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INNGANGUR 
 

 

 

 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á breytingar í tónmáli sem hafa átt sér stað 

í gegnum árin, frá barokk-tímanum til snemm-rómantíska tímabilsins. Til þess verða skoðuð 

fimm verk frá mismunandi tímum innan þessa tímabils, og eftir fimm þekkt tónskáld. 

Tvö þekkt verk verða tekin sem dæmi um barokktónlist, en bæði eru konsertar: annars 

vegar Vor-konsertinn úr Árstíðunum eftir Vivaldi (1678-1741) og hins vegar 

Brandenborgarkonsert nr. 1 eftir Johann Sebastian Bach (1685-1750). Báðir konsertarnir eru 

taldir hafa verið samdir um 1720 en nákvæmu ártölin eru óþekkt. Þó að Bach hafi verið undir 

áhrifum frá Vivaldi þegar hann samdi konsertana sína hefur Vor-konsertinn að öllum 

líkindum verið saminn seinna en Brandenborgarkonsertinn. 

Sónata í F-dúr KV 332 eftir Mozart var samin árið 1783 og er tekin sem dæmi um 

tónlist klassíska tímabilsins, en Sónata í c-moll Op. 13 nr. 8 („Pathétique“) eftir Beethoven 

var samin árið 1798 og stendur á milli klassíska og rómantíska tímabilsins, því þó að 

Beethoven sé kallaður „klassískt“ tónskáld eru mörg verk hans þekkt fyrir að vera 

byltingarkennd og hafa vísað leiðina inn í rómantíska tímabilið. Síðasta verkið er frá snemm-

rómantíska tímabilinu, Impromptu í f-moll Op. 142 eftir Schubert. Það var samið árið 1827, 

sem er dánarár Beethovens. 

Aðferðin sem notast er við hér er að bera þessi fimm verk saman hvað varðar tónefni, 

hljóma, tóntegundir, hljómatengsl og enda, og síðan að draga ályktanir um hvernig tónmálið 

hefur breyst með tímanum (tafla yfir gerðir enda og skammstöfun þeirra finnst á blaðsíðu 22). 

Við erum meðvituð um að þessi aðferð er að mörgu leyti ófullkomin, fyrst og fremst vegna 

þess hve lítill fjöldi af verkum eru skoðuð, en ekkert verk eitt og sér getur verið fullkomlega 

dæmigert fyrir öll verk eins tónskálds. Við vitum líka, að breytingar í tónmáli eru ekki aðeins 

háðar tíma heldur líka stöðum og menningarheimum, og þannig voru samtímamenn eins og 

Vivaldi og Bach með ólík tónmál. Lönd eins og Ítalía og Þýskaland hafa lengi verið nokkuð 

andstæðir pólar hvað varðar tónlist. Auk þess hefur hvert tónskáld sína eiginleika jafnvel 
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innan menningarheima. Þannig er tónmál Händels að mörgu leyti ólíkt tónmáli Bachs, þrátt 

fyrir að báðir séu þýsk tónskáld frá sama tímabili. Tónlist Handels verður þó ekki skoðuð í 

þessari ritgerð (einfaldleikans vegna) og þannig verður myndin sem við fáum af barokktónlist 

ekki fullkominn fulltrúi hennar. Það sama á við um klassíska og rómantíska tónlist. 

Við vitum þó líka að sérstakar hefðir og áherslur einkenna hvert tímabil óháð 

einstaklingum, og með því að vera meðvituð um ofangreinda galla munum við reyna að 

aðskilja hvað er sérstakt fyrir verk eða tónskáld og hvað er sérstakt fyrir tímabil. 
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FORM OG HLJÓMFRÆÐI: 
 

Tilgangur þessarar ritgerðar er ekki að ræða form sérstaklega, en í tónlist eru hljómar 

háðir forminu hverju sinni og því er óhjákvæmilegt að skoða þá í sínu samhengi. Verkin sem 

fjallað verður um hér eru í ólíkum formum, en þó eru tvö aðaleinkenni sem öll þessi form 

deila: endurtekningar annars vegar og andstæður hins vegar. Við förum alltaf í ferðalag sem 

byrjar í aðaltóntegundinni en tekur okkur síðan í burtu frá þessari tóntegund og á nýjar slóðir 

þar sem óvissan ríkir, en ferðalagið endar alltaf í heimatóntegundinni, og jafnvægið næst að 

lokum. Þessi atburðarás minnir á dæmigerð gamanleikrit 17., 18. og 19. aldar, þar sem 

söguþráðurinn byrjar á gleði þangað til vandræði koma í ljós og ógna hamingju 

aðalpersónanna, en þær sigra að lokum þessar hindranir og gleði og jafnvægi ríkja að nýju. 

Bæði barokk-konsertar, eftir Vivaldi og Bach, eru byggðir úr þremur köflum í röðinni 

hratt-hægt-hratt (Allegro-Adagio-Allegro), sem var þá algengasta skipan í slíkum verkum, en 

Bach hefur hins vegar bætt við fjórða kafla, sem er Menuetto-Trio-Polacca-Trio. Erfitt er að 

bera þessa kafla saman við konsert Vivaldis, sem inniheldur einungis þrjá kafla, og því verður 

ekki fjallað um þennan fjórða kafla í þessari ritgerð. Hægu kaflarnir í konsertum þessa tíma, 

svo og hægu kaflarnir í seinni verkum eins og sónötum, eru að mörgu leyti frábrugðnir hröðu 

köflunum, ekki síst hvað varðar tónmál. 

Hröðu kaflarnir eru yfirleitt í dúr-tóntegund og oft í ritornelló-formi, en hægu kaflarnir 

eru oftast í sammarka moll-tóntegundinni og einfaldari í formi: þannig eru kaflarnir í Vivaldi-

konsertinum í E-dúr/cís-moll/E-dúr en hjá Bach í F-dúr/d-moll/F-dúr. Miðkaflinn kemur því 

sem andstæða við hina tvo kaflana. Þetta endurspeglast líka í hljóðfæraskipaninni þar sem 

almennt spila færri hlóðfæri í miðkaflanum. Í öðrum kafla Vorsins er continuo sleppt, en í 

Brandenborgarkonsertinum, sem er skrifaður fyrir stærri hljómsveit, eru hornunum sleppt og 

þagnir áberandi hjá öðrum hljóðfærum. 

Bæði barokk-verkin, eftir Vivaldi og Bach, nota „ritornelló“-formið. „Ritornello“ 

kemur frá ítalska orðinu ritorno, „koma aftur“, og var í upphafi notað um millispil sem voru 

endurtekin milli söngkaflanna í ítölskum aríum 17. aldar. Í lok aldarinnar var þetta form flutt 

yfir í konserttónlist, og Vivaldi var frumkvöðull í þessari þróun. Konsertar hans Op. 3 (1711) 

eru skólabókardæmi í ritornelló-formi, og vel hugsanlegt að Bach hafi haft þá í huga þegar 
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hann samdi Brandenborgarkonsertana sína1. Þetta form gaf tónskáldinu tækifæri til að skapa 

andstæður milli formhlutanna tveggja: ritornelló og epísóda. Í ritornelló-köflum var að finna 

aðalstefið og stundum aukastef, en í epísódu voru annaðhvort tilbrigði við þetta stefjaefni eða 

nýtt efni sem myndaði andstæðu við ritornello-kaflana. Önnur andstæða fólst í því að í 

ritornelló-köflunum spilaði yfirleitt öll hljómsveitin („tutti“), en í epísódu spiluðu einungis 

sóló-hljóðfærin. Síðasta andstæðan er þýðingarmest hvað varðar hljómfræði: í ritornelló-

köflum var yfirleitt hljómræn kyrrstaða en í epísódum voru gjarnan sekvensar og 

tóntegundaskipti. Bach leikur sér mikið að þessum andstæðum í Brandenborgarkonsertinum 

en tekur aðeins meira frelsi en Vivaldi hvað varðar form og blandar stundum saman einkenni 

beggja formhlutanna. Fyrsti kaflinn í konsertum Vivaldis og Bachs var yfirleitt í ritornelló-

formi, en hinir kaflarnir gætu einnig verið í ýmsum frjálsari formum. Taflan hér að neðan 

sýnir hvernig ritornelló-formið birtist í þriðju köflunum úr konsertum Vivaldis og Bachs, en 

bæði eru í ritornelló-formi2: 

 

                                                           
1 Michael Talbot. "Ritornello." In Grove Music Online. Oxford Music Online, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/23526 (sótt 12. janúar 2009). 
2 Fyrir skammstöfun, sjá töflu um enda á blaðsíðu 22. 
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 Vivaldi – Vorið 

3. kafli – Allegro (E-dúr) 

Bach – Brandenborgarkonsert í F-dúr 

3. kafli – Allegro (F-dúr) 

 

 

 

 

 

 

 Eins og sést hér að ofan getur ritornelló verið endurtekið mismunandi oft og í styttra 

formi. Í báðum konsertum kemur ritornelló fyrir að minnsta kosti einu sinni í annarri 

tóntegund. 

 Á klassíska tímabilinu var sónatan ein aðaltegund tónlistarverka, en kafla-

samsetningin í henni var ekki ólík því sem þekktist í barokk-konsertunum. Verkin sem fjallað 

er um hér, Sónata í F-dúr KV 332 eftir Mozart og Sónata í c-moll Op. 13 nr. 8 eftir 

Beethoven hafa bæði sömu samsetningu og Vivaldi notaði í konsertunum sínum: 3 kaflar í 

röðinni hratt-hægt-hratt. Í F-dúr sónötu Mozarts er miðkaflinn hins vegar ekki í sammarka 

molltóntegundinni sem hefði verið d-moll, heldur í B-dúr, sem er forhljómstóntegundin. Í c-

moll sónötu Beethovens er líka farin önnur leið, en miðkaflinn er í As-dúr sem er VI. sæti í 

aðaltóntegundinni. Fyrsti kaflinn í klassískum sónötum var yfirleitt í sónötuformi en hinir 

Formhlutur Efni Tóntegund Endir Taktur 

RITORNELLO Stef A (t. 1) I HE 1 

  Stef B (t. 6) I   

Epísóda 
Nýtt stef, sekvens, 
strettó I-vi   

12 

  Hnígandi krómatík vi   

  Niðurlag vi FFAE   

RITORNELLO Stef A (t. 22) vi   22 

  Niðurlag vi   

  Sekvens  vi-I HE   

Epísóda Nýtt efni, sekvens V-mod-I AE 34 

  Nýtt efni, biðtónar I   

  Nýtt mótív í sekvens I HE   

RITORNELLO Stef A (t. 58) I HE 58 

Epísóda 
Stef A á i. sæti í 
sekvens (t. 61) i   

61 

  Hljómasekvens ↓5 i-mod-i AE   

  
Nýtt mótív, hnígandi 
krómatík i   

  Kadensa á V-sæti i AE   

RITORNELLO Stef A (t. 79) I HE 79 

  
Stef B (seinni hluti 
(t. 82)) I FAE 

Formhlutur Efni Tóntegund Endir Taktur 

RITORNELLO Stef A (t. 1) I HE 1 

Fullt Brú (hljómasekvens) I   

  Stef B (t. 8) I   

  Niðurlagsstef I FFAE   

Epísóda Stef A' (t. 17) I HE 17 

RITORNELLO Stef A (t. 21) I HE 21 

Epísóda Brúarstef í sekvens I, V   25 

  Pedalpunktur á V í C V   

  Brúarstef í sekvens V AE   

RITORNELLO Stef A (t. 35) V HE 35 

Epísóda Tilbrigði á brúarstefi V   39 

RITORNELLO Stef B (t. 44) V   44 

  Niðurlagsstef V FFAE   

Epísóda Nýtt efni (C) V-ii-iii   53 

  Brúarstef í sekvens iii-V-iii AE   

RITORNELLO Stef B (t. 64) iii   64 

  Niðurlagsstef iii FFAE   

Epísóda Brúarstef í sekvens iii-I-IV   70 

  Stef C (t. 75) IV-ii   

  Brúarstef í sekvens ii-IV   

  Adagio-kafli  bvii   

  Stef A' (t. 84) I HE   

RITORNELLO Stef A (t. 88) I HE 88 

Epísóda Brúarstef í sekvens I   92 

  Pedalpunktur á V I   

  A- og brúarstef í sekv. I HE   

  Fölsk Ritornello I FFAE   

RITORNELLO Stef A (t. 108) I HE 108 

Fullt Brú (hljómasekvens) I   

  Stef B (t. 115) I   

  Niðurlagsstef I FFAE 
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kaflarnir gætu verið ýmist í sónötuformi eða öðru formi. Báðar þessar sónötur nota því 

sónötuformið í fyrsta kaflanum, en á sama hátt og Bach fór frjálslega með ritornelló-forminu 

þá gerir Beethoven það líka gjarnan, þannig að í sumum verkum hans verður sónötuformið 

nánast óþekkjanlegt. Taflan hér að neðan sýnir hvernig sónötuformið er almennt og hvernig 

það birtist í sónötum Mozarts og Beethovens. Gráu svæðin sýna þá formhluta sem hefur verið 

bætt við eða sleppt: 
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Sónötuform - almennt Mozart - KV 332 Beethoven - Op. 13 nr. 8 

Formhlutur Efni Tóntegund Efni Tóntegund Efni Tóntegund 

Dúr Moll Inng Hægur inngangur (H) i-III-i 

FRAMSAGA  

A 

Stef A 
(1 eða fleiri) 

I i   

A 

Stef A1 I   

A 

Stef A i 

      Stef A2 I   Afleiðing i 

              

              

Brú I mod V i mod III   Brú vi-v   Brú i-III 

B 

Stef B 
(1 eða fleiri) 

V III   

B 

Stef B1 V   

B 

Stef B iii-bII 

      Innskot v-mod-v   Sekvens iii-iv-III 

      Stef B2 V   Afleiðing 
III-iv-VII-vii-
III 

      Innskot V-áhersla á iii   Niðurlagsstef III 

Niðurlagsstef V III   Niðurlagsstef V   Stef A' III-i/v 

ÚRVINNSL
A ÚR 

Nýtt stef eða 
unnið úr efni 
framsögunnar 

V III   

ÚR 
Nýtt stef V   

ÚR 
Unnið úr stefi H v-#iii 

mod mod   Innskot V-v-ii-vi   Unnið úr brúarstefi #iii 
      Sekvensar iii-I   Nýtt efni - sekvensar IV-mod-V-i 
mod I mod i         Kandensa i 

ÍTREKUN 

A 

Stef A 
(1 eða fleiri) 

I i   

A 

Stef A1 I   

A 

Stef A i-bII 
  Stef A2 I   Framlenging á A iii-iv 
          
          

Brú I mod I i mod i   Brú vi-v-iv-v-i   X X 

B 

Stef B 
(1 eða fleiri) 

I i   

B 

Stef B1 I   

B 

Stef B' iv-i 

      Innskot i-mod-i   Sekvens i-mod-i 

      Stef B2 I   Afleiðing i-iv-i 

      Innskot I-áhersla á vi       

Niðurlagsstef I i   Niðurlagsstef I   Niðurlagsstef I 

Kódi 
Stef A' (tilbrigði) i 

Stef H' (tilbrigði) i 

Stef A' (tilbrigði) i 
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 Mozart fer að mestu eftir hefðinni, en til að gefa sónötunni einkenni „Sturm und 

Drang“ stílsins3, sem hann var hrifinn af á þessu tímabili ferils sins, bætir hann við 

illviðrasömu moll-innskoti á eftir prúðu dúr-stefjunum B1 og B2. Brúin er óvenju löng, 

sérstaklega í ítrekuninni (23 taktar eða 10% af heildinni) og líka í moll-, „Sturm und Drang“ 

anda. Bæði þessi innskot og brúin mynda sterkar andstæður við A- og B- stefin. 

Eins og sjá má á töflunni gengur Beethoven enn lengra og breytir og bætir ýmsu við 

sónötuformið: verkið hefst á hægum inngangi, sem tíðkaðist í öðrum formum eins og 

óperuforleikjum en ekki í sónötuforminu. Eftir þessum hæga inngangi hefst framsagan 

Allegro di molto e con brio og í brúnni er farið yfir í sammarka dúrtóntegundina Es-dúr, sem 

er allt eftir bókinni, en hálfendirinn sem tengir brúna við B-kaflann leysist á es-moll hljóm í 

staðinn fyrir Es-dúr. B-stefið byrjar þannig í es-moll en færist yfir í dúr nokkrum töktum 

síðar. Nýja tóntegundin er þó ekki enn sú sem við búumst við (Es-dúr) heldur Des-dúr sem er 

lækkað II. sæti í frumtóntegundinni (og því ekki nágrannatóntegund, heldur 2 formerkjum 

neðar). Í framhaldinu er loksins farið í sammarka tóntegundina Es-moll en auk þess eru 

nágrannatóntegundir líka áberandi, þannig að kaflinn í heild verður ekki í neinni ákveðinni 

tóntegund. Aðeins lokastefið gefur sterka og ótvíræða tilfinningu fyrir Es-dúr, en þar sem 

framsagan ætti að enda bætir tónskáldið við formhluta, einhvers konar minningu á A-stefinu, 

en þessa lokatakta notar hann til að fara aftur yfir í frumtóntegundina áður en framsagan er 

endurtekin. Í endurtekningunni enda þessir taktar hins vegar á hálfendi í g-moll og opna 

þannig leiðina í úrvinnsluna sem hefst í þessari tóntegund. 

Samkvæmt hefðinni er allt efni framsögunnar endurtekið í ítrekuninni, nema að B-

stefið/stefjahópurinn er flutt í frumtóntegundina (en var í forhljómstóntegund eða sammarka 

tóntegund í framsögunni). Brúin milli A- og B-stefs þurfti þannig að vera umskrifuð. Mozart 

fór yfirleitt eftir þessari uppskrift, þó sjaldan án þess að endurglæða endurtekið efni með 

nokkrum minniháttar tilbrigðum, en Beethoven tekur meira frelsi í þessum kafla líka. 

Ítrekunin hefst nákvæmlega eins og framsagan, en hún tekur fljótt aðra stefnu með því að fara 

yfir í Des-dúr. Afleiðingu og brú er sleppt en í staðinn er A-stefið framlengt og látið enda á 

sömu 2-takta hugmynd og brúin (sjá taktar 49-50 í framsögu og taktar 221-222 í ítrekun). 

Uppbygging B-stefsins er hins vegar eins og hún var í framsögu en mörg tilbrigði er að finna 

þar, ekki síst hvað varðar tóntegundaskipti. Í lok kaflans fer Beethoven einnig aðra og óvænta 

                                                           
3 „Sturm und Drang“ er þýskt nafn á listrænni stefnu sem átti upptök sín í miðju 18. aldar og stefndi á því að 
vekja ótta og aðrar sterkar tilfinningar hjá áhorfanda/hlustanda. Myndlistarmenn voru t. d. hrifnir af því að mála 
storma og skipbrot. 
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leið: eftir niðurlagsstefinu notar hann endurminningu á A-stefinu eins og í framsögu, en eftir 

það kemur endurminning á stefinu úr hæga innganginum, einnig í hægu tempói, og að lokum 

aftur A-stefið. Þessar endurminningar hafa hins vegar ekkert nýtt fram að færa hljómfræðilega 

séð, því þær eru allar í frumtóntegundinni. Það mætti flokka þær saman og skilgreina sem 

kódi, þó að þær séu mjög ólíkar í eðli og tempói. 

Þriðji kaflinn í sónötu Beethovens ber yfirskriftina „rondo“, sem var mjög vinsælt 

form á klassíska tímanum og algengt form í lokaköflum sónötu. Í því felst röð af köflum, en 

fyrstur þeirra er aðalkaflinn (A) og er endurtekinn, yfirleitt í frumtóntegundinni, á milli hinna 

kaflanna og í enda. Millikaflarnir (B, C, D...) mynda andstæður við aðalkaflann og eru því 

gjarnan í annarri tóntegund. Rondó-kafli getur til dæmis litið út þannig: ABACADA. 

Í rondói sínu notar Beethoven hins vegar speglað form, þar sem B-kaflinn kemur aftur 

eftir C- og A- köflunum, og bætir við kóda á endanum: ABACABA + Kódi. Þó að formið 

sýnist einfalt og nokkuð einhæft útfærir Beethoven það þannig að ekkert verður nákvæmlega 

eftir uppskriftinni: A-kaflinn er, eins og búist er við, í frumtóntegundinni c-moll, og er fluttur 

fjórum sinnum, en þó aldrei nákvæmlega eins. A-stefið sjálft er óbreytt en framhaldið er 

endursamið eða endurskipulagt í hvert skipti. Í fyrsta skipti fylgir afleiðing í c-moll ásamt brú 

þar sem farið er yfir í sammarka dúr-tóntegundina Es-dúr, í öðru skipti er brúnni sleppt, í 

þriðja skipti er stefið stytt og í stað afleiðingar er unnið úr A-stefinu, en í síðasta skipti er A-

stefið skreytt, og á eftir því kemur niðurlagsstefið sem kom upphaflega eftir B-stefjunum. 

Sama tilbreytnin ríkir í B-stefinu, sem er flutt tvisvar. Í fyrra skipti er það flutt í sammarka 

dúr-tóntegundinni Es-dúr, en í endurtekningunni í samnefndri frumtóntegundinni C-dúr, líkt 

og gerist í sónötuforminu, nema að dúr kemur í stað molls. Ein af aðalandstæðum milli A-

kaflanna og millikaflanna er hljómfræðileg: A-kaflarnir eru í moll-tóntegund (c-moll) en 

millikaflarnir eru aðallega í dúr-tóntegundum, ekki bara sammarka dúr (Es-dúr) heldur líka í 

As-dúr og C-dúr. Kódinn kemur nokkuð á óvart þar sem hann er ekki hluti af forminu og er 

myndaður að mestu leyti úr bútum fyrra kaflanna. 

 Síðasta verkið í tímaröð er Impromptu nr. 4 í f-moll eftir Franz Schubert (úr Vier 

Impromptu Op. 142 - D 935), en verkið var samið árið 1927. „Impromptu“ er franskt 

lýsingarorð sem þýðir „fyrirvaralaust“ en varð heiti fyrir tónverk á rómantíska tímabilinu og 

mætti þýða það sem „skynditónverk.“ Flest slík verk voru samin fyrir einleikspíanó, en formið 

þeirra var mjög frjálst og hafði lítið að gera við klassísk form eins og sónötuform, heldur 
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líktist gjarnan spuna.4 Það er ekkert fast form í þessum verkum en oftast eru um að ræða 

nokkra kafla sem eru ólíkir í eðli, og sumir þeirra eru endurteknir með eða án tilbrigða. Í 

miðju verki er oft illviðrasamur kafli þar sem farið er í gegnum ýmsar óvæntar tóntegundir, 

líkt og gerist í úrvinnsluköflum sónötuformsins. Hér að neðan má sjá yfirlit yfir form í verki 

Schuberts: 

Efni Tóntegund Endir Taktur 

A 

Stef A1 i FFAE 1 
Stef A2 i FFAE 17 
Niðurlagsstef 1 i ÓAE 36 
Stef 1 i 45 
Tilbrigði i FFAE 59 
Niðurlagsstef 1 i-III HE 77 

B 

Stef B1 III-iii FAE 87 
Stef B1' III-iii ÓAE 103 
Niðurlagsstef 2 iii HE 119 
Stef B2 iii HE 131 
Unnið úr stefi B2 iii-#III HE 159 
Stef B1 og B2 í bland III FAE 185 
Kadensa III-#III 197 
Unnið úr stefi B2 #III-III FAE 223 
Sekvensar III-i HE 271 
Fölsk ítrekun V-i HE 328 

A 

Stef A1 i FFAE 336 
Stef A2 i FFAE 352 
Niðurlagsstef 1 i ÓAE 371 
Stef A1 i   380 
Tilbrigði i FFAE 394 
Niðurlagsstef 1 i ÓAE 412 

KÓDI 
Stef C1 (tilbrigði við 
A2) 

i-VI-iv-I-i 
HE 

420 

Niðurlagsstef 3 i FAE 490 
525 

 

Formið er ABA + kódi, þar sem A og B gegna að sumu leyti sama hlutverki og 

framsaga og úrvinnsla í sónötuforminu, en mörg einkenni eru frábrugðin því sem þekktist í 

sónötum Mozarts og Beethovens: síðari stefið úr A-kaflanum er í sömu tóntegund og fyrra 

stefið og engin brú er á milli þeirra. Í endurtekningunni er fyrra stefið breytt í endann og 

seinna stefinu er sleppt. Í B-kaflanum er farið í gegnum ýmsar tóntegundir, eins og gert var í 

                                                           
4 Maurice J.E. Brown. "Impromptu." In Grove Music Online. Oxford Music Online, 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/13736 (sótt 12 janúar 2009). 
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klassískum úrvinnslum, en kaflinn er miklu lengri en klassísk úrvinnsla hefði verið og líkist 

spuna. Kaflinn er um 250 taktar, sem er nánast helmingurinn af heildinni, en 

úrvinnslukaflarnir hjá Mozart og Beethoven eru einungis um 20% af heildarlengdinni. 
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TÓNEFNI OG HLJÓMAGERÐIR: 
 

Allir þættir í tónlistariðkun eru tengdir og háðir hver öðrum: hljómagangur, laglína, 

hrynjandi, dýnamík... Í þessum kafla er áhersla lögð á tengsl milli laglínu eða tónefnis annars 

vegar og hljómagerðar og hljómagangs hins vegar. 

Hröðu kaflarnir í barokk-konsertunum tveimum eru í ritornelló-formi, en þó að 

tónskáldin séu að leita til sömu mótunaraðferðar eru konsertarnir samt sem áður mjög ólíkir. 

Þetta stafar meðal annars af því hvernig tónskáldin nota tónefnið. Vivaldi notar einföld, 

lagræn og stutt stef þar sem ein eða tvær fiðlur flytja stefið á meðan hin hljóðfærin veita 

hómófónískan undirleik. Fyrsta stefið úr Vorinu er gott dæmi um það (taktar 1-4): 

 Tóndæmi 1 

 

Bassahlutverkið er mjög takmarkað því bassahljóðfærin (continuo og selló) spila oftast 

grunntón hljómsins og hrynjandinn í þeirra rödd er afar einfaldur og reglulegur. Hljómaferlið 

er kyrrt í tvo takta sem liggja á I. sæti, en hendingin endar á algengum hálfendi þar sem 

bassinn fer krómatískt upp: ii6-#ivØ-V. Ef við berum þetta stef saman við fyrsta stefið í 

Brandenborgarkonsertinum, þá er strax ljóst að Bach sættir sig ekki við slíkan einfaldleika 

(taktar 1-2): 
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 Tóndæmi 2 

 

 Bach er mjög upptekinn af kontrapunkt og fjölröddun og þannig njóta hljóðfærin 

meira sjálfstæðis en hjá Vivaldi, ekki síst bassahljóðfærin, sem eru hér fagott, selló og 

continuo. Þessi fjölröddun er ekki einungis einkenni fyrsta kaflans, en fyrstu fjórir taktarnir 

þriðja kaflans bera vitni um það, en þar er hljóðfærunum skipt niður í þrjá sjálfstæða hópa: 1. 

horn, 2. óbó og fiðlur og 3. bassahljóðfæri og continuo: 
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 Tóndæmi 3 

 

 

Eitt einkenni fyrsta konsertsins er hvernig Bach notar hornin, en þau eru afar 

sjálfstæðir, sem var óvenjulegt á þessum tíma og jafnvel á klassíska tímanum, vegna þess hve 

takmarkaðan tónafjölda hljóðfærið hafði. Hér eru hornin með sínu eigin stefjaefni sem kemur 

hvergi fyrir í öðrum röddum og jafnvel með sínum eigin hrynjanda, en í dæminu hér að ofan 

spilar annað þeirra tríólur á móti sextandapartsnótum í hinum hljóðfærunum. 

Þessi fjölröddun leiðir líka til þess að nýir hljómar myndast um leið og raddirnar 

hreyfast, og hér er því augljóst að hljómafjöldinn er miklu meiri en í fyrra dæminu frá Vivaldi 

miðað við taktfjölda. Í fyrsta taktinum einum er skipt um hljóm fjórum sinnum: I-V-vi7-IV-V. 

Hvað varðar stefjaefni má hins vegar segja að stef Bachs í hröðu köflunum séu yfirleitt 

styttri, einfaldari og færri en hjá Vivaldi. Í fyrsta kaflanum er aðalstefið einungis einn taktur. 

Það er byggt á grunnhljómnum F-dúr og endar með hraðari lengdargildi á aðalendi V-I (taktar 

1-2): 
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Tóndæmi 4 

 

Hjá Bach hins vegar, er stefið oft ekki meira en fræ sem kaflinn í sinni heild sprettur 

frá. Hér fyllir hann upp í stefið með því að bæta við afleiðingu í sextandapartsrunu (taktur 2), 

sekvens (taktar 3-4) og niðurlag (taktur 5). Bach sættir sig heldur ekki við að dvelja lengi á 

einhverju sæti eða festast í einhverri tóntegund, heldur fer hann strax yfir í 

forhljómstóntegundina C-dúr í takti 3. Næsta stefið byrjar í enn annarri tóntegund (g-moll) en 

er líka stutt og mjög líkt fyrra stefinu (taktar 6-7): 

Tóndæmi 5 

 

Hjá Vivaldi eru stefin oft lengri og efnismeiri, en afleiðingin er styttri eða jafnvel 

engin. Í stað þess notar Vivaldi endurtekningar eða ný stef. Í fyrsta ritornello úr fyrsta kafla 

Vorsins, til dæmis, notar hann tvö stef sem eru hvort fyrir sig spilað tvisvar, fyrst forte en 

síðan piano. Stefin eru 3 taktar hver en hljómagangurinn er afar einfaldur og engin 

tóntegundaskipti (taktar 1-3 og 10-13): 

Tóndæmi 6 

Stef A 
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Stef B 

 

Fyrir Vivaldi eru þessi tvö stef í sjálfum sér nóg til að byggja ritornello á, og því er 

engin afleiðing heldur fylgir epísódan strax á eftir. 

Mozart er eins og Vivaldi þekktur fyrir lagrænu stefin sín. Þau eru oft mjög regluleg í 

takti (þ.e. í 4 eða 8 töktum), og oft tvískipt, með andstæðu milli fyrra hluta og seinni hluta 

stefsins. Mozart notar líka þagnir óspart til að móta mismunandi einingar, ólíkt því sem gerist 

hjá Bach, þar sem fleiri einingar renna hver eftir aðra, án þagna. Upphafsstefið úr F-dúr 

sónötu Mozarts er gott dæmi um slíka stefjamótun (taktar 1-12): 

Tóndæmi 7 

 

 

 Hljómarnir undir laglínunni eru hér aðallega grunnhljómur, forhljómur og 

undirforhljómur (I., V. og IV. eða ii. sæti) en þessir hljómar eru algengastir í lagrænum línum. 

Þó er líka að finna aukaforhljóminn I7b, sem er utan tóntegundar (taktur 2) og vii°, sem er 

staðgengill V. sætisins (taktur 4). Hljómagangurinn í fyrstu 8 töktunum er mjög reglulegur 

(einn hljómur á hvern takt) og fyrirsjánlegur: hreyfingin er annaðhvort frá grunnhljómi í 

forhljóm (I-V) eða niður fimmund, sem er sterkasta tengingin (t.d. I-IV-vii° í töktum 1-4). 
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Upphafsstefið úr lokakafla c-moll sónötu Beethovens er byggt upp á svipaðan hátt (4+4+4), 

fyrir utan það að seinni 4 taktarnir eru endurteknir og gegna þannig hlutverki niðurlags: 

 Tóndæmi 8 

 

 Þó að Impromptu Schuberts sé mjög frábrugðinn þessum klassískum verkum hvað 

varðar form, þá er stefjamótun mjög klassísk í anda, en í upphafsstefinu þess er líka að finna 

samsetninguna 4+4: 

 Tóndæmi 9 

 

 Hér eru aðalhljómarnir einnig grunnhljómur (i) og forhljómur (V), en annar 

hljómurinn, fullminnkaður hljómur á hækkuðu iv. sæti, er utan tóntegundarinnar. 

Fullminnkaði hljómurinn varð smátt og smátt algengari á klassíska og rómantíska tímanum, 
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en Beethoven og Schubert nota hann ósparlega. Í Impromptu kemur hann fyrir 18 sinnum 

(fyrir utan endurtekningar), í fyrsta kafla sónötu Beethovens kemur hann fyrir um 15 sinnum, 

en í fyrsta kafla úr sónötu Mozarts einungis um 8 sinnum. Í fyrsta kafla úr konsert Bachs 

kemur hann fyrir tvisvar en í Vorinu Vivaldis öllu kemur hann fyrir aðeins einu sinni og þá 

liggur sjöundin sem biðtónn (3. kafli, taktur 70). Þessar tölur geta að vísu verið misvísandi þar 

sem verk Vivaldis, Bachs og Mozarts eru í dúr-tóntegund en verk Beethovens og Schuberts í 

moll (fullminnkaði hljómurinn er einungis heimahljómur í moll og þar af leiðandi algengari í 

moll-verkum). Í miðkaflanum úr konsert Bachs (í d-moll), sem er ekki nema 33 taktar, kemur 

fullminnkaði hljómurinn þannig 6 sinnum fyrir. Á móti kemur að hljómurinn kemur hvergi 

fyrir í miðkaflanum úr konsert Vivaldis (í cís-moll). 

 Minnkaði hljómurinn án sjöundar er þó algengur í barokk verkunum, en er yfirleitt 

notaður sem tengihljómur og/eða á veiku slagi (eins og sést í tóndæmi 1 hér að ofan). Í 

klassísku verkunum, sérstaklega hjá Beethoven, fær minnkaði hljómurinn, bæði með og án 

minnkaðrar sjóundar, mikilvægt hlutverk, sérstaklega í úrvinnsluköflum eða formhlutum þar 

sem unnið er úr efni og skipt um tóntegund. Í þessum verkum kemur minnkaði hljómurinn 

gjarnan á þungu slagi, jafnvel með áherslu og er dvalið á honum lengi og/eða er hann 

endurtekinn. Í brúnni úr fyrsta kafla sónötu Mozarts er gott dæmi um það, en þar kemur 

hljómurinn tvisvar fyrir, er spilaður subito forte og er endurtekinn í bæði skiptin (taktar 25-

31). Hljómagangurinn í fyrstu töktum brúarinnar er þannig: 

d-moll:  i i #vii°7  #vii°7  i i #vi°7  #vi°7 

       c-moll:  #vii°7  #vii°7 

 Mozart leikur sér líka mikið á þessum hljómi í seinni hluta úrvinnslunnar (taktar 109-

132), sérstaklega í síðustu töktunum (125-132). 

 Í sónötu Beethovens er fullminnkaði hljómurinn ráðandi strax frá upphafi. Í stefinu úr 

hæga inngangnum kemur hann fyrir á þungu slagi (3. slagi) og lifir í eitt slag á meðan 

hljómurinn sem hann leysist á lifir aðeins í hálft slag. Í næsta takti kemur annar fullminnkaður 

hljómur (#vii°) á 1. slagi og lifir enn lengur: 
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 Tóndæmi 10 

 

 Í brúnni (taktar 35-50) kemur minnkaði hljómurinn fyrir í nánast hverjum takti og í 

úrvinnlunni er hann einnig í aðalhlutverki, bæði með og án sjöundar. 

 Í Impromptu Schuberts kemur fullminnkaður hljómur á hækkuðu iv. sæti strax í takti 

3, en þá í tengslum við hálfenda #iv°-V (sjá tóndæmi 9). Í þessu verki eru minnkaðir hljómar 

líka ráðandi. Í niðurlagsstefinu, sem heyrist fjórum sinnum í gegnum verkið, er hann notaður í 

stað V. sætisins, en í sónötum Mozarts og Beethovens voru niðurlagsstefin alltaf byggð á V-I 

samböndum og hefðbundnum aðalendi. Hér lifir fullminnkaði hljómurinn í allt að tvo takta og 

tvö slög (taktar 42-44) á meðan hljómurinn sem hann leysist á (i) lifir bara í eitt slag (taktar 

38, 40 og 42). 
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ENDAR: 
 

 Í tóntegundabundinni tónlist, hvort sem um er að ræða barokk, klassíska eða 

rómantíska tónlist, gegna endar ávallt lykilhlutverki í að móta minni sem stærri einingar. Þeir 

eru greinarmerkjasetning tónlistarinnar. Það skiptir öllu máli hvort um er að ræða hálfendi, 

einfaldan aðalendi, fullkomna og fullgerða aðalendi eða aðrar tengundir af kadensum. Hér er 

yfirlit yfir helstu tegundir enda og skammstöfun sem er notuð fyrir þær í þessari ritgerð: 

GERÐIR ENDIS SKAMM. HLJÓMAR LÝSING 

Gabbendir GE V-... 
Endar á annan hljóm heldur en grunnhljóm, oft IV 
eða vi 

Hálfendir HE V eða vii° Endar á forhljóm eða staðgengil hans vii° 
Staðgengill aðalendis 
 

SAE 
 

V-I eða 
vii°-i 

forhljómur/grunnhljómur  er ekki í grunnstöðu 
vii° er stundum notað sem staðgengill V. sætisins 

Veikur aðalendir 
 

VAE 
 

V-I eða 
ii-I 

Grunnhljómurinn kemur á veiku slagi 
 

Aðalendir AE V-I 3und eða 5und í efstu rödd 
Fullkominn aðalendir FAE V-I Grunntónn í efstu rödd 
Fullkominn og 
fullgerður aðalendir FFAE 

ii-V-I eða 
IV-V-I 

Með undirforhljómi á undan forhljómi, grunntónn í 
efstu rödd 

Tilfluttur endir 
 

T... 
 

Getur verið hvaða gerð endis sem er en er ekki í 
tóntegundinni sem var á undan 

 

Þessir mismunandi endar gefa misjafna tilfinningu fyrir endi: hálfendir, eins og nafnið 

bendir til, er veikur endir sem kallar á framhald, en hann gæti til dæmis aldrei verið notaður í 

lok kafla,. Á hinum boganum gefur fullkomni og fullgerði aðalendirinn sterkasta tilfinningu 

fyrir endi: hann samanstendur af öllum aðalsætum tóntegundarinnar: undirforhljómur ii, IV 

eða iv („súbdominant“), forhljómur V („dominant“) og grunnhljómur I eða i. Kaflar og verk 

enda langoftast á slíkum endi. Fullkominn og fullgerður aðalendir er lokapunktur, en hálfendi 

væri hægt að bera saman við kommu eða jafnvel spurningamerki. 

Formhlutir innan verks enda yfirleitt á fullkomnum (og gjarnan fullgerðum) 

aðalendum, eins og sjá má á yfirliti yfir form verkanna, en minni einingar innan formhluta 

geta hins vegar endað á hálfendum eða einföldum aðalendum (þar sem hæsti tónninn er annar 

en grunntónn). Vivaldi notar sjaldan fullgerðan aðalendi, þ.e. aðalendi með undirforhljóm. 

Algengast í Vorinu eru einfaldir fullkomnir aðalendar (með grunntóni í efstu rödd) eins og I-

V-I. Það skiptir þannig mestu máli hjá honum hvaða tón (grunntónn eða annar) laglínan endar 
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á. Þannig er laglínan einnig í aðalhlutverki í endum, eins og oftast er í ítalskri tónlist, en ekki í 

sama mæli í þýskri tónlist. 

 Hjá Bach eru hins vegar aðalendar í lok formhluta yfirleitt bæði fullkomnir og 

fullgerðir (með undirforhljómi á undan forhljóminn), eins og sjá má á yfirlitinu. Í lok verksins 

notar hann jafnvel tvöfaldaðan fullkominn og fullgerðan aðalendi, sem er öruggt merki um að 

kaflinn sé búinn (taktar 121-124). Einfaldir aðalendar eru mjög tíðir hjá honum án þess þó að 

þeir skemmi flæðið því þeir eru oft „faldir“ inn í fjölröddunnarvefnum, það er að segja að ein 

eða fleiri raddir halda áfram með sína hendingu á meðan önnur endar. 

Of tíðir aðalendar eiga það til að skemma flæðið í tónlistinni, og tónskáld hafa því 

leitað að aðferðum til að „fela“ þá og þannig tengja formhlutana betur saman. Í fyrsta kafla 

Vorsins notar Vivaldi sérstaka aðferð til að tengja ritornelló og epísódu: í lok ritornelló (taktur 

13) endar laglínan í annari fiðlu á grunntóninum „e“ eins og í fullkomnum aðalendi en á sama 

tíma stekkur fyrsta fiðlan frá „f“ upp á „h“ sem er upphafstónn fuglasöngsins í epísódunni. 

Þannig koma endir og upphaf á sama slagi og verða því óaðskiljanlegir. Aðalendirinn er bæði 

fullkominn og ófullkominn: 

Tóndæmi 11 

 

 Beethoven notar aðra aðferð til að draga úr áhrifum aðalendans. Hann lætur aðra rödd 

hverfa um leið og forhljómurinn leysist á grunnhljóminn þannig að einungis einn tónn verður 

eftir og endirinn verður þannig mildari. Dæmi um slíkt er að finna í upphafi 3. kaflans úr 

sónötu hans: þar endar fyrri hluti A-stefsins á fullkomnum og fullgerðum aðalendi en bassinn 

hverfur og aðeins heyrist eitt c í efri röddinni (taktur 8). Þegar síðustu taktarnir eru 

endurteknir sem endanlegt niðurlag er bassinn hins vegar með (taktur 12): 
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 Tóndæmi 12 

 

 Ein önnur aðferð til að milda aðalendi er að fresta honum svo að hann endi á veiku 

slagi, en á þunga slaginu kemur gjarnan forhljómur fyrir ofan frumtón tóntegundarinnar. 

Slíkur endir getum við kallað veikur aðalendir (VAE), en klassísku tónskáldin nota hann 

óspart, ekki síst í hægum miðköflum þar sem tónlistin þarf að vera sérstaklega fáguð. Stef 2 í 

miðkaflanum úr sónötu Mozarts endar á slíkum endi (taktar 9-12): 
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 Tóndæmi 13 

 

 Stefið endar reyndar á tvöföldum endi, en sá fyrri er tilfluttur aðalendir (ekki í sömu 

tóntegund og undanfarandi taktar). Hann er líka veikur þar sem forhljómurinn leysist á veiku 

slagi (4.) en í lausnarhljómnum hljómar þríund í efri rödd, þannig að endirinn er ófullkominn. 

Í seinni endinum leysist forhljómurinn á þungu (3.) slagi í bassaröddinni en í efri rödd er 

forhljómurinn endurtekinn og þannig myndist spenna (f-a-e´-g´) sem leysist á veiku slagi 

(þremur og). Endirinn er líka ófullkominn. Stef A úr hæga miðkaflanum í Sónötu Beethovens 

endar einnig á veikum aðalendi (taktar 15-16): 

 Tóndæmi 14 
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 Í lokakafla sónötu Mozarts er að finna aðra tegund af endi, sem við getum kallað 

veikan gabbendi. Gabbendir er endir þar sem forhljómurinn leysist á annan hljóm heldur en 

grunnhljóm (oft á vi. eða IV. sæti), og kemur þannig eyrunum á óvart. Í þessu tilfelli er það þó 

fullminnkaður hljómur á hækkuðu fimmta sæti (#v°7) sem leysist á veiku slagi á vi. sæti 

(taktur 22-26). 

 Tóndæmi 15 

 

 

Eitt aðaleinkenni í tónlist Mozarts, miðað tónlist Bachs annars vegar og tónlist 

Beethovens hins vegar, er skýrleiki. Endar gegna lykilhlutverki í að benda okkur á það sem er 

að enda og það sem er að byrja. Í fyrsta kaflanum F-dúr sónötunnar enda öll stef á 

fullkomnum aðalendi, fyrir utan B2-stefið sem endar á hálfendi. Auk þess eru stef og aðrir 

formhlutir oft aðskildir með þögnum, eins og á milli stefs A1 og A2 (taktur 12), á milli stefs 

A2 og brúar (taktur 22) og á milli brúar og stefs B1 (taktur 40). Brúin endar nánast alltaf á 

hálfendi, sem opnar leiðina inn í forhljómstóntegundina. Sömuleiðis endar úrvinnslan á V. 

sæti í frumtóntegund og leiðir þannig inn í ítrekunina. 

 Hálfendar eru gjarnan notaðir á milli mismunandi stefja innan formhluta. Stef A í 

fyrsta ritornello Brandenborgar endar á hálfenda II-V (taktar 5-6) en ritornello-kaflinn endar 

á fullkomnum fullgerðum aðalenda ii-V-I (taktar 12-13). Það sama á við í fyrsta ritornello 

Vorsins (taktar 6 og 13). Þetta var reyndar gömul hefð sem er líka að finna í einraddaðri 

tónlist frá miðöldum en þá er talað um „opinn“ og „lokaðan“ endi. 
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 Stefin í klassískri tónlist eru yfirleitt lengri og mótaðri. Það er mjög algengt að þau séu 

tvískipt (t.d. 4+4), en þá endar fyrri hlutinn á hálfendi og sá seinni á aðalendi, eins og 

tóndæmi 7 og 8 bera vitni um. Slíkt ferli er einnig algengt í tónlist Schuberts (sjá tóndæmi 9). 

Beethoven hefur reyndar snúið þessu við í A-stefinu úr fyrsta kafla c-moll sónötunnar (taktar 

11-35), en þar er ferlið þannig: 

A-stef   8 taktar FFAE 

A-stef endurtekið 8 taktar HE 

Afleiðing  8 taktar HE 

 Niðurlagsstef hafa það hlutverk að styrkja endi stefsins á undan með því að bæta 

fullkomnum og/eða fullgerðum aðalendi við, og þannig enda niðurlagsstef langoftast á slíkum 

endum, t.d. í töktum 86-93 í fyrsta kafla úr sónötu Mozarts. En hér er líka að finna 

undantekningar hjá Beethoven: niðurlagsstefið í lokakafla c-moll sónötunnar heyrist 4 

sinnum, og endar ýmist á fullkomnum og fullgerðum aðalendi (taktar 41-43 og 192-193) eða 

hálfendi (taktar 56-60 og 152-153). 

Hálfendar eru líka gjarnan notaðir til að fara yfir í aðra tóntegund, til dæmis 

forhljómstóntegund, þar sem ii-sæti er breytt í II-sæti dúr og verður þannig V-sæti af V-sætinu 

og hálfendirinn II-V er jafnframt aðalendir I-V í nýju tóntegundinni. Þetta gerist í öðrum 

ritornello í fyrsta kafla Vorsins þar sem Vivaldi notar brú sem endar á I-V hálfendi (taktar 37-

40) og flytur svo B-stefið í forhljómstóntegundinni H-dúr (frá takti 40). 

 



28 

 

 

TÓNTEGUNDASKIPTI OG HLJÓMATENGSL: 
 

 Það er áberandi mótsögn í verkum Bachs. Maðurinn var mjög upptekinn af 

kontrapunkti og fjölröddun, sem voru þá að verða gamaldags fyrirbæri. En á sama tíma vísuðu 

hugmyndir hans um jafna stillingu, og verk eins og Das Wohltemperierte Klavier, leiðina inn í 

klassíska og rómantíska tímann. Þessi ný stilling gerði mönnum kleift að spila í hvaða 

tóntegund sem er án þess að hljóðfærin verði fölsk. C-moll sónata Beethovens hefði til dæmis 

verið óhugsandi í gömlu stillingunni, en sú stilling leyfði einungis tóntegundaskipti yfir í 

nágranna og sammarka tóntegundirnar. Bach notar ekki að fullu möguleika þessarar nýrrar 

stillingar, en fer þó skrefi lengra en Vivaldi. Klassísku og rómantísku tónskáldin áttu eftir að 

fara enn lengra. Taflan hér að neðan sýnir hvaða tóntegundir koma fram í hverju verki fyrir 

sig. 
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Vivaldi, 
Vorið 

Bach, 
Branden- 
borgar- 
konsert 

Mozart, 
Sónata í 
F-dúr 

Beethoven, 
Sónata í 
c-moll 

Schubert, 
Impromptu 

Nágranna- 
tóntegundir 

Forhljómstóntegund (V/v) V V - v V V - v V 

Sammarka tóntegund (vi/III) vi - III vi vi III - vi III 

Undirforhljómstóntegund (IV/iv)   IV - iv IV IV - iv iv 

ii   ii ii     

iii (í dúr)   iii iii iii   

VI (í moll)       VI VI 

VII (í moll)       VII   

  Samnefnd tóntegund (i/I) i   i I - i I 

Fjarskyldar 
tóntegundir 

Samnefnd forhljómstóntegund 
(v í dúr)     v     

Tóntegund 2 formerkjum í burtu   vii II bII - vii   

Samnefnd undirforhljómstóntegund 
(iv í dúr)     iv     

Tóntegund 3 formerkjum í burtu       iii iii 

Tóntegund 4 formerkjum í burtu       
#iii 

#V (=bVI)   

Tóntegund 5 formerkjum í burtu   bvii       

Tóntegund 6 formerkjum í burtu           

Tóntegund 7 formerkjum í burtu         #III 

Tóntegundir samtals 4 8 8 15 7 
 

 Að skipta um tóntegund er ein aðferð til að skapa tilbreytingu og vinna úr efninu. Í 

barokk-tónlist, eins og áður var sagt, var algengast að fara í forhljómstóntegund eða/og 
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sammarka dúr- eða moll-tóntegund, en verkin enduðu yfirleitt í frumtóntegundinni. Í fyrsta 

kafla Vorsins kemur fyrsta tóntegundaskiptið í öðru ritornellói (taktur 41), en þar kemur B-

stefið í forhljómstóntegundinni (H-dúr). Seinna í kaflanum er skipt yfir í cís-moll sem er 

sammarka moll-tóntegund. Í þriðja kaflanum er farið yfir í cís-moll í fyrstu epísódu en í lok 

kaflans er um óhefðbundnari tóntegund að ræða: e-moll sem er samnefnd tóntegund (sami 

grunntónn), þremur formerkjum fyrir neðan frumtóntegundina E-dúr. Þannig er um 4 

mismunandi tóntegundir að ræða í hröðum köflum Vorsins. 

 Bach er töluvert djarfari hvað varðar tóntegundaskipti í Brandenborgarkonsertinum. 

Strax í fyrsta ritornelló, eftir flutning aðalstefsins, daðrar hann við forhljómstóntegundina C-

dúr (taktar 2-5), og B-stefið byrjar í g-moll (ii-sæti í frumtóntegundinni F-dúr) en ritornelló 

endar síðan aftur í frumtóntegundinni. Í kaflanum fer hann síðan í gegnum allar aðrar 

nágrannatóntegundir: vi-sæti (d-moll), IV-sæti (B-dúr) og iii-sæti (a-moll). Þriðji kaflinn er 

einfaldari hvað varðar tóntegundaskipti. Fyrsta ritornelló og fyrsta epísóda eru í 

frumtóntegund en síðan er farið yfir í forhljómstóntegund. Í næst-síðustu epísódu eru þó 2 

undarlegir „Adagio“  taktar þar sem er farið yfir í es-moll, sem er fjarskyld tóntegund (5 

formerkjum fyrir neðan frumtóntegund). 

 Í hæga kaflanum eru líka fleiri tóntegundaskipti hjá Bach. Hægi kaflinn kemur á milli 

hröðu kaflanna tveggja og er yfirleitt í sammarka moll-tóntegund (ef verkið er í dúr). 

Brandenborgarkonsertinn er í F-dúr og því er hægi kaflinn í d-moll, en þar fer Bach í gegnum 

tvær nágrannatóntegundir, g-moll (iv) og a-moll (v), auk þess sem hann daðrar við fjarskyldu 

tóntegundina c-moll í töktum 10-11. Í hæga cís-moll kafla Vorsins er aftur á móti einungis 

farið í sammarka dúr-tóntegundina E-dúr (taktar 10-14). 

 Í sónötu Mozarts eru nágranntóntegundir áfram áberandi, en einnig er farið í 

fjarskyldar tóntegundir, sérstaklega í samnefndar tóntegundir I., IV. og V. sætisins. 

 Það að fara í samnefnda tóntegund (úr dúr í moll sérstaklega) varð æ algengara á 

klassíska og rómantíska tímanum. F-dúr sónata Mozarts er sérstök að þessu leyti, en Mozart 

leikur sér mikið að dúr/moll andstæðum í henni. B1-stefið er í C-dúr en framhaldið er í c-moll 

(taktur 58), C-stefið í úrvinnslunni er einnig í C-dúr en eftir hann er farið í c-moll (taktur 111), 

og loks er farið úr F-dúr í f-moll í ítrekuninni (taktur 194). Í hæga miðkaflanum heyrist stef 1 

fyrst í B-dúr (taktar 1-4) en síðan í b-moll (taktar 5-8) og í seinna A-kaflanum er 

tóntegundaferlið B-dúr/b-moll/f-moll/F-dúr (taktar 21-28). Í lokakaflanum ætti B1-stefið að 

vera í forhljómstóntegund C-dúr eða sammarka tóntegund d-moll (samkvæmt hefðinni), en í 



31 

 

stað þess er hann í c-moll (taktar 50-64). B2-stefið sem fylgir er í C-dúr, með vísi að c-moll í 

töktum 70-71, og B2-stefið er í C-dúr. C-stefið í úrvinnslunni er í B-dúr en í honum eru 

hljómarnir Ges-dúr og es-moll sem eru úr b-moll (taktar 117-118). Slík dæmi er líka að finna í 

sónötu Beethovens, þó í minna mæli. Í fyrra B-kaflanum er tóntegundaferlið til dæmis þannig: 

Es-dúr/es-moll/Es-dúr/c-moll (taktar 25-60). Í Impromptu Schuberts eru samnefndar 

molltóntegundir og dúr/moll andstæður einnig áberandi: í B-kaflanum er hljómaferlið As-

dúr/as-moll/As-dúr/as-moll og í kódanum f-moll/Des-dúr/b-moll/F-dúr/f-moll. 

 Einfaldasta leiðin til að fara yfir í forhljómstóntegund er að láta kafla enda á hálfenda, 

og næsta kafla byrja í forhljómstóntegund, eins og gerist t.d. hjá Vivaldi (1. kafli, taktar 40-

41). Bach fer hins vegar krókaleiðir áður en forhljómstóntegundin er fest í sessi. Sekvensar 

eru ef til vill uppáhaldsaðferðin hans hvað varðar tóntegundaskipti. Sekvens getur verið 

tvenns konar: sekvens í laglínunni, þar sem stef eða bútur úr stefi er endurtekið nokkrum 

sinnum (oft þrisvar) á mismunandi tónhæðum. Hljómasekvensar eru hins vegar 

hljómfræðilegar: hljómagangurinn fylgir ákveðnu mynstri sem er endurtekið (oft niður 

fimmund). Í reynd eru þessar tvær gerðir sekvensa oft samfara, en þó koma fyrir dæmi um 

sekvens í laglínu án hljómasekvens og öfugt. Í lokakafla Brandenborgarkonsertsins, svo 

dæmi sé tekið, fer Bach yfir í forhljómstóntegundina C-dúr í gegnum hljóma- og 

laglínusekvens (taktar 24-35), en fullgerður aðalendir í C-dúr næst ekki fyrr en í takti 35. Um 

er að ræða sekvens niður fimmundahringinn: 

F: V I ivø7  

  C: vii ø7 iii 7 vi7 ii7 V7 I64 IV7 V I ♯iv°6 

 V I6 IV ii V iii vi IV V 7 I 

 HE         AE 

 

 Þetta sekvens skiptist í tvennt, en fyrri hluturinn notar hreyfingu niður fimmund og 

endar á hálfendi, en seinni hluturinn notar til skiptis hreyfingu niður fimmund og niður þríund 

og endar á aðalenda. Hreyfingar niður fimmund og niður þríund eru kallaðar sterk 

hljómasambönd og eru því algengust, í sekvensum sem og í öðru tónefni. Sekvensar nota 

oftast þessar hreyfingar. Hreyfingar upp fimmund og upp þríund eru kallaðar veik 

hljómasambönd og eru frekar sjaldgjæf, en hreyfingar upp tvíund og niður tvíund eru kallaðar 
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forsterk hljómasambönd.5 Slík sambönd eru ekki eins sterk og sterk sambönd en eru þó 

algengari en veik sambönd. Í Vorinu notar Vivaldi aðallega sekvensar með sterkum 

samböndum (eins og í kafla 3, taktar 37-39), en aðeins einu sinni sekvens með forsterkum 

samböndum (taktur 67): 

 e: II6 ♯iii° 6 iv6 V7 

 Bach notar sekvensa ósparlega, bæði sem leið til að skipta um tóntegund og til að 

vinna úr stefjaefninu, oft bút úr stefi sem er endurtekið í sekvens. Þannig verða verkin hans 

efnismeiri þó að stefin sjálf séu oft færri og styttri. Í fyrsta kafla konserts hans eru sekvensar 

bæði með forsterkum samböndum (taktar 16-17, upp tvíund) og sterkum samböndum (taktar 

24-26, 33-36, 48-51 og 53-56, ↓5und; t. 38-40 og 67-69, ↓3und og ↓5und til skiptis). Þessir 

sekvensar eru stundum skreyttir með ómstíðum biðtónum. Í töktum 16-17 myndast þannig 

hljómar með níund og ellefund. Í 3. kafla er að finna sekvens ↓2und (taktar 5-7) og mörg 

sekvens ↓5und. 

 Í tónlist Mozarts er ekki unnið eins markvisst með sekvensum, en þó er varla hægt að 

finna sónötukafla sem inniheldur ekki að minnsta kosti einn sekvens. Sekvensar eru helst 

notaðar í úrvinnsluköflum, en með úrvinnslukafla er ekki aðeins átt við úrvinnsluna sjálfa 

heldur líka brú og innskot ef þeir koma fyrir. Í fyrsta kafla sónötu Mozarts er moll-innskotið í 

töktum 56-70 ekkert annað en sekvens ↓5und, en Mozart skreytir hana með því að bæta við 

sjöundir (taktar 60-65): 

c: i iv7 VII 7 III 7 VI7 iiø7 V7 

 Í úrvinnslunni notar Mozart flóknari gerð af sekvens, þar sem fjögurra hljóma ferli er 

endurtekið tvisvar en í þriðja skipti breytist það. Þessi sekvens fer í gegnum tóntegundirnar g-

moll, d-moll og a-moll. Samböndin eru ↓5und-↑2und-↑5und-↓5und, og þetta ferli er 

endurtekið tvisvar, eða: 

c: i ♯iv°6
5  v6 II6

5 v 

     g: i ♯iv°6
5 v6 II6

5 v 

         d: i ♯iv°6
5 V 

                                                           
5
 Guðmundur Hafsteinsson og Snorri Sigfús Birgisson, Hljómfræði I: frumtök (Mál og menning, Reykjavík, 

1993), 49-62. 
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 Beethoven, ekkert ólíkt Bach, leikur sér gjarnan að því að búta niður hluti úr stefjum 

og endurtaka þá í sekvensum (á mismunandi tónhæðum), en hljómasamböndin sem fylgja 

þessum sekvensum eru oft óreglulegir og því er ekki alltaf um hljómasekvens að ræða. Í c-

moll sónötunni er einungis að finna sekvens í lokakaflanum, en þar er C-stefið (taktar 79-94) 

byggt á hreyfingu niður fimmund, og úrvinnslukaflinn sem fylgir honum einnig (taktar 99-

106). 

 Það sama gildir um Impromptu Schuberts. Verkið er stútfullt af stuttum stefjabútum 

sem eru endurteknir í sekvensum, en hljómasekvens eru hvergi að finna nema í kódanum, þar 

sem um óvenjulega gerð af sekvens er að ræða: hljómasamböndin í henni eru veik: ↑5und og 

↑3und (taktar 499-513): 

f-moll:  VI-III-VII-iv-VI-i 6
4-V-i-VI-III-VII-iv-VI-i 6

4-V 

Við sjáum þannig að notkun sekvensa virðist hafa breyst mikið í gegnum þrjú 

aðaltímabilin. 
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EFTIRMÁL 
 

 

 Náin skoðun á þessum fimm verkum eftir gömlu meistarana Vivaldi, Bach, Mozart, 

Beethoven og Schubert hefur leitt í ljós að nálgun þeirra á hljómum og hljómfræði hefur 

breyst mikið, en líka að nálgun einstakra tónskálda og jafnvel einstakra verka getur verið að 

mörgu leyti sérstök, óháð tímabil. Brandenborgarkonsertinn í F-dúr eftir Bach er til dæmis 

töluvert flóknari hljómfræðilega séð heldur en Vorkonsert Vivaldis, þó að formið sé svipað 

(ritornello). Á klassíska tímabilinu sjáum við að Mozart notar til dæmis endi á annan hátt, til 

þess að aðskilja betur mismunandi formhluti og undirstrika hlutverk þeirra, en skýrleiki 

verður aðalatriði í tónlist hans. Notkun á sekvensum verður sjaldgjæfari en aftur á móti verða 

Mozart og Beethoven sérstaklega uppteknir af dúr/moll andstæðum, ásamt ómstríðum 

minnkuðum hljómum sem eru nánast ómissandi í úrvinnslukafla sónötuformsins. Nýjungar í 

stillingu, sem Bach hrinti af stað, gerir þeim kleift að heimsækja fjarlægar tóntegundir í 

gegnum óvenjuleg hljómaferli. Hjá Beethoven verður „úrvinnsluhyggjan“ sífellt mikilvægari, 

en stef og úrvinnsla verða þannig nær hvort öðru, og nánast óaðskiljanlegir, í Impromptu 

Schuberts. Hjá þessum síðustum tveimur tónskáldum eru óvenjulegar tóntegundir að verða 

venjulegar og til að fara milli þeirra reynist nauðsynlegt að nota enharmónísk tengsl 

hljómanna. Í rómantískri tónlist verða tóntegundaskipti sífellt algengari, og form verður 

frjálsara, en um leið verða tóntegund og form óskýrari, og klassíska fyrirmyndin, sem stefndi 

að skýrleika, fellur að mörgu leyti í gleymsku. Þannig hefur sagan farið einn af fjölmörgum 

hringjum sínum. 

En til þess að fá betra mynd af breytingunum sem áttu sér stað í gegnum þessi tímabil, 

og hvernig og hvenær, þyrfti helst að skoða fleiri verk eftir fleiri tónskáld eins og Händel, 

Haydn, Schumann og fleiri, og til þess að ná nógu stóra mynd af tónmáli í verkum hvers og 

eins væri tilvalið að hanna forrit sem geti greint hljómfræðaþætti eins og hljóma, 

hljómasambönd, endi, tóntegundir, sekvensa og tónefni. Vonandi verður slíkt forrit einhvern 

tímann aðgengilegt. 
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VIÐAUKI (GREININGARYFIRLIT) 
 
 
 
 
Skammstöfun endanna 
 

GERÐIR ENDIS SKAMM. HLJÓMAR LÝSING 

Gabbendir GE V-... 
Endar á annan hljóm heldur en grunnhljóm, oft IV 
eða vi 

Hálfendir HE V eða vii° Endar á forhljóm eða staðgengil hans vii° 
Staðgengill aðalendis 
 

SAE 
 

V-I eða 
vii°-i 

forhljómur/grunnhljómur  er ekki í grunnstöðu 
vii° er stundum notað sem staðgengill V. sætisins 

Veikur aðalendir 
 

VAE 
 

V-I eða 
ii-I 

Grunnhljómurinn kemur á veiku slagi 
 

Aðalendir AE V-I 3und eða 5und í efstu rödd 
Fullkominn aðalendir FAE V-I Grunntónn í efstu rödd 
Fullkominn og 
fullgerður aðalendir FFAE 

ii-V-I eða 
IV-V-I 

Með undirforhljómi á undan forhljómi, grunntónn í 
efstu rödd 

Tilfluttur endir 
 

T... 
 

Getur verið hvaða gerð endis sem er en er ekki í 
tóntegundinni sem var á undan 
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Antonio Vivaldi, La Primavera úr Árstíðunum 

Formhlutur Efni Tóntegund Endir Taktur 

1. kafli - Allegro E-dúr 
RITORNELLO  Stef A (3) endar á HE, endurtekið I (E) HE 1 
 (12) Stef B (3) endar á FAE, endurtekið I FAE   
Epísóda (15) Stutt mótív heyrast samtímis (fuglasöngur) I   13 
  Enginn hljómagangur, allt á I. sæti I     
RITORNELLO  Stef B I HE 28 
 (16) Stef C (nýtt), I-V hreyfing I AE   
  Brú, I-V hreyfing og HE I HE   
  Stef B á V-sæti V FAE   
Epísóda (12) Nýtt (tremolo, hraðir skalar og brotnir hljómar) V-I   44 
  Sekvens, strettó I-vi FAE   
RITORNELLO (3) Stef B á vi-sæti vi FAE 56 
Epísóda (7) fuglasöngur, eftirlíkingar, strettó vi   59 
  Enginn hljómagangur, allt á i. sæti í cís-moll vi     
RITORNELLO (4) Stef D (nýtt), hreyfing ↓5 vi-I HE 66 
Epísóda (6) Nýtt (skalar og bassagangur) I   70 
  Skalar og bassagangur I FAE   
RITORNELLO (7) Stef B I FAE 76 
  Stef B I FAE 79 

82 

2. kafli - Largo cís-moll 
A (19) A-stef (6) i AE 1 
  Sekvens á A (7) i-III AE  8 
  Nýtt efni (4) i   15 
B (20) A'-stef (4) i AE 20 
  Sekvens á A (6) i ÓAE 24 
  Nýtt efni, endurtekið (4+4) i FFAE 30 

39 

3. kafli - Allegro E-dúr 
RITORNELLO  Stef A (3) endar á HE, endurtekið I HE 1 
 (12) Stef B (6) I   
Epísóda (10) Nýtt (stef með sekvens), strettó I-vi   12 
  H-sekvens ↓2, hnígandi krómatík vi   
  Niðurlag iv-i6/4-V-i vi FFAE   
RITORNELLO  Stef A vi   22 
 (12) Niðurlag vi   
  Sekvens og H-sekvens ↓5 vi-I HE   
Epísóda (24) Nýtt efni, sekvens og tóntegundaskipti ↓5 V-mod-I AE 34 
  Nýtt efni, biðtónar og pedalpunktur I   
  Nýtt mótív í sekvens I HE   
RITORNELLO (3) Stef A I HE 58 
Epísóda (18) Stef A á i. sæti (moll) í sekvens i   61 
  Hljómasekvens ↓5 i-mod-i AE   
  Nýtt mótív, hnígandi krómatík i   
  Kadensa á V-sæti i AE   
RITORNELLO  Stef A I HE 79 
 (10) Stef B (seinni hluti) framlengt um 2 takta I FAE 82 
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J.S. Bach, Brandenborgarkonsert nr. 1 í F-dúr 

Formhlutur Efni Tóntegund Endir Taktur 

1. kafli - Allegro (F-dúr) 
RITORNELLO  Stef A I (F)   1 
(12) Niðurlagsstef I (F) HE   
 Fullt Stef B Áherslur (ii, vi og IV)   
  Sekvens og strettó á B I (F)   
  Niðurlag I (F) FFAE   
Epísóda (14) A I (F)   13 
  A, sekvens og biðtónar, hljómasekvens ↑2 V (C)   
  Sekvens á B, tóntegundaskipti ↓5 ii (g), vi (d), I (F)   
  Niðurlagsstef IV (B)   
  Stef C með sekvens IV (B), I (F), vi (d) AE   
RITORNELLO  Stef A vi (d)   27 
(6) Stef B ii (g)   
 Stytt Niðurlag vi (d) FFAE   
Epísóda (10) Stef D með sekvens ↓5 mod   33 
  Sekvens, biðtónar og strettó á M1 mod, I (F), V (C)   
  Niðurlag V (C) FFAE   
RITORNELLO  Stef A V (C)   43 
(5) Stef B iii (a)   
 Stytt Niðurlag iii (a) FFAE   
Epísóda (15) Stef C með sekvens ↓5 iii (a), vi (d) ii (g)   48 
  Niðurlag ii   
  A á ii-sæti ii   
  Stef C með sekvens ↓5 ii, I   
  A, sekvens og biðtónar I, V   
  Stef D í sekvens Mod   
  Sekvens, biðtónar og strettó á M1 IV, mod FFAE   
RITORNELLO  Stef A I (F) 72 
(13) Niðurlagsstef I (F)   
 Fullt Stef B Áherslur (ii, vi og IV)   
  Sekvens og strettó á B I (F)   
  Niðurlag I (F) FFAE   

84 

2. kafli - Adagio (d-moll) 
A (4) Stef A (4 taktar) i   1 
      ÓAE   
A (4) Stef A i-iv   5 
    iv ÓAE   
B (3) Stef A' (stytt í 2+1 takt) iv-vii   9 
      ÓAE   
C (5) Kanón í einund á stefi 1 v   12 
  Hljómasekvens ↓5   ÓAE   
D (3) Niðurlagsstef (afbrigði af hnígandi krómatík) v   17 
      FFAE   
B (3) Stef A' (stytt í 2+1 takt) v-i   20 
      ÓAE   
C (5) Kanón í einund á stefi 1 i   23 
      ÓAE   
D (3) Niðurlagsstef (afbrigði af hnígandi krómatík) i   28 
      ÓAE   
B (3) Stef A' (stytt í 2+1 takt) i-iv   31 
      ÓAE   
Niðurlag (6) Melisma i FAE 

+ HE 
34 

  Hefðbundið + viðbætt niðurlag (þý-V)     
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3. kafli - Allegro (F-dúr) 
RITORNELLO  Stef A I HE 1 
(16) Brú (hljómasekvens ↓2) I   
 Fullt Stef B I   
  Niðurlagsstef I FFAE   
Epísóda (4) Stef A' I HE 17 
RITORN. (4) Stef A I HE 21 
Epísóda (10) Brot úr brúarstefi í sekvens (HS ↓5) I, V   25 
  Pedalpunktur á V í C V   
  Brot úr brúarstefi í sekvens (HS ↓5/↓3) V AE   
RITORN. (4) Stef A V HE 35 
Epísóda (5) Tilbrigði á brúarstefi V   39 
RITORN. (9) Stef B V   44 
  Niðurlagsstef V FFAE   
Epísóda (11) Nýtt efni (C) V-ii-iii   53 
  Brot úr brúarstefi í sekvens (HS ↓5) iii-V-iii AE   
RITORN. (6) Stef B iii   64 
  Niðurlagsstef iii FFAE   
Epísóda (18) Brot úr brúarstefi í sekvens (HS ↓5) iii-I-IV   70 
  Stef C IV-ii   
  Brot úr brúarstefi í sekvens (HS ↓5) ii-IV   
  Adagio-kafli (2 taktar) bvii   
  Stef A' I HE   
RITORN. (4) Stef A I HE 88 
Epísóda (16) Brot úr brúarstefi í sekvens (HS ↓5) I   92 
  Pedalpunktur á V I   
  Brot úr A- og brúarstefi í sekvens (HS ↓5/↓3) I HE   
  Fölsk Ritornello I FFAE   
RITORN. (17) Stef A I HE 108 
Fullt Brú (hljómasekvens ↓2) I   
  Stef B I   
  Niðurlagsstef I FFAE   

124 
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W.A. Mozart, Píanósónata í F-dúr KV 332 

Formhlutur Efni Tóntegund Endir Taktur 

Allegro (F-dúr) 

FRAMSAGA 

STEFJAHÓPUR 
A 

Stef A1 I FFAE 1 
Stef A2 I FAE 12 
Brú vi-v HE 22 

STEFJAHÓPUR 
B 

Stef B1 V HE 41 
Stef B1' - skreytt V FAE 49 
Innskot v-mod-v HE 56 
Stef B2 V HE 71 
Innskot V-áhersla á iii FFAE 82 
Niðurlagsstef V FAE 86 

ÚRVINNSLA   

Stef C V FFAE 94 
Stef C (áttund neðar) V FFAE 102 
Innskot V-v-ii-vi   109 
Sekvensar iii-I HE 127 

ÍTREKUN 

STEFJAHÓPUR 
A 

Stef A1 I FFAE 133 
Stef A2 I FAE 144 
Brú vi-v-iv-v-i HE 154 

STEFJAHÓPUR 
B 

Stef B1 I HE 177 
Stef B1' - skreytt I FAE 185 
Innskot i-mod-i HE 192 
Stef B2 I HE 207 
Innskot I-áhersla á vi FFAE 218 
Niðurlagsstef I FFAE 222 

        229 
          
 Adagio (B-dúr)         

A 
Stef 1 I HE 1 
Stef 1' - brú i-V FFAE 5 

B 

Stef 2 V VAE 9 
Stef 2 V AE 13 
Afleiðing V FFAE 16 
Niðurlagsstef V-I HE 19 

A 
Stef 1 I HE 21 
Stef 1' - brú i-v-V FFAE 25 

B 

Stef 2 - skreytt I VAE 29 
Stef 2 - skreytt I AE 33 
Afleiðing - skreytt I FFAE 36 
Niðurlagsstef I VAE 39 

40 
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Allegro assai (F-dúr) 
          

FRAMSAGA 

A 

Stef A1 I HE 1 
Stef A1' I FFAE 7 
Niðurlagsstef 1 I FAE 15 
Stef A2 I VGE 22 
Stef A2' I FFAE 27 
Niðurlagsstef 2 I VAE 32 
Brú I-vi-II-V HE 36 

B 

Stef B1 v HE 50 
Stef B1' v-V FFAE 58 
Stef B2 V FFAE 65 
Stef B2' V FFAE 74 
Niðurlagsstef 3 V FAE 85 

ÚRVINNSLA   

Unnið úr stefi A1 v-ii-v-V-I-IV HE 91 
Stef C1 IV-iv HE 112 
Stef C1' IV FFAE 120 
Tilbrigði við C1 IV-iv-i-I HE 127 
Kadensa I HE 143 

ÍTREKUN 

A1 

Stef A1 I HE 148 
Stef A1' I FFAE 154 
Niðurlagsstef 1 I FAE 162 
Brú ii-V-I HE 169 

B 

Stef B1 i HE 185 
Stef B1' - skreytt i-I FAE 193 
Stef B2 I FFAE 200 
Stef B2' - skreytt og framlengt I FFAE 210 
Niðurlagsstef 3 I FAE 222 

A2 
(KÓDI) 

Innskot I FFAE 227 
Stef A2 I VGE 232 
Stef A2' I FFAE 237 
Niðurlagsstef 2 I VAE 242 

  245 
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L. van Beethoven, Píanósónata í c-moll Op. 13 nr. 8 ("Pathétique") 

Formhlutur Efni Tóntegund Endir Taktur 

Grave - Allegro di molto e con brio (c-moll) 
HÆGUR 

INNGANGUR   Stef H i-III-i HE 1 

FRAMSAGA 

STEFJAHÓPUR 
A 

Stef A i FFAE 11 
Stef A' i HE 19 
Afleiðing i HE 27 
Brú i-III HE 35 

STEFJAHÓPUR 
B 

Stef B x 4 iii-bII FAE 51 
Sekvens iii-iv-III FFAE 75 

Afleiðing 
III-iv-VII-vii-
III AE 89 

Niðurlagsstef III FFAE 113 
Tilbrigði á A Stef A'' III-i/v HE 121 

ÚRVINNSLA   

Unnið úr stefi H v-#iii HE 135 
Unnið úr brúarstefi #iii   139 
Nýtt efni - sekvensar IV-mod-V-i HE 151 
Kandensa i   189 

ÍTREKUN 

STEFJAHÓPUR 
A 

Stef A i FFAE 197 
Stef A' i-bII GE   
Framlenging á A iii-iv HE 213 

STEFJAHÓPUR 
B 

Stef B' x 3 iv-i AE 223 
Sekvens i-mod-i FFAE 247 
Afleiðing i-iv-i FFAE 255 
Niðurlagsstef i FFAE 279 

KÓDI 
Tilbrigði á A Stef A' i   287 
Tilbrigði á H Stef H' i HE 297 
Tilbrigði á A Stef A' i FFAE 301 

312 

Adagio cantabile (As-dúr) 

A 
Stef A I VAE 1 
Stef A - áttund ofar I VAE 8 

B 
Stef B I-vi-iii-V FFAE 17 
Niðurlagsstef V FAE 23 

A Stef A I VAE 29 

C 
Stef C i-#V   37 
Afleiðing #V-i HE 44 

A 
Stef A I VAE 51 
Stef A' - áttund ofar I FFAE 59 
Niðurlagsstef I FAE 66 

73 
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Rondo (c-moll) 

A 
Stef A i FFAE 1 
Afleiðing i FAE 12 
Brú iv-III SAE 18 

B 

Stef B1 III-iii HE 25 
Niðurlagsstef 1 iii-III FFAE 33 
Stef B2 III FFAE 43 
Niðurlagsstef 1 III-i HE 51 

A 
Stef A i FFAE 61 
Afleiðing i FFAE 73 

C 

Stef C VI HE 79 
Stef C' VI-III FFAE 87 
Unnið úr stefi C III-VI-iv-i SAE 98 
Niðurlagsstef 2 i HE 107 

A 
Stef A - stytt i FFAE 120 
Unnið úr stefi A i HE 129 

B 

Stef B1 I HE 134 
Niðurlagsstef 1 I-IV HE 146 
Stef B2 I-V SAE 153 
Unnið úr stefi B2 i-III-v-i HE 157 

A 
Stef A - skreytt i FFAE 171 
Niðurlagsstef 1' i FFAE 182 

KÓDI 
Niðurlag - tóntegundask. i-VI HE 193 
Tilbrigði á stefi A VI VAE 202 
Niðurlag VI-i FFAE 206 

210 
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Franz Schubert, Impromptu nr. 4 í f-moll Op. 142 

Formhlutur Efni Tóntegund Endir Taktur 

Allegro scherzando 

A 

Stef A1 i FFAE 1 
Stef A2 i FFAE 17 
Niðurlagsstef 1 i ÓAE 36 
Stef 1 i   45 
Tilbrigði i FFAE 59 
Niðurlagsstef 1 i-III HE 77 

B 

Stef B1 III-iii FAE 87 
Stef B1' III-iii ÓAE 103 
Niðurlagsstef 2 iii HE 119 
Stef B2 iii HE 131 
Unnið úr stefi B2 iii-#III HE 159 
Stef B1 og B2 í bland III FAE 185 
Kadensa III-#III   197 
Unnið úr stefi B2 #III-III FAE 223 
Sekvensar III-i HE 271 
Fölsk ítrekun V-i HE 328 

A 

Stef A1 i FFAE 336 
Stef A2 i FFAE 352 
Niðurlagsstef 1 i ÓAE 371 
Stef A1 i   380 
Tilbrigði i FFAE 394 
Niðurlagsstef 1 i ÓAE 412 

KÓDI 
Stef C1 (tilbrigði við A2) i-VI-iv-I-i HE 420 
Niðurlagsstef 3 i FAE 490 

525 
 


