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1. Inngangur 

 
Árið 1976 hlaut tónskáldið Atli Heimir Sveinsson Tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs 

fyrstur Íslendinga.  Verðlaunin hlaut hann fyrir Konsert fyrir flautu og hljómsveit.  

Konsertinn var frumfluttur í Reykjavík árið 1973 af kanadíska flautuleikaranum Robert 

Aitken og Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn tónskáldsins sjálfs.  Atli Heimir var 

fyrsti íslenski tónlistarmaðurinn til þess að hljóta Tónlistarverðlaun Norðurlandráðs.  

Óhætt er að segja að verðlaunin hafi átt stóran þátt í því að vekja athygli á Atla Heimi, 

bæði hér heima og erlendis. 

 

Árið 1977 lék Róbert Aitken flautukonsertinn aftur með Sinfóníuhljómsveit Íslands, 

verðlaunverkið varð að hljóma aftur.  Í það skiptið stjórnaði Páll P. Pálsson flutningnum.  

Með þessum flytjendum var verkið tekið upp og gefið út á plötu og síðar geisladiskinum 

Portrait- Atli Heimir Sveinsson.  Átján ár liðu þar til verkið var flutt aftur á Íslandi.  Í 

janúar 1995 tók Kolbeinn Bjarnason að sér hlutverk einleikara með Sinfóníuhljómsveit 

Íslands, Osmo Vänskä stjórnaði.  Um vorið sama ár lék Kolbeinn konsertinn með 

hljómsveit í Gautaborg.  Í tilefni af 70 ára afmæli tónskáldsins stendur til að flytja 

konsertinn á tónleikum í Háskólabíói í mars 2009.  Melkorka Ólafsdóttir flautuleikari 

spilar með Sinfóníuhljómsveit Íslands.  Þá verða liðin 14 ár síðan flautukonsertinn var 

fluttur  síðast hér á landi. 

 

Þrátt fyrir að vera fyrsti íslenski flautukonsertinn og að tónskáldið hafi fengið 

tónlistarverðlaun Norðurlandaráðs fyrir hann, hefur verkið sjaldan verið flutt hér heima.  Í 

raun virðist sem konsertinn hafi að einhverju leyti fallið í gleymskunnar dá.  Þegar 

konsertinn var frumfluttur hljómaði allt nýstárlega, andstæður, hljóðfæranotkun og 

formið.  Deyr krafturinn sem fylgdi verkinu við frumflutninginn út eða heldur það áfram 

að koma á óvart?  Er verkið of tengt þeim tíma sem það var skrifað á?  Hvað er það sem 

gerir flautukonsert Atla Heimis Sveinssonar að merkilegu og ef til vill einu merkilegasta 

verki í íslenskri tónlistarsögu?  
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2. Tónskáldið og önnur verk hans 
 

2.1 Atli Heimir Sveinsson 

Atli Heimir Sveinsson fæddist í Reykjavík 21. september árið 1938.  Hann útskrifaðist úr 

Menntaskólanum í Reykjavík 1958.  Hann lærði á píanó hjá Rögnvaldi Sigurjónssyni í 

Tónlistaskólanum í Reykjavík. Á árunum 1959-1963 nam hann tónsmíðar, 

hljómsveitarstjórn og píanóleik við Ríkistónlistarháskólann í Köln.  Þar sótti hann meðal 

annars tíma hjá Günter Raphael og Bernd Alois Zimmermann en einnig hjá Karlheinz 

Stockhausen og Henri Pousseur.  Hann lærði síðar raftónlist í Hollandi hjá Gottfried 

Michael Koenig. 

 

Eftir nám snéri Atli aftur heim til Íslands.  Hann kenndi meðal annars við 

Tónlistarskólann í Reykjavík og Menntaskólann í Reykjavík.  Hann starfaði um tíma hjá 

Ríkistútvarpinu og var formaður Tónskáldafélagsins 1972-1983 og Norræna 

tónskáldaráðsins 1974-76.  Hann var virkur í skiplagningu tónlistarviðburða á þessum 

tíma og stofnaði hátíð íslenskrar nútímatónlistar, Myrka músíkdaga 1980.  Þá skipulagði 

hann alþjóðlega hátíð nútímatónlistar í Reykjavík 1973 og Norræna músíkdaga 1976. 

 

Tónsmíðar Atla Heimis spanna stórt svið og hann hefur komið víða við á sínum ferli.  Á 

yngri árum starfði hann mikið í leikhúsum.  Hann hefur samið óratoríur, óperur, 

sólókonserta, tríó, kórverk, strengjakvartetta, sönglög, sónötur, píanótónlist og 

þjóðlagaútsetningar auk sinfónía.1  Tónsmíðar Atla Heimis endurspegla næstum alla stíla 

sem hafa verið við líði í tónlist eftir seinni heimsstyrjöldina.2  „Fyrir atbeina kennara 

sinna komst Atli í kynni við margskonar miðevrópsk menningaráhrif: eins og gamaldags 

húmanisma gyðinga með kynnum af Günther Raphael, sagnfræðilega efnishyggju með 

kynnum af Bernd Alois Zimmerman og módernisma eftirstríðsáranna eftir tíma Antons 

Webern, persónugerður af Karlheinz Stockhausen“ 3 

 

                                                
1 Bergendal, Göran. „Ég fabúlera bara...“.  Morgunblaðið Lesbók 20. september, 2008 
2 Bergendal, Göran,  New Music in Iceland,  (Reykjavík: ITM, 1991),  110-112 
3 Bergendal, Göran, „Ég fabúlera bara...“. 
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2.2 Atli Heimir og flautan 
„…Í flautuverkum Atla Heimis er að finna ótal stílbrigði.  Þar kallast á kröftugar 

andstæður eins og framsækni og hefðir; ögrun og hugleiðsla. [...] Hann gjörþekkir 

hljóðfærið, möguleika þess og takmarkanir.  Hann dregur fram eðli eða karakter 

flautunnar og skrifar tónlist þar sem syngjandi flaututónninn jafnt og lipurð hljóðfærisins 

fær að njóta sín á tónsviðinu öllu…“4 

 

Þetta segir flautuleikarinn Áshildur Haraldsdóttir í bæklingi með geilsadiskinum 

Tónamínútur, heildarútgáfu á verkum Atla Heimis fyrir flautu. 

 

Á verkum Atla Heimis má heyra að hann veit hvaða möguleika hljóðfærið gefur.  Ekki 

aðeins hvað varðar tæknilega getu, hraða, tónsvið og fingrasetningar heldur einnig 

tónmyndun og hljómgæði öll.  Atli hefur samið fjölda verka fyrir flautu og virðist hafa 

tekið sérstöku ástfóstri við hljóðfærið eða jafnvel flautuleikarana.  Á 8.- og 9. áratug 

síðustu aldar komu tveir flautuvirtúósar til landsins sem höfðu gríðarleg áhrif á íslenska 

flaututónlist og flautuleik. 

 

Kanadamaðurinn Robert Atiken kom nokkrum sinnum hingað til lands og spilaði á 

fjölmörgum tónleikum, bæði kammertónlist og einleik.  Eins og áður sagði frumflutti 

hann flautukonsert Atla Heimis árið 1973.  Hann hafði þá unnið að gerð konsertsins með 

Atla Heimi og veitt honum tæknilegar ábendingar.  Manuela Wiesler flutti ung til Íslands 

frá Austurríki og heillaði strax áhorfendur og tónskáld með hrífandi leik sínum.  Fyrir 

hana og Snorra Sigfús Birgisson samdi Atli Heimir Xanties fyrir flautu og píanó (1975) 

sem þau fluttu til sigurs í norrænni einleikarakeppni skömmu síðar. Fyrir Manuelu samdi 

Atli Heimir ennfremur einleiksverkið 21 Tónamínúta (1981).  Manuela og Aitken voru 

bæði tónlistarmenn í heimsklassa og tónskáld höfðu nú tækifæri til að semja tónlist á 

mörkum þess að vera spilandi og óspilandi.  

 

                                                
4 Áshildur Haraldsdóttir,  Textahefti við Tónamínútur,  Smekkleysa SMK55, 2006, 3 
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Atli Heimur hefur einnig átt farsælt samstarf við íslenska flautuleikara og þá ekki síst 

fyrrnefnda Áshildi Haraldsdóttir. Fyrir hana samdi hann Flautusónötuna (2005) sem hún 

frumflutti ásamt píanóleikaranum Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur. 

 

Hið hugljúfa Intermezzo úr Dimmalimm (1970) var samið fyrir dansatriði í barnaleikriti.  

Xanties (Næturfiðrildi) er „Tilraun til sköpunar sem ekki tekst“5 að sögn tónskáldsins en 

þar eru orð og tónar samofin.  Í verkinu 21 Tónamínúta nýtir Atli sér fjölbreytta 

flaututækni nútímans.  Hver kafli hefur sinn karakter þó að hann sé aðeins mínúta að 

lengd.  Sónatan er óvenju löng af flautusónötu að vera eða um 40 mínútur.  Hún er í sjö 

afar fjölbreyttum köflum.  Man ég þig mey (2005) eru miserfið tilbrigði við þjóðlagið 

Man ég þig mey.  Örstef (1991) voru samin fyrir áhugafólk og Lethe (1987) fyrir 

einleiksaltflautu.6  

 

Verk Atla Heimis fyrir flautu eru eins og önnur verk hanss afar fjölbreytt.  Hann var 

fljótur að tileinka sér hina nýju flaututækni, þ.e. múltífóniks, glissando og fleira..  Hún er 

þó ekki alltaf ráðandi í verkum hans heldur fær hin bjarta, lagræna og tilfinningaríka hlið 

flautunnar að njóta sín.  Að þekkja takmörk hljóðfærisins er nauðsynlegt en að geta þanið 

það út að þess ystu mörkum og nýtt sér alla möguleika þess er mikil list. 

 

2.3 Fyrstu konsertarnir 

Inntakið í einleikskonsertum Atla Heimis er að mörgu leyti samofið.  Þar er honum 

ofarlega í huga tengsl manneskjunnar við umheiminn.  Hvernig sker maður sig úr og 

hvenær er maður hluti af einhverju stærra.  Andstæður, jafnvel öfgakenndar, einkenna 

verkin.  Einleikarinn stendur einn á móti heildinni, hljómsveitinni.  Í konsertunum á 

einleikarinn erfitt með að standa einn og óstuddur, berjast í gegnum lætin í 

hljómsveitinni, en oft nær hann að skara fram úr.  Er betra að falla inn í hópinn eða standa 

einn og óstuddur? 

 

                                                
5 Áshildur Haraldsdóttir.  Textahefti við Tónamínútur, 6. 
6 Áshildur Haraldsdóttir.  Textahefti við Tónamínútur, 6-10. 
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Fyrstu konsertarnir eiga það líka sameiginlegt að Atli Heimir notar óvenjuleg hljóðfæri til 

að fá fram nýjan lit í verkin.  Hljóðfæri eins og rafmagnsgítar, rafmagnsorgel, saxófónar 

og segulband eru áberandi og færa okkur inn í nýstárlegan hljóðheim. 

 

Könnun, konsert fyrir víólu og hljómsveit,  var saminn fyrir Ingvar Jónasson víóluleikara.  

Hann var frumfluttur árið 1971.  Það var fyrsti konsertinn sem Atli Heimir skrifaði.  

Verkið samanstendur af 11 svipmyndum.  Verkinu mætti þó skipta í þrjá hluta.  Sá fyrsti 

er hægur og tilfinningaríkur.  Annar hlutinn er snarpur þar sem víólan berst við ágenga 

hljómsveitina en tekst þó að skera sig úr heildinni.  Síðasti hlutinn er rómantískur en 

endar með látum.  Þar notar Atli Heimir óvenjuleg hljóðfæri eins og rafmangsorgel og 

rafmagnsgítar og „þar fáum við kannski í fyrsta sinn að kynnast raunverulegri skapgerð 

Atla Heimis“ 7 

 

Þá kemur flautukonsertinn, saminn árið 1973.  Þó hann sé alls ekki formfastur  þá er hann 

ekki jafn laus í reipunum og víólukonsertinn hvað varðar form og uppbyggingu.  

 

Fyrir norska fagottleikarann Per Hannesdal skrifaði Atli Heimir Trobar clus, konsert fyrir 

fagott og hljómsveit. Þar rannsakar Atli Heimir enn frekar samband hljómsveitar og 

einleikara en notar það á annan hátt en í flautukonsertinum.  Andstæðurnar milli 

einleikara og hljómsveitar eru ekki jafn miklar, heldur er óvenju virtúósískur 

einleiksparturinn að miklu leyti hulinn af hljómsveitarpartinum. 

 

Árið 1983 skrifaði Atli Heimir lítinn concertino fyrir básúnu.  Hann var pantaður af 

Tónlistarskólanum á Akureyri og ætlaður fyrir einleikara og litla blásarasveit.  Þennan 

konsert kallaði Atli Heimir Jubilus I.  Alltaf stóð til að stækka verkið og árið 1987 var 

Jubilus II frumfluttur, skrifaður fyrir einleikara og fullbúna blásarasveit 

sinfóníuhljómsveitar, slagverk og segulband og kveður þar við nýjan tón í konsertum 

Atla.  Nafn konsertsins, Jubilus er tvírætt.  Gleði og fögnuður er ein merking og svo er 

Jubilus einnig síðasta atkvæðið í Hallelúja söng, flúrað og skreytt.8 

                                                
7 Bergendal, Göran,  New Music in Iceland, 114 
8 Bergendal, Göran,  New Music in Iceland, 113-115 
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3. Konsert fyrir flautu og hljómsveit 
 

3.1 Tilurð 

„Skrifaðu eitthvað nógu erfitt, ég spila allt“9 hefur Atli Heimir eftir flautuleikaranum 

Robert Aitken í viðtali í Morgunblaðinu í tilefni af útgáfu flautukonsertsins á geisladiski.  

Flautukonsertinn var saminn með Aitken í huga og hann veitti Atla Heimi ráðleggingar 

varðandi tæknileg atriði, hvað væri spilandi og hvað ekki. 

 

Það var um 1966 sem Robert Aitken kom fyrst til Íslands.  Hann hafði þá skipulagt 

tónleikaferðalag um Evrópu.  Saul Schoenbach, þáverandi sólófagottleikari við 

Sinfóníuhljómsveitina í Fíladelfíu, sagði honum að hafa samband við Sigurð Markússon 

fagottleikara og skipuleggja tónleika á Íslandi.  Aitken kom sér í samband við Sigurð og 

félaga í Íslenska blásarakvintettinum.  Breytingar urðu síðan á dagskrá 

Sínfóníuhljómsveitarinnar í Toronto, þar sem Aitken var flautuleikari, og hann þurfti að 

aflýsa Evrópuferðinni.  Enn var þó tími til að spila á Íslandi og Evrópureisan varð að 

Íslandsferð.  Þá var Manuela Wiesler ekki komin til landsins og Aitken segir að þá hafi 

verið brýn þörf hér fyrir að fá sólóflautuleikara sem spilaði öll helstu verk 

flautubókmenntanna og þá ekki síst nýrri verk.  Síðan þá hefur Aitken komið 26 sinnum 

til Íslands.10   

 

Sigurður og Aitken heimsóttu Atla Heimi og upp úr því varð ágætur kunningskapur milli 

Atiken og Atla Heimis.  Eins og áður sagði kom Aitken oft til landsins og hélt tónleika.  

Atli Heimir starfaði á þessum tíma talsvert við skipulagningu tónlistarviðburða og þá 

kynntust þeir Aitken enn frekar.  Sumarið 1972 dvaldi Atli Heimir um skeið í Toronto í 

Kanada.11  Hann samdi m.a. tónlist fyrir Lyric Arts Trio sem var skipað Robert Aitken, 

eiginkonu hans Marion Ross píanóleikara og sópransöngkonunni Mary Morrison.   Lyric 

                                                
9 Þrír konsertar Atla Heimis á nýjum geisladiski,  Morgunblaðið Lesbók 18. desember, 
1993. 
10 Aitken, Robert. Bréf til höfundar, nóvember 2008. 
11 Atli Heimir Sveinsson.  Munnlegar upplýsingar, október 2008. 
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Arts Trio hélt tónleika hér á landi á tónlistarhátíð Alþjóðasamtaka um nútímatónlist 

(ISCM) ári síðar.12  Í Kanada byrjaði Atli Heimir að vinna að flautukonsertinum 

 

Aitken og Atli Heimir deildu áhuga sínum á nýjustu straumum og stefnum í 

samtímatónlist.  Eins og áður hefur komið fram var Aitken afar fær flautuleikari og kunni 

allar kúnstir hinnar nýju hljóðfæratækni.  Hann kunni þær ekki bara, heldur vissi hann 

hvað hljómaði vel, t.d.  hvaða múltífóniks13 virkuðu og hverjir ekki og hvað hægt væri að 

spila svo vel færi.  Atli Heimir segir í samtali við höfund að þegar hann hóf að semja 

flautukonsertinn hafi Aitken aðeins sett eitt skilyrði; Hann vildi fá nótur, ekki teikningar.  

Aitken var þá, að eigin sögn, orðinn þreyttur á því að reyna að búa til tónlist úr 

teikningum tónskálda við frumflutning nýrra verka.  Nú vildi hann fá almennilegar nótur 

og það fékk hann, framanaf.14 

 

Atli Heimir segist einnig minnast þess að Robert Abraham Ottoson hafi eitt sinn sagt  við 

sig að hann saknaði laglínunnar, fallegrar inventionar yfir einum hljómi.  Þetta tekur Atli 

Heimir til sín og langar aríur einleikarans fá að njóta sín.  Robert Abraham sagðist síðar 

sakna formsins í flautukonsertinum en Atli Heimir sagði það vera til staðar, bara 

afturábak.  Lokakadensan er eins og hægur inngangur, slagverkshrynan í upphafi eins og 

kraftmikill lokahnykkur. 

 

Samspil einleikarans og tuttiflautuleikaranna þriggja er áberandi og oft á einleiksflautan 

erfitt með að hlaupa hinar flauturnar af sér.  Atli Heimir segir að frá upphafi hafi hann 

ætlað að semja verk sem væri einhverskonar sambland af einleikskonsert og 

kammerkonsert (concerto grosso) eða flautukór.  Það er því ekki á mörgum stöðum sem 

einleiksflautan stendur ein og óstudd.  Þrátt fyrir að hafa heimsklassa flautuleikara eins 

og Atiken til viðmiðunar og ráðlegginga, þá var það ekki ætlun Atla Heimis að semja of 

erfiðan konsert þar sem einleikarinn fengi að sýna alla sína yfirburði, heldur að semja 

brilliant verk í scherzo stíl.  Atli Heimir segir verkið í raun vera miðkaflann, scherzoið í 

                                                
12 Sinfónían, Aitken og Harpans kraft,  Morgunblaðið 21. júní, 1973, 10. 
13 Múltífóniks:  Fjölhljómun.  Tækni í blásturshljóðfæraleik.  Sérstök grip notuð til að 
margar nótur hjómi í einu þegar blásið er.   
14 Atli Heimir Sveinson. Munnlegar upplýsingar, október 2008. 
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stærra samhengi.  Könnun (1971), Flautukonsertinn og Flower Shower (1973) mynda 

stærri heild, eitt yfirgripsmikið verk.   Fyrsti kaflinn er víólukonsertinn Könnun, adagio.  

Lokakaflinn er Flower shower fyrir hljómsveit og segulband.  Verkið vex uppúr skvaldri 

áheyrenda og líkur með því að fullri körfu af blómum er dreift yfir áheyrendur.15  Þar á 

milli er scherzoið, flautukonsertinn. 

 

Það eru andstæðurnar sem setja sterkastan svip á verkið.  Í upphafi þegar slagverkið 

virðist ætla að yfirgnæfa allt er erfitt að ímynda sér einleiksflautu fanga athyglina.  Það 

tekst henni hinsvegar með langri aríu, algjörri andstæðu við djöfulganginn í slagverkinu. 

Þar hefst ferð áheyrandans með Atla Heimi sem kemur víða við. „Ég var að gera tilraun 

með sambland á stíl úr ólíkum áttum, tók áhrif úr djassi og austurlenskri tónlist og 

hávaðatónlist…“.16 Atli Heimir vísar meira að segja í Tunglskinssónötu Beethovens í 

verkinu þrátt fyrir að þegar konsertinn var saminn hafi rómantískir straumar í tónlist ekki 

þótt æskilegir. 

 

Á árunum 1960-1970 var heimurinn að opnast og það hafði áhrif á tónlistina eins og 

önnur fyrirbæri.  Með nýrri tækni og betri samgöngum átti tónlist frá öllum heimshornum 

greiðari leið um hina fjölbreytilegu menningarheima.  Zen buddismi heillaði marga og 

japönsk áhrif í tónlist voru því tengd.  Bandaríkjamenn voru fljótir að taka við sér og má 

þar nefna tónskáldið John Cage.  Zen búddismi höfðaði einnig til Evrópumanna og 

tengdu sumir hann við kaþólska dulhyggju.  Í Evrópu sló saman klassík og japönskum 

áhrifum og Evrópsk framúrstefna var samtengd gamalli japanskri tónlist.  Það var ekki 

síst í Darmstadt sem þessi áhrif ruddu sér til rúms og þar var unnið með áveðna tegund 

Japanskrar tónlistar tengda við Noh leikhúsið.  Atli Heimir segist ekki hafa stúderað 

sérstaklega austræna tónlist en á verkum hans má sjá að hann er ötull við að tileinka sér 

nýja stíla.  Ópera hans, Silkitromman (1982) er Noh leikur sem gerist í nútímanum.  

Samvinna Atla Heimis og Robert Aitken hefur trúlega einnig haft þau áhrif að Atli 

                                                
15 Bergendal, Göran.  New Music in Iceland, 116. 
16 Þrír konsertar Atla Heimis á nýjum geisladiski. 
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Heimir leitaði japanskra áhrifa.  Aitken hafði þá leitast við að kynna sér austræna 

menningu um nokkurn tíma.17 

 

Síðasti hluti konsertsins er skrifaður fyrir bambusflautu.  Robert Aitken átti bambusflautu 

sem hann hafði búið til sjálfur og var hún þeim eiginleikum gædd að á hana var auðvelt 

að gera löng glissando.  Flautan hafði einnig einstaklega mildan tón sem minnti nokkuð á 

hljóm altflautunnar.  Atli Heimir féll fyrir hinum ljúfu eiginleikum flautunnar og skrifaði 

einleikskadensu fyrir bambusflautu.  Fyrir þessa sömu flautu skrifaði John Cage verkið 

Ryjoanji (1984). 

 

Aitken segir konsertinn hafa verið saminn á síðustu stundu og því í raun ekki mikill tími 

til umræðu eftir að verkinu var lokið.  Verkið hafi verið samið á stuttum tíma og Atli 

Heimir hafi vitað hvað hann vildi.  Það kom svo í hlut Aitken að finna út úr því hvernig 

ætti að spila það.  Ábendingar Aitken vörðuðu að miklu leyti tónsvið konsertsins.  

 

Atli Heimir vissi að Aitken gat þanið tónsvið flautunnar talsvert upp á við og skrifaði í 

konsertinn kafla sem lágu mjög hátt í tónsviði flautunnar.  Þó hægt sé að ná svo háum 

tónum er í raun ómannlegt að spila hratt á þessum nótum enda verða fingrasetningarnar 

sífellt flóknari eftir því sem ofar dregur og tónmyndun erfiðari.  Kaflarnir sem Atli 

Heimir skrifaði voru mjög hraðir og Aitken treysti sér ekki til að spila þá á C flautuna.  

Hann reyndi að spila partana á Es flautu sem er aðeins stærri en piccoloflautan en ekki 

jafn stór og C flautan.  Hann gafst að lokum upp á að reyna það og spilaði á 

piccoloflautu.  Konsertinn er því spilaður á þrjár flautur; C flautu, piccoloflautu og 

bambusflautu.18 

 

3.2 Hljómsveitarútsetning 

Það er ekki hægt að segja að tónmál Atla Heimis gangi aðallega út á hljómagang og 

kontrapúnkt.  Verkið er frekar hljóðverk heldur en hljómfræðilegt verk.  Hljóðblær og 

ómbrigði skipa hér stærri sess en laglína og raddsetning.  Hljómsveitin er fremur 

                                                
17 Atli Heimir Sveinsson.  Munnlegar upplýsingar, október 2008. 
18 Aitken, Robert.  Bréf til höfundar, nóvember 2008. 
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fjölbreytt en stór, möguleikarnir virðast endalausir.  Atli Heimir segist hafa reynt að fá 

fram nýjan lit í flautukonsertinum.  Alla 19. öldina reyndu menn að búa til nýjan lit í 

verkum sínum. Ný hljóðfæri voru kynnt til sögunnar og blásturshljóðfærafjölskyldurnar 

stækkuðu.  Á 20. öld reyndu menn enn frekar að þenja út litrófið og nýttu sér þá nýja 

hljóðfæratækni til hins ítrasta.  Atli Heimir hrærir hóflega saman nýrri tækni og nýjum  

hljóðfærum í litríka blöndu.  Hann lætur einnig hljóðfærin birtast í karakter ólíkum þeim 

sem við erum vön að sjá þau leika.  Laglínuhljóðfæri minna oft á slagverk og strengirnir 

sína aldrei sinn rétta lit, búa frekar til óreiðukenndan bakgrunn í stað þess að spila 

leiðandi raddir. 

 

Eins og við er að búast í flautukonsert ber mikið á einleikaranum. Eins og áður segir eru 

hljómsveitarflauturnar þrjár einnig í mikilvægu hlutverki og samspil flautanna fjögurra er 

áberandi.  Þorkell Sigurbjörnsson kallar verkið concerto grosso í gagnrýni sinni um 

frumflutninginn og Atli Heimir segist hafa haft sambland af einleikskonsert og 

kammerkonsert í huga.19   Þó að hljómsveitin sé fremur lítil þá eru tuttiflauturnar þrjár 

talsins og allir flautuleikararnir taka upp piccoloflauturnar þannig að á tíma hljóma saman 

4 piccoloflautur, flautkórinn lætur í sér heyra.  Að öðru leyti er skipan 

tréblásturshljóðfæra fremur hefðbundin, óbó, enskt horn, klarínetta, bassaklarínetta, 

fagott og kontrafagott, eitt af hverju.  Skipanin er þó ekki alveg hefðbundin því að Atli 

Heimir notar altsaxófón í verkinu.  Saxófónn er ekki staðlað hljóðfæri í 

sinfóníuhljómsveit og eykur á litróf hljómsveitarinnar.  Hann kemur fyrst inn eftir hið 

leikandi samspil flautanna fjögurra við æfingarnúmer 45, lætur vita af sér með fallegu 

sólói.  Í síðasta hluta verksins kemur hann svo mikið við sögu með hinum 

tréblásturshljóðfærunum. 

 

Annað hljóðfæri sem ljær verkinu sérstakan blæ er rafmagnsorgel.  Það heldur oft löngum 

nótum og hljómum.  Rafmagnsorgelið leikur strax í upphafi mikilvægt hlutverk þar sem 

það hljómar undir upphafsaríu einleiksflautunnar. 

 

                                                
19 Þorkell Sigurbjörnsson,  Sinfóníutónleikar,  Morgunblaðið 13. febrúar, 1973, 15-16 
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Þó að Atli sé með rafmagnsorgel sleppir hann ekki hörpu og slaghörpu.  Þær leika þó 

annað hlutverk en oft áður.  Í konsertinum eru þær ekki notaðar svo mikið sem 

laglínuhljóðfæri, heldur frekar eitthvað í átt við slagverkshljóðfæri.  Þær leika oft 

hljómklasa, tilviljunarkennda hljóma og snaggaraleg þrástef.  Harpan er þó sjálfri sér lík 

eftir æfingarnúmer 56 þar sem hún leikur brotna hljóma og vísar í Tunglskinssónötuna. 

 

Atli notast ekki við mjög stóra strengjasveit og hlutföllin í henni eru óvenjuleg því jafn 

margir eru í öllum röddum. 1. fiðla, 2.fiðla, víóla, selló og kontrabassi eru með fjóra 

hljóðfæraleikara hver rödd.  Það er heldur ekki hinn þykki strengjahljómur sem heldur 

verkinu uppi heldur hafa slagverkið og rafmagnsorgelið valdið.  Strengirnir koma ekki 

mikið við sögu á upphafsmínútum verksins nema í stuttum plokkuðum hljómum eftir 

flengireið slagverkshljóðfæranna.  Strengjahljóðfærin halda oft löngum og sveigðum 

nótum og trillum í stað þess að spila leiðandi laglínu.  Í síðasta hluta verksins fá 

strengirnir þó liprar síendurteknar línur eins og hin hljóðfærin. 

 

3.3 Útlínur og form. (framvinda) 

„Það er í þessu venjuleg dramatísk uppbygging, nema það er byrjað á hápunktinum“20  

(Portrait CD) segir Atli Heimir um flautukonsertinn.  Konsertinn er í einum þætti sem 

skipta má í þrjá hluta og er um 16 mínútna langur.  Atli Heimir notast sjaldan við 

fyrirfram ákveðin form enda dygðu þau ekki til að rúma hugmyndaauðgi hans.21 

 

Stór hluti konsertsins er ekki skrifaður út í töktum.  Hljóðfæraleikarar hafa laglínur eða 

síendurtekna parta sem fyrirmæli eru um hve lengi skuli spila, í hve margar sekúndur.  

Við upphaf hvers hluta er æfingarnúmer sem samsvarar niðurslagi stjórnandans.  Skýr 

fyrirmæli eru gefin um hve hratt skal spila, hvenær má hagræða hryn og hvenær skal spila 

nákvæmlega í takt.  Ekki er gefið í þessum hlutum að partar sem liggja fyrir ofan hvorn 

annan skuli spila á sama tíma.  Í þeim hlutum sem eru skrifaðir út í takt skal fylgja öllum 

hryngildum nákvæmlega. 

                                                
20 Guðmundur Andri Thorsson,  Textahefti við Portrait- Atli Heimir Sveinsson,  ITM 7-
06,  1993. 
21 Bergendal, Göran.  New Music in Iceland,  114-115 
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Strax frá fyrsta slagi fangar hann athygli hlustandans óskipta og heldur henni allt til loka.  

Verkið hefst á þrumandi hrynjandi í slagverkinu, fortefortefortissimo.  Hljóðfærin hafa 

mislanga parta, sem þau endurtaka hvað eftir annað.  Upphafið mætti kalla harðneskjulegt 

og jafnvel einhæft en það missir þó aldrei flugið þar sem hljóðfærin hafa öll mislangar 

strófur og sífellt ný munstur heyrast.  Eftir 50 sekúndur af sífelldum endurtekningum 

dregur úr styrknum og hávaðinn verður smám saman að hljóði.  Andartaki síðar heyrist 

tilviljunakenndur hljómur í kröftuglega plokkuðum strengjum.  Stutt en krassandi.  Öðru 

andartaki síðar endurtaka blásturshljóðfærin leikinn.  Við taka rafmagnsorgel, víbrafónn 

og klukkuspil.  Orgelið heldur tóninum og sveigir hann lítillega til í tónhæð og styrk. 

  

 
Kraftmikið upphaf flautukonsertsins.  Slagverkshljóðfæri leika mislanga, síendurtekna parta. 

 

Þá er komið að einleikaranum að leika sínar kúnstir. Flautuleikaranum er gert að nota 

fingrasetningu fyrir Es en byrja á D og sveigja tóninn í kringum Es og upp á E, til og frá.  

D er þá spilað með mismunandi fingrasetningum.  Það er greinilegt að Atli Heimir veit 

hvert hann ætlar með áheyrendur og tengir hér saman upphaf og endi konsertsins.  

Skyndilega brestur á með annarri slagverksrimmu, breyttri þó.  Hér ber meira á 

hljóðfærum með lengri ómtíma, málmgjöllum og tam-tam, auk þess sem hraðinn er meiri 

en í fyrra skiptið. Stuðið heldur áfram í 50 sekúndur en í stað þess að heyra nú tvo hljóma 

í hljómsveitinni eins og áður þá byrjar slagverkið aftur og nú koma málmblásarar með 

þeim inn með stuttar fallandi línur.   
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Þegar slagverkið hefur lokið sér af eftir 20 sekúndur heyrum við plokk í strengjum á 

nýjan leik og eftir þögn tekur einleikarinn við á ný.  Hann leikur sér að sömu nótum og 

notar nú loftstrauminn til að lífga upp á tóninn auk mismunandi fingrasetninga fyrir D.  

Bongotrommur, tambúrína, kúabjöllur og maracas koma inn og endurtaka stutta, jafn 

langa búta. Á meðan beygir einleikarinn tóna eftir teikningum tónskáldsins sem nú eru 

mun frjálslegri.  Eftir 30 sekúndur koma hljómsveitarflauturnar þrjár inn hver á eftir 

annari.  Nú kveður við nýjan tón.  Flauturnar fjórar leika saman og bragurinn er allur 

lagrænni og tónbilin stærri.  Slagverkið hefur lokið sínu í bili.  Í fyrstu spila flauturnar í 

sama rythma en smám saman færist fjör í leikinn.  Einleikarinn leikur virtúósískan part, 

glissar og notar flöttertungu.  Hinar flauturnar fylgja honum fast á eftir.  Smám saman 

verða skilin óljósari og leikurinn virðist stefna í ringulreið.  Harpa og slagharpa koma inn 

með sundurlaust hljómrugl.  Fyrir æfingarnúmer 37 spila allar flauturnar saman trillu, 

hljómsveitarflauturnar detta út og eftir stendur einleikarinn með Es yfir hljómrugli í 

hörpu og slaghörpu.   

 

Nú hefst ringulreiðin sem stefndi í.  Piccoloflautur eru dregnar upp af flautuleikurunum 

fjórum.  Fyrst kom tuttiflauturnar inn með mislanga parta, lengst 10 slög, sem þær 

endurtaka eins og harpan og píanóið og slagverkshljóðfærin í upphafi.  Tilmæli eru frá 

tónskáldi að þær eigi ekki að byrja saman.  Yfir þessu hefst svo kadensa merkt molto 

virtuoso, leikin á piccoloflautu.  Þar sýnir einleikarinn yfirburði sína þó að erfitt sé að 

brjótast fram úr leik þriggja piccoloflauta.  Kadensan hleypur um allt tónsvið flautunnar 

með æsilegum tryllum og flöttertungu.   

 

Eftir 50 sekúndur af virtúósískum tilburðum kemur slagverkið inn við nr. 38, með 

endurtekna en nú jafn langa parta og nú skal passa að byrja á nákvæmlega sama tíma.  

Hér hætta harpa og slagharpa að endurtaka sína parta.  Flautur og slagverk standa eftir.  

Fjótlega fer að sjá fyrir endann á ringulreiðinni og hljómsveitarflauturnar draga sig í hlé.  

Nú er líka kominn tími fyrir einleikarann að draga sig til baka. Hann endar í hægum púlsi 

á háum nótum, óreglulega.  Við æfingarnúmer 40 spila allar flauturnar sama taktfasta 

hryninn, hér er engin ringulreið eða óvissa,  slagverkið deyr út.  Eftir fjóra takta halda 



- síða 16 - 

flautuleikarar tóni eins lengi og andardrátturinn þolir  fff-ppp.  Nú hafa 

tuttipiccoloflauturnar lokið hlutverki sínu í bili.   

 

Þegar flauturnar byrja að spila þennan langa tón koma strengirnir inn, allir með tölu og 

spila tvígrip með afar hægu vibratoi.  Þetta er fyrsta sinn sem strengirnir koma inn fyrir 

utan plokkuðu hljómana tvo í upphafi.  Píanó og rafmagnsorgel spila hljómklasa sem 

deyja svo út með slagverkinu.  Nú er eins og nýr kafli taki við og nú hefur öll 

hljómsveitin meira að segja. 

 

Við æfingarnúmer 44 hætta strengir að víbra og spila trillur ásamt fagotti, bassaklarínettu 

og kontrafagotti.  Rafmagnsorgel heldur mörgum tónum og brass og slagverk leika 

óljósar línur og rythma á meðan píanó spilar klasa.  Eftir nokkrar sekúndur kemur eitt af 

einkennishljóðfærum konsertsins inn, altsaxófónn. Hann leikur áberandi sóló. Þegar 

sólóið byrjar kemur stundarþögn hjá öllum nema strengjum og orgeli.  Síðan spila 

tréblásarar og trompetar litlar, óreglulegar strófur, eins hratt og mögulegt er.  

Sólópiccoloflautan kemur inn og fer nú aftur að sýna trylltar listir sínar.  Hljómsveitin 

spilar síendurtekna parta sem deyja smám saman út að æfingarnúmeri 56.  Nú færist yfir 

verkið meiri yfirvegun og ró en nokkurn tíma áður og alveg nýtt landslag birtist okkur. 

 

Harpan tekur við með brotnum hljómi og við hverfum aftur til Beethovens og 

Tunglskinssónötu hans.  Flautan dregur okkur frekar austur á bóginn í rólegu dúlúðlegu 

sólói og hin hljóðfærin ýta undir.  Blásturshljóðfærin spila tvígrip og sveigja tóninn og 

skiptast á að spila laglínur sem láta okkur dreyma um ferðalag á fjarlægar slóðir.  Harpan 

heldur þó aftur af okkur og minnir okkur á hvaðan við komum auk þess sem 

blásturshljóðfæri vitna á laumulegan hátt í hljómfall Tunglskinssónötunnar.  Undir leika 

strengir, píanó og slagverk.  Tónlistin er nú alveg taktföst enda heldur harpan ennþá aftur 

af hinum. Þrátt fyrir það finnum við ólguna undir niðri sem stundum virðist ætla að taka 

völdin og stefnan er að skýrast.  Einleikarinn færist nú meira og meira inn í sinn eigin 

heim. 
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Harpa leikur hljóma sem vísa í Tunglskinssónötuna.  Tréblásarar leika múltífóniks en gripin fyrir 

þá eru skrifuð inn í nóturnar. 
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Það virðist þó ætlunin sé að millilenda á leiðinni.  Við æfingarnúmer 101 byrja strengirnir 

að skvaldra, nánast hvísla, hver ofaní annan, ekki í takt við neitt.  Sama hendingarbrot er 

leikið aftur og aftur.  Smám saman fara hin hljóðfærin að taka undir og harpan lætur loks 

undan og brotnu hljómarnir hennar deyja út.  Málmblásararnir reyna að berjast á móti í 

fyrstu og grípa fram í en berast svo með straumnum.  Efst trónir einleikarinn sem spilar á 

piccoloflautu og leikur sér með nokkrar nótur sem tónskáldið hefur gefið honum.  Að 

lokum verður skvaldrið að tali og talið að ópum.  Þar til piccoloflautan þrumar löngum 

háum tóni á hópinn til að stöðva þennan útúrdúr, eins og kennari sem sussar á bekkinn 

sinn.  Smám saman áttar hópurinn sig og muldrið deyr út. 

Skvaldur í hljómsveit.  Leikin eru síendurtekin hendingarbrot.  Einleikarinn leikur sér með 

nótnaklasa sem tónskáldið hefur gefið honum. 
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Ferðalaginu er haldið áfram.  Nú er einleikarinn kominn í annan heim og mundar 

japanska bambusflautu.  Undir niðri heyrist daufur hljómur rafmagnsorgelsins og 

slagverkshljóðfæri tipla léttfætt undir.  Nú er einleikarinn kominn á þann stað sem hann 

stefndi, og hefur skilið sig frá heildinni.  Fyrst fylgir hann nótum tónskáldsins og svo 

teikningum en að lokum fær hann sitt eigið goodbye og í hugarheimi einleikarans lýkur 

ferðalaginu. 

 

3.4 Tækni 

Eins og áður sagði var það ekki ætlun Atla Heimis að búa til of erfiðan konsert.  

Konsertinn reynir meira á innsæi, tjáningu, fjölhæfni, samspilshæfileika og skilning 

einleikarans heldur en tæknilega ofurmennsku þó auðvitað þurfi tæknin að vera til staðar.   

 

Á þeim tíma sem konsertinn var saminn var glissando á þverflautu framsækið.   Í 

upphafsaríunni fær einleikarinn fyrirmæli um að spila fingrasetningu fyrir þrístrikað Es 

en á svo að sveigja tóninn með vörum og glissa eftir línum Atla Heimis á milli nótanna í 

kring.  Þá þarf að hann að spila þrístrikað D en nota fjórar mismunandi fingrasetningar.  

Það breytir tónhæð og áferð tónsins.  Í seinni aríunni á líka að leika sér með tóninn.   

Fyrst er honum breytt með því að auka og minnka loftstrauminn og svo sveigður eftir 

teikningum tónskáldsins.  Fyrirmæli Atla Heimis og teikningar eru nokkuð skýrar, þó 

óskýrari í seinna skiptið.  Það er því ekki mikið frjálsræði hjá flautuleikaranum þó línan 

kunni að hljóma frjálsleg.  Mikilvægt er fyrir flautuleikarann að reyna að láta glissandoið 

hljóma ósjálfrátt til að fá fram réttu áhrifin. 

  

Þegar að seinni aríunni lýkur koma tuttiflauturnar þrjár inn hver á eftir annarri.  Við 

æfingarnúmer 17 hefst mikill flautuglans sem líkur við æfingnúmer 37.  Þessi hluti 

verksins er kannski hvað erfiðastur fyrir einleikarann.  Hér eru nótnagildi og lengdir 

nákvæmlega skrifaðar út og takturinn nákvæmlega sleginn og því er sveigjanleikinn 

enginn.  Partarnir, sérstaklega efsti parturinn, eru hraðir og hátt uppi og því nokkuð 

erfiðir.  Hér reynir gríðarlega á samspilshæfni flautuleikaranna fjögurra sem og tónheyrn, 

því hér getur samstilling flautanna verið erfið.  Hér eru engir aukaleikarar heldur eru 

flauturnar fjórar allar í mikilvægu hlutverki. 
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Lokablaðsíða flautukonsertsins.  Fyrst koma nótur, þá teikningar og að lokum fær einleikarinn 

sitt eigið goodbye. 
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Við æfingarnúmer 37 taka flautuleikararnir allir upp piccoloflautu.  Þar hefst enn æsilegri 

kafli áheyrnar þó hann sé kannski í raun auðveldari viðureignar fyrir hljóðfæraleikarana.  

Einleikarinn leikur kadensu merkta molto virtuoso, hraða og erfiða.  Á meðan leika hinar 

piccoloflauturnar síendurteknar strófur og þurfa ekki að vera alveg samtaka samkvæmt 

tilmælum Atla Heimis.  Einleikskadensan er vissulega hamslaus en hana má spila 

frjálslega þannig að í þessum hluta er svigrúmið meira en í því sem á undan kom.  

Kadensan er einkar vel skrifuð fyrir piccoloflautuna og hleypur um allt tónsvið 

hljóðfærisins á miklum hraða.  Það er yfirleitt ekki vandmál í hljómsveitum að 

piccoloflautan hljómi ekki nógu sterk.  Hér á þó einleikarinn fullt í fangi með að ná 

athyglinni enda er það fátt sem þrjár piccoloflautur geta ekki yfirgnæft. 

 

 
Upphaf einleikskadensu við æfingarnúmer 37.  Undir leika hljómsveitarflautur síendurteknar 

strófur. 

 

Eftir að hafa þanið piccoloflauturnar af miklum móði enda flautuleikararnir allir á mjög 

háum tóni sem halda skal eins lengi og loftstraumurinn leyfir við æfingarnúmer 43.  Við 

upphaf hins undurmilda millikafla við æfingarnúmer 56 hafa flautuleikararnir allir snúið 

sér að C flautunni á ný.  Hér leikur einleikarinn hægar laglínur á neðsta tónsviði 

flautunnar.  Eftir að hafa spilað lengi á efsta tónsviði piccoloflautunnar eru varirnar 

orðnar þreyttar og stífar.  Til þess að hafa stjórn á tóninum á neðra tónsviði flautunnar og 

fá fram fallegan tón er mikilvægt að varirnar séu slakar og óþreyttar.  Hér þarf 

flautuleikarinn að hafa mikla stjórn á vörunum til að geta skilað kaflanum fallega. 
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Í þessum sama kafla skrifar Atli Heimir múltífóniks, tvígrip tréblásturshljóðfæranna.  Þá 

eru sérstök grip spiluð sem gera það mögulegt að margir tónar heyrast í einu.  Áður þótti 

útilokað að þessi laglínuhljóðfæri gætu spilað marga tóna í einu.  Atli Heimir lætur öll 

tréblásturshljóðfærin spila múltífóniks og er þetta í fyrsta sinn sem þau eru skrifuð inn í 

íslenska hljómsveitartónlist22.  Múltífóniks gefa nýjan hljómblæ, sérstaklega skera tvígrip 

óbósins sig úr.  Fingratöflur fyrir gripin eru merkt inn í nóturnar.  Atli Heimir segir það 

hafa verið afar mikilvægt að hafa haft Aitken sér við hlið þegar æfingar hófust með 

Sínfóníhljómsveit Íslands fyrir frumflutninginn.  Hljóðfæraleikararnir þekktu ekki allir 

þessa tækni en Atiken var sérfræðingur í henni og gat sýnt fram á að þetta virkaði og 

hvernig og þá voru menn fúsir að læra.   

 

Að öðru leyti er ekki ástæða til að fjalla um tæknina.  Nútíma blásturshljóðfæratækni var 

nýtilkomin og var ekki komin hingað til lands þó að hún væri farin að ryðja sér til rúms 

fyrir vestan okkur.  Það var ekki fyrr en árið 1971 sem verkið Voice eftir Toru Takemitsu 

kom út en þar eru kannaðir möguleikar múltífóniks. Í flautukonsertinum fer Atli Heimir 

því ekki offörum í nýjum brögðum en í flautverkum hans sem á eftir koma tekur hann 

tæknina rækilega í sínar hendur, t.d. í Xanties (1975) og 21 Tónamínúta (1981). 

 

Lokakaflinn er svo allt annar handleggur, einleikskadensa flautuleikarans þar sem hann 

spilar á bambusflautu.  Eiginleikar þeirrar flautu eru gjörólíkir eiginleikum hinnar 

vestrænu konsertflautu eins og áður hefur komið fram.  Tóninn er mun sveigjanlegri og 

það  auðveldar glissando og míkrótóna.  Eins og áður hefur komið fram lék Robert 

Aitken á bambusflautu sem hann hafði sjálfur smíðað.  Kolbeinn lék á japanska 

schakuhachi.  Hann segist hafa prófað að leika partinn fyrir Atla á bassaflautu en að Atli 

Heimir hafi svo fallið fyrir hljómi schakuhachi flautunnar. 

 

 

 

                                                
22 Þorkell Sigurbjörnsson,  Sinfóníutónleikar, 15-16 
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3.5 Viðtökur 

 

Í gagnrýni í Morgunblaðinu um frumflutning Robert Aitken og Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands á verkinu undir stjórn Atla Heimis Sveinssonar segir Þorkell Sigurbjörnsson 

tónskáld meðal annars: 

 

„Byggingarmáti verksins minnir töluvert á austurlenzka mósaíksmíð og undirstrikar Atli 

þá tilfinningu með klið slaghljóðfæranna og tónavali einleikshljóðfærisins. [...] Að vanda 

notar Atli hið auðugasta úrval litbrigða m.a. heyrast hér „tvígrip“ tréblásaranna í fyrsta 

sinn í íslenzku hljómsveitarverki og sterkar andstæður.  Stundum lemst músíkin áfram af 

hörku, stundum er hún böðuð í ljúfri tilfinningarsemi og dísætum samhljómum.“23 

 

Kolbeinn Bjarnason flautuleikari var viðstaddur frumflutninginn.  Hann sagði í viðtali við 

Morgunblaðið 22 árum síðar, þegar hann ætlaði sjálfur að flytja konsertinn, að „enn syngi 

í eyrum sér krafturinn og öfgarnar [...] verkið sé að sínu viti eitt hið merkilegasta sem 

samið hafi verið í landinu.“24 

 

Þegar Atiken flutti konsertinn aftur með Sinfóníuhljómsveit Íslands árið 1977 skrifaði 

Jón Ásgersson: 

 

„Flautkonsertinn eftir Atla er ekki innviðamikil tónsmíð en blæfalleg og á köflum 

skemmtileg [...] Sem flautukonsert er hann laus við einræði sólóhljóðfærisins en hætt er 

við að hlutverk bambusflautunnar hafi þær afleiðingar að verkið verði meira eða minna 

leyti einkaverk Roberts Aitken.“25 

 

Það var Ríkharður Ö. Pálsson sem skrifaði gagnrýni fyrir Morgunblaðið um flutning 

Kolbeins Bjarnasonar og Sínfóníuhljómsveitar Íslands á verkinu undir stjórn Osmos 

Vänskä.  Ríkharður segir: 

                                                
23 Þorkell Sigurbjörnsson,  Sinfóníutónleikar, 16 
24 Kolbeinn Bjarnason er einleikari með Sinfóníunni í kvöld, 
Morgunblaðið 5. janúar 1995. 
25 Jón Ásgeirsson, Sinfóníuhljómleikar, Morgunblaðið 22.desember, 1977, 11. 
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„Flautukonsert Atla Heimis Sveinssonar (eða Flautna-konsert, því einleikarinn þenur þar 

bæði pikkóló og japanskt shachuhachi, fyrir utan þverflautuna í C) hefur elzt undravel, 

síðan hann var frumfluttur 1973 og endurfluttur 1977.  Fátt úreldist annars jafn 

miskunnarlaust en hátízka gærdagsins, en þó konsertinn hafi orðið til, þegar “konsept”- 

listhyggjan var í hámarki, virðist ekkert af því góssi, sem verkið tók í arf frá 

samtímanum, hafa verið ofnýtt; konsertinn hljómar jafn ungur og ferskur og hefði hann 

verið saminn í dag.  Ef maður má gerast svo frakkur að lesa þann boðskap úr verkinu, að 

innri friður og íhugun sé mönnum nauðsyn í ærandi hvunndagsamstri, þá er sá boðskapur 

jafnvel enn meira brennandi nú en fyrir 20 árum.“26 

 

Robert Aitken segir að jafnvægi vanti á milli upphafsbarningsins og lokakadensu 

einleikarans og það gæti háð verkinu.  Konsertinn eigi þó eftir að lifa.27 

 

4. Lokaorð 

 
Þegar Flautukonsertinn var frumfluttur hafði Atli Heimir starfað hér heima um nokkurt 

skeið eftir langa námsdvöl í Evrópu.  Þar hafði hann numið flesta þá stíla sem við lýði 

voru í samtímatónlist þess tíma og verk hans voru mjög lituð af því, að sjálfsögðu.  Atli 

Heimir var umdeildur.  Hann samdi lög sem sungin voru í hverju húsi en samdi líka verk 

sem stuðuðu fólk.  Nýstárleg, óvænt, yfirþyrmandi, formfrjáls og margræð verk, kannski 

ekki alltaf misskilin en stundum vanskilin. 

 

Flautukonsertinn er vissulega eitt af þessum margræðu verkum.  Þar stillir Atli Heimir 

upp „einlægni, undrun, hugmyndafjöld og ímyndun á móti einstrengingshætti, 

harðneskju, viðkvæmni kammertónlistarinnar, skopstælingu og sannri eða skrumskældri 

rómantískri tilfinningasemi.“28  Formið er til staðar að sögn Atla Heimis en það er 

vissulega óvenjulegt.  Konsertinn er aðeins í einum kafla sem byrjar með látum, skýtur 

sér niður í mörgum stílum og fjarar svo að lokum út, á allt öðrum stað en hann byrjaði.  

                                                
26 Ríkharður Ö. Pálsson,  Andrúmsloft úr öðrum heimi,  Morgunblaðið 7. janúar, 1995 
27 Aitken, Robert.  Bréf til höfundar, nóvember 2008. 
28 Bergendal, Göran,  New Music in Iceland, 114 
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Ef eitthvað er yfirþyrmandi í verkum Atla Heimis þá er það upphafslotan í 

Flautukonsertinum.  Atli Heimir heldur svo áfram að koma okkur á óvart og þegar harpan 

laumast inn með tunglskinshljómana sína grípum við enn og aftur andann á lofti.  Verkið 

var nýstárlegt og í því má auðveldlega greina tískustrauma þess tíma þrátt fyrir að Atli 

Heimir fari sínar eigin leiðir. 

 

„Við hið kraftmikla upphaf slagverksins hvolfist dularfullt andrúmsloftið yfir 

áheyrandann svo ekki sé minnst á tímaleysið.  Áframhald verksins stendur við það sem 

upphafið lofar, að sameina persónulegan stíl og ólíka strauma í samtímatónlist: dramatísk 

og lýrisk innslög mynda andstæður.  Sumir hlutar verksins hafa frísklegan spunakenndan 

hljóm en eru við nánari skoðun úthugsaðir og stilltir með jöfnum formlegum hætti.“29 

 

Með flautukonsertinum hefur Atla Heimi tekist að feta hinn þrönga veg á milli nýrra 

tónlistarstrauma 7. og 8. áratugarins og persónlegs hljóms sem vísar í ólíka stíla, annan 

heim.  Hljóðheimurinn sem hann hefur skapað er einstakur og hlýtur að halda áfram að 

koma á óvart.   

 

Verkið er krefjandi fyrir einleikarann en þó gæti verið að það hentaði ekki öllum 

flautuleikurum eins og reyndar á við um mörg nýleg verk.  Flestir flautuleikarar læra 

auðvitað nýja flaututækni en verkið krefst þess að þeir hafi gott vald á ákveðinni tækni.  

Það hefur þó sýnt sig að verkið er ekki einsmannskonsert þó að bambusflauta komi þar 

við sögu.  Í formála að konsertinum segir að lokakadensu megi spila á hverskonar flautur, 

jafnvel venjulega alt-, eða bassaflautu. 

 

Það er ekki oft sem verk grípa alla athygli manns strax á upphafssekúndunum.  Að ná að 

halda henni í gegnum öfgakennt ferðalag milli ólíkra heima er mjög óvenjulegt. 

 

  

 

                                                
29 Umsögn dómnefndar Tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs, 1976 



- síða 26 - 

5. Heimildaskrá 
 

„Andlitsmynd“ af Atla Heimi Sveinssyni.  Morgunblaðið 23. desember, 
1993. 

 

Aitken, Robert.   Bréf til höfundar.  Nóvember 2008. 
 
Atli Heimir Sveinsson.  Munnlegar upplýsingar.  Október 2008. 
 
Áshildur Haraldsdóttir. Textahefti við Tónamínútur. Smekkleysa 

SMK55, 2006. 
 
Bergendal, Göran. „Ég fabúlera bara...“.  Morgunblaðið Lesbók 20. 

september, 2008. 
 
Bergendal, Göran.  New Music in Iceland.  Reykjavík: ITM, 1991. 
 
Guðmundur Andri Thorsson.  Textahefti við Portrait- Atli Heimir 

Sveinsson.  ITM 7-06,  1993. 
 
Jón Ásgeirsson. Sinfóníuhljómleikar. Morgunblaðið 22.desember, 1977, 

10-11. 
 
Kolbeinn Bjarnason er einleikari með Sinfóníunni í kvöld.  

Morgunblaðið 5. janúar, 1995. 
 
Podhajski, Marek.  Dictionary of Icelandic Composers.  Warsaw:  

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, 1997. 
 
Ríkharður Ö. Pálsson.  Andrúmsloft úr öðrum heimi.  Morgunblaðið 7. 

janúar, 1995. 
 
Sinfónían, Aitken og Harpans kraft.  Morgunblaðið 21. júní, 1973, 10. 
 
Þorkell Sigurbjörnsson.  Sinfóníutónleikar.  Morgunblaðið 13. febrúar, 

1973, 15-16. 
 
Þrír konsertar Atla Heimis á nýjum geisladiski.  Morgunblaðið Lesbók 

18. desember, 1993. 
 
 


