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INNGANGUR 

Fyrir tæpu ári síðan fór ég að huga að útskriftarverki mínu í tónsmíðum. Þá hafði ég litla 
sem enga hugmynd um hvað ég vildi gera. Að auki hafði ég ekki verið mjög dugleg að láta 
flytja fyrri verk mín, bæði vegna flókinna aðstæðna en líka vegna þess að mér fannst erfitt 
að finna tónsmíðaaðferðir og semja verk sem ég var virkilega ánægð með. Á vissan hátt 
leið mér því eins og ég væri að byrja námið mitt frá grunni þar sem að ég hafði litla sem 
enga fyrri tónsmíðareynslu sem ég gæti byggt á. Eftir langt umhugsunarferli endaði á því 
að byggja verkið á tveimur megin þáttum.  
     Sá fyrri er hugmyndin um sjálfsmyndina. Ég er 22 ára og líkt og eflaust margt annað 
ungt fólk sem er að reyna að finna sína hillu í lífinu er ég kannski svolítið upptekin af sjálfri 
mér. Ég hugsa mikið um hvar ég stend í tónlistarheiminum og togstreituna sem fylgir því 
að vilja kanna aðra og marga ólíka þætti tónlistar en búa við klassískt og örlítið íhaldssamt 
tónlistaruppeldi sem oft á tíðum stoppar mig af. Úr varð til verk sem er því bókstaflega um 
sjálfa mig og hugmyndir mínar um framtíðina. Þetta umfjöllunarefni er þó alls ekki skýrt 
fyrir áheyrendur. Verkið inniheldur nokkuð abstrakt söguþráð, persónur og þrjú megin verk 
sem standa fyrir mismunandi þætti sem gætu haft áhrif á framtíðina.     
    Sá seinni er byggður á þessari togstreitu sem ég nefndi hér rétt fyrir ofan. Mér finnst 
erfitt að binda mig við eitt ákveðið form, aðferð eða stefnu þegar það kemur að 
tónlistarsköpun. Mig langaði því að semja nokkur minni verk sem ég myndi nálgast á ólíka 
vegu en væru þau þó öll tengd á einhvern hátt, svo sem í gegnum söguþráð, tilfinningu 
eða hljóðfæraskipan. Þessi hugmynd teygði sig líka út fyrir tónlistina og langaði mig að 
nota flytjendur verksins á óhefðbundnari hátt, eins og með hreyfingum og leik.   
   Segja má að niðurstaðan hafi verið sú að semja verk um sjálfa mig á örlítið fjölfaglegan 
hátt. Ég áttaði mig strax á því í upphafi að þetta verk og uppfærslan á því yrði mjög 
krefjandi. Til þess að fylgja öllu vel eftir hélt ég út einhvers konar dagbók um verkefnið þar 
sem ég skrifaði niður hugmyndir mínar, breytingar á þeim og allt annað sem viðkom því, 
svo sem punktum frá leiðbeinendum og teikningum af uppsetningunni.  


11. júní 2020:  
Ég sé líka fyrir mér hóp af flytjendum, 4-7 manns. Mig langar að hafa þetta sem 
einhvers konar leikflutning, sögu sem tekur á sig mynd í gegnum tónlistina ásamt 
takmörkuðum díalóg. Ég sé fyrir mér hóp þar sem allir eru, eða þykjast vera, 
framúrskarandi.     

3



 

HLJÓÐFÆRASKIPAN, TÓNEFNI OG TÓNSMÍÐAAÐFERÐIR


Þegar ég hugsa til baka um það hvernig ég samdi tónlistina þá líður mér örlítið eins og að 
hún hafi öll orðið til á meðan ég svaf. Tónsmíðaferlið er í smá móðu, ég einblíndi á 
einhverja ákveðna tóna og hljóð, prófaði hluti og um leið og ég komst að einhverri 
niðurstöðu þá virtist ekki aftur snúið. Þetta gerðist allt mjög hægt og rólega en smám 
saman myndaðist einhver heildarsvipur.   

     Hljóðfærin sem koma fram í verkinu eru tveir trompetar, C og B, tenor-saxófónn, 
rafgítar, fiðla og selló. Eftir á bættust síðan við pípuorgel á upptöku og raddir. Ég sótti 
flytjendur, hljóðfæraleikara og annað samstarfsfólk í mitt helsta nærumhverfi en þau eru öll 
fólk sem ég þekki vel og mér fannst líklegt að ég gæti unnið á skilvirkan hátt með þeim. 
Tónlistin varð til í miklu samstarfi við þau þar sem ég henti fram hugmyndum sem þau 
annað hvort tóku vel í eða stungu upp á örlitlum breytingum. Eftir á að hyggja var mjög 
þægilegt að afmarka hvaða hljóðfæri yrðu í boði fyrir verkið á þennan hátt í stað þess að 
sitja yfir því hvaða hljóðfæri ég vildi semja fyrir. Ég trúi því að það hafi líka haft mikil áhrif á 
það hvernig ég nálgaðist að semja tónlistina en ég samdi meira út frá hljóðum og tónblæ 
en tónum og einblíndi meira á hvað hvert hljóðfæri væri fært um að framkvæma en hvaða 
hljóðfæri ég myndi þurfa til að koma hugmyndum mínum almennilega til skila. Ég bað 
hljóðfæraleikara að framkvæma ljót hljóð, eins lítil hljóð og þau gátu og stundum mörg 
hljóð í einu svo að eitthvað sé nefnt. Þetta voru endalausar tilraunir, sumar sem gengu upp 
og aðrar ekki.  

     Tónefni verksins snýst mjög mikið í kringum tvo tóna, F og B. Ég spurði einn 
samnemanda minn í tónsmíðum um hver grunntónn alheimsins gæti verið. Hann svaraði F 
og gaf þá ástæðu að F0 er um það bil lægsta tíðnin sem mannseyrað nemur. B-ið virtist 
síðan vera góð viðbót við þetta F, sér í lagi þar sem að verkið inniheldur B-trompet og 
tenor-saxófón. Tónefnið er ekki mjög ákvarðað þannig séð og ég leik mér mjög mikið að 
því. Í einum þætti samdi ég þrjú mismunandi stef sem öll byrjuðu á B. Í öðrum þætti koma 
fram mörg hrynorð sem gætu flest fallið inn í F-dúr. Í orgelinu notast ég við spektral-
hljóma út frá grunninum F0.  
     Það að vinna með tveimur leikurum hafði líka mikil áhrif á hvernig ég samdi tónlistina. 
Þau hafa bæði einhvern tónlistarbakgrunn, á selló og trompet, en hvorugt þeirra hefur 
sinnt hljóðfærinu af miklum krafti síðastliðin ár. Ég  tók það enn lengra með því að láta þau 
spila á hljóðfæri sem þau höfðu aldrei spilað á af einhverju viti, eins og sneriltrommu og 
klukkuspil. Ég þurfti því að semja eitthvað sem var ekki of flókið, lét þau nota hljóðfærin á 
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óhefðbundna vegu og eiginlega bara leika sér að þeim. Það var aldrei mjög mikilvægt fyrir 
mig að þessi tónlist yrði flutt vel. Hún þurfti að vera rétt og fylgja þeim reglum sem ég setti 
fyrir flytjendur, en hún þurfti aldrei að hljóma sérlega vel. Það gaf henni á vissan hátt bara 
áhugavert og einlægt einkenni.  

     Að lokum vildi ég nota upptökur í þessu verki. Mér finnst þær geta faðmað áheyrendur 
svo vel, sér í lagi þegar þær eru í bland við lifandi flutning. Þær áttu samt ekki að vera of 
flóknar svo að það sem væri að gerast á sviðinu myndi vera í forgrunni. 


Í 8 LJÓSÁRA FJARLÆGÐ 

Titill verksins, Í 8 ljósára fjarlægð, stendur fyrir viðfangsefni, tónefni og eiginleika þess. 
Orðið ljósár vísar til framtíðarinnar en eins og áður hefur komið fram byggir verkið á 
ákveðnum hugmyndum um komandi ár. Það vísar þó líka til geimsins, en innblástur fyrir 
bæði tónefni og uppsetningu verksins var að stórum hluta sóttur þaðan. Orðið setur 
fjarlægðina um tímann í annað samhengi og að sagan eigi sér raunverulega stað á annari 
plánetu í órafjarlægð. Tölustafurinn 8 er síðan fenginn út frá kaflaskiptingu verksins:  
 
1) Upphaf  
2) Intermission 1  
3) Draumur vaknar  
4) Intermission 2  
5) Stjörnusafnarinn  
6) Intermission 3  
7) Neikvæðar hreyfingar 
8) Ef þú vilt gráta


     Draumur vaknar er myndbandsverk og byggir á hugmynd um að dans og hreyfingar 
stjórni tónlist og því sem hljóðfæraleikararnir spila, en oft er þessu einmitt öfugt farið. Í 
myndbandinu eru fjórir þættir sem hljóðfæraleikararnir spila eftir; hreyfingum og 
svipbrigðum leikararans ásamt lýsingunni og fjarlægð myndavélar frá leikaranum. Þessir 
þættir eru skráðir sem hrynorð, eða mjög stuttar hendingar sem varla geta talist til stefja.


5



Mynd 1: Í 8 ljósára fjarlægð, 3) Draumur vaknar. Hrynorð fyrir hreyfingar og svipbrigði

     

     Hrynorð fyrir hreyfingar og svipbrigði leikarans eru í forgrunni á meðan hrynorð fyrir 
lýsingu og fjarlægð í bakgrunni. Þessi flokkun skapaði ákveðna breidd í tónlistinni. Með 
hægari hreyfingum og mildari svipbrigðum hjá leikara spiluðu hljóðfæraleikararnir hægar 
höfðu rými til að skapa þagnir inn á milli. Með hraðari hreyfingum og ýktari svipbrigðum 
varð hljóðfæraleikurinn háværari og hraðari. Í bakgrunnshrynorðunum birtist þetta aðeins 
öðruvísi. Mismunandi lýsing þýðir mismunandi styrkleiki, eða jafnvel mismunandi hljóð þar 
sem að við prófuðum að nota dempara í nokkrum atriðum. Ef fjarlægð breytist þá er breytt 
um nótu, annars er henni haldið. Það hrynorð var fyrst og fremst hugsað sem einhvers 
konar fylling í tónlistina.     
     Ákveðnir þættir í þessu verki koma ekki fyrir á nótunum, svo sem tilraunir mínar og 
hljóðfæraleikaranna út frá nýjum hugmyndum og eftirvinnslan á hinum óvæntu hljóðum 
sem komu fram við upptökur. Við notuðumst ávalt við hrynorðin sem einhvers konar grunn 
en bjuggum til nýjar reglur á staðnum ef okkur datt eitthvað sniðugt í hug. Í einni 
fjarlægðarsenunni spilaði saxófónleikarinn óvænt mjög drungalega multiphonics sem ég 
klippti síðan inn í þeim senum sem leikarinn var hvað næst myndavélinni. Á sama hátt 
hlóð ég mörgum hrynorðum inn í þeim atriðum þar sem mikið var að gerast í 
myndbandinu, svo sem hraðar hreyfingar, snarpar skiptingar á lýsingu og svo framvegis. Á 
móti heyrðust eitt til tvö hrynorð í þeim senum þar sem að allt var rólegra. Þetta er í raun 
ekkert sem kemur fram á nótum enda líður mér eins og að það sé ekki hægt að segja til 
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fyrirfram um hvernig tökurnar koma út. Ég varð að vinna með það sem ég hafði og klippa 
það til eftir minni hentisemi, en þó var ég alltaf með einhvers konar stigmögnun í huga.   

 

     Stjörnusafnarinn er leikrænasti þáttur verksins. Undirbúningur og aðdragandi hans 
var mjög langdreginn þar sem að ég sá þennan hluta fyrir mér sem ákveðna þungamiðju í 
heildarverkinu og vissi ég ekki alveg hvernig ég ætti að nálgast það. Ég var komin með 
karakter og smá söguþráð sem leikararnir gátu unnið með en það var flókið að finna út úr 
tónlistinni. Fyrsta sem mér datt í hug var að tengja það við hin verkin og notast við 
orgelupptökur til að gera það. Síðan kom hugmynd um hraða og streitu og þannig varð 
takturinn til sem leikinn er undir allri tónlistinni. Þegar ég sleppti síðan hugmyndinni um 
tónverk og gerði þetta að meira leikverki, eða tónverki fyrir leikara, þá fór allt að ganga 
betur. 
     Flytjendur verksins eru fjórir; tveir leikarar sem spila á ýmis slagverkshljóðfæri og annar 
þeirra auk þess á trompet, tenor-saxófónn og aðili sem heldur á skilti sem gefur fyrirmæli 
til áhorfanda um að klappa. Undir er svo taktur og orgel á upptöku. Þar sem að ég var 
ekki með atvinnuhljóðfæraleikara til að flytja verkið þá þurfti ég að kanna hvað væri hægt 
að gera með þessum tilteknu leikurum. Þau höfðu bæði reynslu af söng og notfærði ég 
mér það. Slagverkshljóðfærin voru síðan einhvers konar tilraun með að láta þau spila á 
hljóðfæri sem þau kunna í raun ekkert á.   
     Ég skipti sviðinu upp í þrjár stöðvar sem túlkuðu öll mismunandi einkenni karaktersins; 
peningahyggju, velgengni og vinsældir. Þessi grunnur varð síðan að góðum leiðbeiningum 
til þess að búa til tónlist. Við peningastöðina var klukkuspil og chime, hljóð sem minna á 
peninga. Við vinsældarstöðina sungu leikararnir og spiluðu á sneriltrommu og við 
velgengnistöðina spilaði annar leikarinn á trompet, en það er það hljóðfæri sem hann 
persónulega kann best á. Ég bjó til einföld stef fyrir hverja stöð, eitthvað sem hjálpaði 
flytjendum að muna hvað átti að spila hvar þar sem að þau ganga á milli þeirra. Á meðan 
þau færa sig á milli spila saxófónn ákveðið stef, en þar voru líka þrjú stef fyrir hverja stöð. 
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Mynd 2: Í 8 ljósára fjarlægð, 5) Stjörnusafnarinn. Saxófónstef fyrir vinsældir ásamt einni útgáfu sönglaglínu 

fyrir leikara. 


Þessu var síðan öllu púslað saman eftir því sem hentaði söguþræðinum best. Ég talaði um 
þessi atriði við leikarana og við breyttum og bættum eftir því sem okkur fannst henta. 
Klappið kemur til dæmis oftast þegar hin hrapandi stjarna (skráð sem Falling star eða FS í 
nótunum) spilar eða syngur eitthvað nýtt. Orgelupptakan rís sem einhvers konar svar við 
því sem Stjörnusafnarinn gerir. Ég lýt því á þetta verk sem hálfgert púsluspil.      


     Neikvæðar hreyfingar er þáttur sem byggir á rými og hreyfingum milli þriggja 
flytjenda. Það tók lengstan tíma af öllum þáttunum að semja en ég byrjaði á því fyrst í 
ágúst 2020. Segja má að það hafi lagt ákveðinn grunn fyrir heildarverkið, sér í lagi hvað 
varðar notkun á hljóðum á upptöku í bland við lifandi flutning.   
     Verkið er fyrir c-trompet, fiðlu og saxófón ásamt hljóðmanni sem stjórnar 
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orgelupptökum eftir hreyfingum saxófónleikarans. Grunnhugmynd þess byggir á verkun 
þyngdarkrafta milli ólíkra fyrirbæra í geimnum. Þar eru svarhol hvað mest áberandi en þau 
beygja rýmið í kringum sig mjög mikið og draga þannig að sér gríðarlegt efni. Sú sól sem 
við þekkjum heldur sólkerfinu okkar saman með þyngdarkrafti sínum. Flytjendur verksins 
heita því eftir þessum fyrirbærum, Svarthol, Sól og Pláneta. Sól (trompet) og Pláneta (fiðla) 
dragast að Svartholinu (saxófónn) en þó mis mikið eftir köflum. Þau, Sól og Pláneta, hafa 
þó líka önnur mótív sem stjórnar hreyfingum þeirra, en Sól vill vera langt frá öllum og 
Pláneta nálægt Sólinni. Þessir kraftar eru táknaðir með örvum í nótunum, stærri örin fyrir 
allsráðandi kraft Svartholsins og sú minni fyrir persónuleg mótív. Tónefni, styrkleik, hraði 
og framvinda byggir á rými en staðsetning flytjenda hefur áhrif á hvaða nótu þeir spila og 
hvernig þeir spila hana. Sviðinu er skipt í fimm hluta og sömuleiðis skiptist verkið í fimm 
kafla.




Mynd 3: Í 8 ljósára fjarlægð, 7) Neikvæðar hreyfingar. Kafli 2.


     Líkt og með Stjörnusafnarann þurfti ég að prófa þetta verk nokkuð oft til að komast að 
einhverri lokaniðurstöðu. Þegar grunnurinn var kominn á hreint um hreyfingar og 
spilamennsku flytjenda þá bætti ég við valmöguleikum sen flytjendur gátu gripið til, svo 
sem að hoppa út af sviðinu eða spila ákveðna melódíu upp úr þurru. Þetta þróaðist yfir í 
að flyjendur þurftu að klára alla valmöguleika sína áður en kaflinn kláraðist. Trompetinn 
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byrjar með fimm valmöguleika en þeir færast svo einn og einn yfir til fiðluleikarans eftir því 
sem að líður á verkið.  
     Enginn flutningur á þessu verki er eins. Flytjendur geta valið valmöguleika í ólíkri röð 
hverju sinni og hvernig þeir telja að þeir eigi að staðsetja sig getur líka verið örlítið huglægt 
þrátt fyrir skýrar reglur. Ég hef þó mjög gaman að þessum eiginleika.       


     Intermissions, eins og nafnið gefur til kynna, er einföld tónsmíð fyrir orgel og rafgítar 
sem kemur á milli stóru kaflanna. Ég heillaðist af verki sem Brynjar Daðason, gítarleikari 
og tónskáld, samdi og spilaði þegar við vorum saman í MH. Ég fékk hann því til að vinna 
með mér að smá gítarmillispili. Þau koma þrisvar sinnum fyrir og er formið á þeim alltaf 
það sama hverju sinni. Fyrst hljómar orgelið eitt og sér, síðan bætist gítarinn við, orgelið 
hverfur og gítarinn spilar einn og að lokum tala leikararnir yfir reglubundinn spuna. 


Mynd 4: Í 8 ljósára fjarlægð, Intermissions. Orgelhljómar. 


 
    


    Upphaf er einhvers konar forspil. Það var samið alveg undir lokin þar sem ýmis brot úr 
köflunum á eftir koma fyrir en þó í öðrum búningi. Sönglanglínan í Stjörnusafnaranum er til 
dæmis raddsett í þessum kafla, trompetinn spilar saxófónhrynorð fyrir hreyfingar og 
orgelhljómarnir koma fyrir í nokkrar sekúndur svo eitthvað sé nefnt. Þessi kafli var 
hugsaður fyrst og fremst sem smá kynning á öllu heildarverkinu en einnig langaði mig 
bara að prófa að búa til eitthvað nýtt úr því sem ég hafði nú þegar samið áður. Þetta var 
einungis leikið á upptöku.   


     Síðasti þátturinn, Ef þú vilt gráta, er ósköp einföld lagasmíð byggð á orgelhljómunum í 
Intermissions. Það sker sig smá úr og tengist viðvangsefni heildarverksins ekki sérlega 
mikið. Þrátt fyrir þetta finnst mér það passa vel inn sem endapunktur verksins af 
persónulegum ástæðum. Miðað við orð áheyrenda eftir flutninginn virðist það hafa verið 
góð ákvörðun að enda á þessu lagi.   
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ÁHRIFAVALDAR: 

Fyrsti áhrifavaldurinn fyrir þetta verk sem kemur upp í hugann er Björk. Ég ferðaðist með 
henni á tveimur tónleikaferðalögum árið 2019 og öðlaðist þannig ákveðna nýja sýn á 
tónlistarsköpun í gegnum hennar tónlist. Hún er mjög sjónrænn tónlistarmaður og hið 
sjónræna spilar ansi stórt hlutverk í mínu verki. Ég held að það hafi verið hálf 
óhjákvæmilegt að sleppa við hennar áhrif í minni tónlist eftir þessi ferðalög. Í tónlistinni 
sjálfri eru nokkur atriði sem gætu minnt á tónlist hennar, svo sem ómandi blásturshljóðfæri 
og skemmtilegar pólýfónískar laglínur.  
     Á einhverjum tímapunkti í ferlinu varð ég mjög hrifin af orgeli og vildi endilega hafa það 
í verki mínu og ég tengi það við að hafa hlustað mikið á tónlist Anna von Hausswolff. Hún 
er organisti og notar hljóðfærið á mjög skemmtilegan og örlítið poppaðan hátt. Þrátt fyrir 
að ég hafi einungis notað orgel til þess að skapa hljóma og fyllingu í mínu verki þá kom 
þessi orgelhugmynd út frá henni. Ég sé fram á að nota orgel mun meira í framtíðinni og þá 
setja hljóðfærið í algjörnan forgrunn. 
     Annað stórt þema í verkinu er geimurinn og hin ýmsu fyrirbæri sem þar finnast. 
Neikvæðar hreyfingar bera augljóslega merki um þennan áhrifavald og þar sem að ég 
samdi þann þátt fyrst ákvað ég að reyna að koma geimnum fyrir í hin verkin líka. 
Stjörnusafnarinn inniheldur Svarthol líkt og Neikvæðar hreyfingar en þó gegnir það öðru 
hlutverki þar. Klukkuspil og chime voru vísun í stjörnur á sama tíma og þær voru vísun í 
peninga. Textar sem leikararnir fóru með nefndu alheiminn og stjörnurnar. Í geimnum berst 
ekkert hljóð svo að ég notaði það líka til þess að ímynda mér hvernig hann gæti hljómað. 
Hann er draumkenndur, yfirþyrmandi og erfitt er að ná utan um hann.  
     Utan tónlistarinnar má einnig nefna leikstjórann David Lynch, en ég horfði mikið til hans 
þegar kom að sköpun á söguþræði. Hann er góður í að má mörk á milli draums og 
raunveruleika og skapa heima þar sem áhorfandi getur gleymt sér í. Ég er ekki leikskáld 
eða handritshöfundur, en þó reyndi ég að tileinka mér þessi draumkenndu þemu sem 
birtast í verkum Lynch þegar ég bjó til söguþráð tónverksins.     
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ÍGRUNDUN/LOKAORÐ 
 
Eins og mig hafði grunað við upphaf þessa verkefnis þá var mjög krefjandi að framkvæma 
það á þann hátt sem ég sá það fyrir mér. Þegar ég renn yfir dagbókina mína um þetta verk 
finnst mér gaman að sjá hvað ég er samkvæm sjálfri mér og hugmyndum mínum þrátt 
fyrir alls konar erfiðleika sem komu upp á leiðinni. Þetta er saga sem endar vel. 
     Eftir gerð þessa verk er mér enn ljósara en áður að tónlist snýst fyrst og fremst um 
samvinnu við annað fólk. Ég hefði ekki viljað semja þetta verk á annan hátt en í gegnum 
samstarf og sífelldar prófanir á hinum ýmsu hlutum. Ég var aldrei ein að semja þetta og 
samtalið sem ég átti við flytjendur um tónlistina mína mótaði hana hvað mest. Þessu vil ég 
hlada áfram í framtíðinni, að vinna með örðu fólki í stað þess að gera hlutina alltaf ein.  
    Flutningurinn sjálfur tókst mjög vel að mínu mati. Leikhússtemningin var klárlega til 
staðar og gott flæði var í öllu sem gerði kaflaskiptingarnar nokkuð áreinslulausar. 
Tæknimálin hefðu kannski getað gengið betur en miðað við aðstæður þá get ég ekki sett 
mjög mikið út á það. Ég er aðallega bara mjög ánægð að þetta hafi tekist yfir höfuð þar 
sem að mér leið oft á tíðum eins og að þetta verkefni væri of stórt fyrir mig. Ég veit enn 
ekki hvort að það sem ég sem í framtíðinni svipi eitthvað til þessa verks en það hefur án 
efa opnað einhvern heim sem gaman væri að kanna betur. 
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