníel Bjarnason, Anna        

Þorvaldsdóttir, Somei Satoh, Jennifer Higdon, Henryk Górecki, Sofia Gubaidulina og 

fleiri eru nú tíðir gestir í mínum eyrum og hefur það greinilega skilað sér inn í BROT, 

meðal annars á þann hátt að þeirra tónlist hefur hjálpað mér og veitt mér hvatningu til að 

gera tilraunir og vera óhrædd við að prófa eitthvað nýtt.  

Núna er ég líka farin að „hlusta“ á kvikmyndir og sjónvarpsefni og er það mjög áhugavert.  

Oft á tíðum má greina áhrif  frá þess háttar tónlist hjá mér. Enda er það staðreynd að   

þegar ég er að vinna út frá texta/ljóðum þá hugsa ég að mörgu leyti á svipaðan hátt og ef  

ég væri að vinna tónlist við kvikmynd. Munurinn er kannski helst sá að kvikmyndin sem 

ég er að vinna með er einungis til í mínu eigin höfði.  

Hvað varðar áhrifavalda í sjálfu lokaverkinu, BROT,  þá fylgja nokkur dæmi hér að neðan 

til frekar útskýringar.  

Í 1. kaflanum, og víðar, eru nokkuð greinileg áhrif  frá verkum Önnu Þorvaldsdóttur eins 

og til dæmis hvernig ég nota “inside piano” sem einmitt er áberandi í verkum Önnu eins  
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og “RÓ”. Einnig hvernig ég nota bassadrón, mikið af  “windtones” í tréblásurum svo og 

hvernig slagverkið er fyrst og fremst í hlutverki nokkurs konar effekta tækis, ef  svo má að 

orði komast.  

Raddfærsla, og þá sér í lagi ómstríður sem ekki leysast eiga skylt við aðferðir Eric 

Whitacre í mörgum hans kórverka, eins og t.d “Sleep”. Bæði þessar ómstríður úr hans 

verkum, og fleiri samtíma kór tónskálda, svo og “close harmony” notkun sem einnig er 

vinsæl í nýlegri kórtónlist birtist hjá mér.  Dæmi um ómstríður sem ekki leysast eða seint, 

er að finna í aðalstefinu í Prologue og Epilogue: 

Mynd 21: Prologue - Strengir: t. 49-52 

   

Áhrifin frá kvikmyndatónlist má greina sér í lagi í lokakaflanum. Víða nota ég líka     

hljómagang sem heyrist mjög gjarnan í kvikmyndatónlist eins og í verkum Thomas   

Newman. Þessi hljómagangur er gjarnan í skrefum og mikið um samstígar fimmundir og 

áttundir: 
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  G/D        C              Hm                Em     G/D     G             A                H            
Mynd 22: Epilogue – Strengir: t. 37-40 

Þarna er laglínan líka mjög þjóðlagakennd, í dórískum skala frá E, en um leið má einnig 

tala um þá staðreynd sem áhrif  frá kvikmyndatónlist sem einmitt notar gjarnan módal 

tónefni.  

Í upphafi annars kafla, “Stigi”, þá var fyrsti kaflinn í strengjakvartett nr. 2 eftir Henryk 

Górecki ofarlega í huga mér og sú stemmning sem hann setur þar með púlserandi bassa 

ostinató og krómatískum línum yfir það. Í BROTi birtast þessi áhrif  til dæmis hér (mynd 

23):  
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Mynd 23: Stigi - Strengir: t. 6 - 16 

Tónskáldið Dai Fujikura skrifaði mjög áhugavert verk fyrir sóló fagott, “Calling”, sem ég 

hef  töluvert skoðað. Ég hefði gjarnan viljað gera fleiri tilraunir í sama stíl en af  ótta við að 

verkið yrði þá of  erfitt fyrir spilarann ákvað ég að einbeita mér að “multiphonics” sem 

gefa mjög áhugaverðan effekt.  

Ég hef  töluvert mikið hlustað á hljómsveitarverk eftir japanska tónskáldið Somei Satoh og 

er eflaust undir einhverjum meira ómeðvituðum áhrifum af  hans litbrigðum. Ég get þó 

nefnt hér sérstaklega Tubular bells en ég er mjög heilluð af  notkun hans á þeim,      

sérstaklega í verkinu “From the depth of  silence” sem einfaldlega hefst á tubular bells sólói. 

Það kom aldrei annað til greina hjá mér en að gefa tubular bells rými í verkinu mínu, sjá 3 

tóna mótíf  sem ég nota í 3. kaflanum “Kvöldvöku” á mynd 24.  Þar má einnig sjá fagott 

multiphonic:  
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Mynd 24: Kvöldvaka - Slagverk + blásarar: t. 9-13 

28



6. Fyrri verk 

Við upphafi námstímans sá ég fyrir mér að vegna reynslu minnar og áhuga á kirkjutónlist 

þá myndi ég mögulega vilja einbeita mér að henni og þá kannski fyrst og fremst kórtón-

list. Mjög fljótt áttaði ég mig hins vegar á hinum mjög svo spennandi möguleikum sin-

fónískra hljóðfæra sem ég fann að mig langaði að kynna mér vel. Ég hef  skrifað nokkur 

minni verk fyrir kór á þessum árum en hljóðfæratónlistin hefur einfaldlega kallað meira á 

mig. Strengjakvartettinn sem hljóðfærasamsetning er í miklu uppáhaldi hjá mér og ég 

skrifaði tvo kvartetta fyrir Strokkvartettinn Sigga sem hluta af  vinnustofu á annarri og 

þriðju önn. Síðara verkið valdi hópurinn á efnisskrá sína á tónleikum í Salnum í Kópavogi 

haustið 2019. Það verk, strengjakvartett no 2, ásamt „Sól ek sá“ eru sennilega þau verk frá     

námstíma mínum hér sem að mínu mati standa upp úr. „Sól ek sá“ sem ég skrifaði fyrir 

Stirni ensemble í lok þriðju annar námsins, var mjög skemmtileg og gefandi áskorun. 

Hljóðfæraskipanin; sópran, flauta, klarinett og gítar, var erfið við að glíma í upphafi en á 

endanum fann ég leið. Í kjölfarið flutti Stirni ensemble verkið tvisvar sinnum á tónleikum 

og mun það einnig verða á plötu þeirra sem hljóðrituð verður nú í sumar.  

Í strengjakvartettinum vann ég út frá ljóðum eftir Aðalstein Ásberg, og „Sól ek sá“ er tekið 

úr Eddukvæðum. Bæði verkin eru full af  ljóðrænu og trega í stíl við ljóðin en ég lagði         

höfuðáherslu á að túlka stemmningu ljóðanna í tónum.  

Á þessari önn skrifaði ég eitt verk samhliða BROTi. Það er “Pange lingua” sem Grímur 

Helgason pantaði hjá mér til flutnings á Skírdag. Ég hugsaði það verk á allt annan hátt en 

BROT en þar er áberandi einfaldleikinn, hljómræna og lagræna undir áhrifum frá        

minimalisma og jafnvel barokktónlist líka. Þó það sé afar ólíkt BROTi, þá eru ákveðin 

líkindi þar á ferð um leið.    

Í upphafi námstímans gafst mér tækifæri á að sækja tíma og námskeið í tengslum við 

kvikmyndatónlist. Það form tónlistar finnst mér afar spennandi og ég „skoraði“ eina 

stuttmynd og brot úr nokkrum öðrum. 

Nýjustu verkin mín eiga ýmislegt sammerkt með þeim fyrstu, svo sem áhrif  frá  

þjóðlagatónlist, módal tónmál og það hve oft ég nota ljóð sem innblástur gefur þeim 

ákveðinn karakter ljóðrænu og litbrigða. Sú þróun hefur orðið á mínum stíl á þessum tíma  

að ég hef  í vaxandi mæli verið að gera tilraunir með eigin hljóðheim og liti, sbr. BROT, og 

mun ég án nokkurs vafa halda áfram með slíkar tilraunir í framtíðinni.  
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7. Ígrundun 

Þetta ferðalag mitt hér í Tónsmíðadeild Listaháskólans síðustu árin er búið að vera afar 

skemmtilegt og lærdómsríkt. Hápunkturinn var án efa lokatónleikarnir þegar BROT var 

frumflutt og ég fékk loksins að heyra afraksturinn af  vinnu minni síðustu mánuði, og um 

leið í raun afraksturinn af  öllum námstímanum. Verkið endaði á að verða viðameira en ég 

ætlaði mér í upphafi,  33 mínútur í flutningi og partarnir sem ég gerði voru rúmlega 70 

talsins. Það sem gerðist í ferlinu var að allir kaflarnir, sem reyndar áttu í upphafi að verða 

sex, lengdust. Vinnan sjálf  og handverkið var tímafrekara en ég hefði nokkru sinni getað 

ímyndað mér en um leið ótrúlega gefandi, ekki hvað síst þar sem mér fannst allt ganga 

upp að lokum við frumflutninginn laugardagskvöldið 1. maí. Það var aðeins ein  

klukkutíma æfing nokkrum dögum fyrr og svo rennsli klukkutíma fyrir tónleika. Að     

æfingunni lokinni hafði ég áhyggjur af  ýmsum málum, þar á meðal jafnvægi á milli 

hljóðfæra en sem betur fer hafði ég hljóðritað hana. Ég lá yfir upptökunni fram að       

tónleikadegi og skrifaði niður punkta til stjórnanda og hljómsveitar sem ég gat svo komið 

til skila fyrir rennsli og reyndist það afar hjálplegt.  

Í þriðja kafla þessarar greinargerðar fjallaði ég um vinnulag og aðferðir. Niðurstaða mín 

er sú að aðferðirnar sem ég notaði; skipulagið og vinnulagið, hjálpuðu mér mikið. Ekki 

hvað síst við að ná utan um verkefnið og hafa yfirsýn yfir það sem ég var að gera. Ég lagði 

áherslu á að búa til einhvers konar heildarsvip svo og tengingar á milli kaflanna, en um 

leið að skila af  mér fjölbreyttu og áhugaverðu verki, og við það reyndist handritið og allir 

punktarnir mínir mjög hjálplegir.  Hvað varðar efniviðinn; eins og tónefni og skala, þá var 

nytsamlegt að hafa skrifað niður og hljóðritað einhverjar grunnhugmyndir þó svo að ég 

notaði þær ekki allar. Þessar hugmyndir í bland við að vinna í flæði reyndist árangursrík 

aðferð og er ég viss um að hana mun ég allavegana að einhverju leiti nota í framtíðinni, 

ekki hvað síst þegar um er að ræða stærri verk.  

Tónsmíðalegu markmiðin mín, sbr. umfjöllun í þriðja kafla, finnst mér ég hafa uppfyllt að 

mestu. Sér í lagi er ég ánægð með að hafa náð að stækka hljóðheiminn og þá aðallega 

hvað varðar píanóið og slagverkið. Mér finnst að mörgu leyti hafi ég endur uppgötvað 

gamla hljóðfærið mitt, píanóið. Það að fá leiðsögn hjá Áskeli Mássyni, m.a. í skrifum og 
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möguleikum slagverksins opnaði líka nýjar dyr fyrir mér. Flestir effektarnir og litirnir sem 

ég var að prófa mig áfram með í öllum hljóðfærum fannst mér skila sér vel og þjóna 

sínum tilgangi. Einnig tel ég mig hafa lært að ég geti leyft mér að hvíla í því sem ég er að 

gera og megi endurtaka tónefni, ég á ekki að þurfa að óttast að tónlistin mín verði einsleit 

eða leiðigjörn svo lengi sem ég fylgi eigin tilfinningu og sannfæringu. 

Þetta ferðalag hefur auðvitað líka stundum verið erfitt, en sannarlega þess virði. Ég hef  

öðlast nýja og ómetanlega þekkingu og reynslu, sem og meira sjálfstraust, og þannig  hef  

ég þroskast mikið sem tónlistarkona og manneskja.  

Ég ætla mér að halda áfram veginn, halda áfram að skrifa og þannig halda áfram að læra 

því það að semja tónlist er einfaldlega það mest gefandi, og það skemmtilegasta sem ég 

geri. 

Sérstakar þakkir fær Úlfar Ingi fyrir leiðsögnina, hjálpina, og hvatninguna á þessum 

árum. Einnig vil ég þakka öllum hinum kennurum mínum hér við LHÍ kærlega fyrir allt.  
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