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!essi ritger" fjallar um gítarverki" Nocturnal sem Benjamin Britten samdi ári" 1963. 

!a" var sami" fyrir gítarleikarann Julian Bream og var ári sí"ar frumflutt á 

Aldenburgh festival. Ritger"in útsk#rir og s#nir hvernig Britten notar sönglag John 

Dowlands Come, heavy Sleep sem tónefni í tilbrig"isform. Til a" sjá hvernig Britten 

yfirfærir tónefni Dowlands yfir í sín eigin tilbrig"i notar hann tónbil, tónstiga og #mis 

tónsmí"aa"fer"ir sem ver"ur fari" nánar í. Áhugarvert er a" sjá hvernig Britten notar 

tónefni Dowlands í tilbrig"in sín $ar sem a" tónmál $eirra er svo ólíkt. Einnig ver"ur 

fjalla" um melankólíu sem var svo ríkjandi á tímum Dowlands og hva" er $a" sem 

gerir tónlist Dowlands og Brittens melankólískt á sinn hátt. Í Nocturnal er Britten 

mjög hugfanginn af svefn og draumum og hann notar tónlistina til a" koma 

hlustandanum í einhverskonar ástand milli svefns og vöku.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Efnisyfirlit 

!""#$"#%& '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(!

)*+$",-+.$/./0-"+120/345+$"62'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''7!

8-"9*1:%&/;4<0%&"$+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=!

;4<0%&"$+/2*:/>*:$/4#/01+?&1#@12A4&: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''B!

C&*1"1"# ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DD!

E"61&20F@%&/9+G-:$/./;4<0%&"$+ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DD!

8-"*A"1/345+$"62/./H4:*/9*$IJ/K+**L/MN&100*"2O/K+45/$"6/P%1*0Q '''''''''''''''''''''''' DR!

N1&01"#$&:J"6/N*"G$:1"/N&100*"2/$A/H4:*O/9*$IJ/K+**L '''''''''''''''''''''''''''''''''' D(!

)%21"#+J/! ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D(!

S#10$0*6/!!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DT!

U*20+*22/!!!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DT!

E"*$2J/!V'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' D=!

)$&<9WX1,*/V ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' DB!

3&*$:1"#/V!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RY!

C*"0+J/U4<,1"#/V! '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RY!

Z$22$<$#+1$/4#/+*1@1"/$@/%LL&%"$"%:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RD!

X4,$4&@ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RR!

[*1:1+6$&2,&\'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' R(!

 

 

 

 

 

 

 

 



!

 

 4 

Ári! 1963 frumflutti Julian Bream gítarverki! Nocturnal eftir Benjamin Britten. 

"a! má segja a! frumflutningur verksins hafi opna! n#jan kafla í sögu tónverka fyrir 

klassískan gítar.1 Á!ur en Britten samdi Nocturnal var ekki mikil hef! hjá stærstu 

tónskáldunum a! semja verk fyrir gítarinn og $ví var $a! mikill hei!ur fyrir klassíska 

gítarinn a! svona vi!urkennt tónskáld samdi verk fyrir hann. Nocturnal er tali! eitt 

stærsta tónverk sem hefur vi! sami! fyrir klassíska gítarinn. Julian Bream átti mikinn 

$átt í $ví a! Nocturnal leit dagsins ljós $ar sem a! hann var mjög duglegur vi! a! 

sækjast eftir n#jum verkum hjá hinum #msu tónskáldum.  

Nocturnal reynir á alla $ætti gítartækninnar og var tali! óspilandi á sínum tíma og 

er enn $ann daginn í dag, fimmtíu árum sí!ar tali! me!al erfi!ustu verka allra 

tónverka sem sami! hefur veri! fyrir klassíska gítarinn.  

Inngangur 

Benjamin Edward Britten (1913-1976) er án efa talinn eitt helsta tónskáld Bretlands á 

tuttugustu öldinni. Hann byrja!i fimm ára gamall a! semja tónverk og upp úr $ví fór 

hann a! læra tónfræ!i hjá Frank Bridge. "a! var svo á tvítugsaldri sem Britten samdi 

verki! Variations on a Theme by Frank Bridge sem vakti al$jó!lega hylli ári! 1937 á 

tónlistarhátí! í Salzburg. Í upphafi fimmta áratugarins bjó Britten ásamt elskhuga og 

samstarfsmanni sínum Peter Pears í Bandaríkjunum. Á me!an hann dvaldi $ar $á 

vann hann a! sinni fyrstu óperu sem hann kalla!i Peter Grimes (1945) sem er eitt af 

hans stærstu meistaraverkum. Á $eim tíma stó! seinni heimstyrjöldin yfir í Evrópu. 

Britten og Pears voru mjög andstæ!ir $ví a! sinna herna!arskyldu vegna sterkra 

sko!ana sinna á bresku herna!ara!ger!unum.2 "ó a! hann hafi veri! miki! 

óperutónskáld $á samdi hann einnig sinfóníur, konserta, kammertónlist og 

einleiksverk.   

Í $essari ritger! mun ég fjalla um eitt sérstakt einleiksverk sem ber nafni! 

Nocturnal og er einnig eina einleiksverki! sem hann samdi fyrir gítar. Verki! er 

stærsta og vi!amesta verk sem sami! hefur veri! fyrir klassískan gítar, sem er sérstakt 

$ar sem a! stór hluti tónlistarinnar sem spilu! er á klassískan gítar er upprunalega 

útsett fyrir önnur hljó!færi eins og til dæmis fi!lusónötur eftir Bach sem seinna voru 

                                                
1 Britten, Benjamin, Nocturnal, 1965, 2. 
2 John Stanley, Sígild Tónlist, 1996, 244. 
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útsettar fyrir gítar. Nau!synlegt er a! nefna, eins og Stephen Goss tekur fram í grein 

sinni „Come, heavy sleep: motive and metaphor in Britten’s Nocturnal“, a! eins miki! 

og fræ!imenn hafa skrifa! um Britten $á hafa $eir nánast algjörlega liti! framhjá 

Nocturnal í skrifum sínum. Goss tekur einnig fram a! $rátt fyrir a! Nocturnal hafi 

ekki fengi! athygli fræ!imanna $á sést höfundareinkenni hans vel. Draumar og svefn 

voru honum hugleikin, eins og glöggt má sjá í ö!rum verkum hans, til dæmis 

Serenade for Tenor, Horn and Strings (1943), Nocturne (1958) og Midsummer 

Night’s Dream (1960). Dapurleg stemmning er einnig mjög ríkjandi í seinni verkum 

Brittens, eins og í óperunum Curlew River (1964) og Death in Venice (1973)3. Í 

Nocturnal eru $essar tónheimar einnig til sta!ar. Peter Evans er á sama máli og Goss í 

bók sinni The Music of Benjamin Britten a! nánast algjörlega hafi veri! liti! framhjá 

Nocturnal.4 "rátt fyrir augljós höfundareinkenni.  

Benjaminn Britten samdi Nocturnal fyrir gítarleikarann Julian Bream sem sí!ar 

frumflutti verki! á Aldenburgh tónlistarhátí!inni ári! 1964.5 Á $essum tíma var Julian 

Bream einnig lútuleikari og spila!i mjög miki! af sönglögum og einleiksverkum eftir 

endurreisnartónskáldi! John Dowland (1563-1626). "vi lá beint vi! a! Britten valdi 

sönglagi! Come, heavy Sleep eftir John Dowland sem efni í $ema og $a! 

tilbrig!isform sem Nocturnal var sí!an sami! í.6 Hér á eftir ver!ur fjalla! um verk 

John Dowlands og útsk#rt hvernig Britten notar laglínur og tónefni úr Come, heavy 

Sleep í sínum eigin tilbrig!um. Einnig ver!ur huga! a! tilfinningum og $vi 

andumslofti sem $eir John Dowland og Benjamin Britten reyna a! framkalla.  

Melankólía í tónlist Dowlands 

Á tímum John Dowlands var melankólía rá!andi mjög ví!a í $jó!félaginu bæ!i í 

tónlist, bókmenntum, heimsspeki og sálfræ!i. Melankólía sú sem er veri! a! fjalla um 

í $essari ritger! er upprunnin á tímum Elísabetar Drottningar I (1533-1603) og má 

rekja #msar ástæ!ur melankólíunnar til $átta eins og hungurs, ástarsvika, trúarbrag!a, 

stjórnmála og veikinda. Or! eins og til dæmis depur!, $unglyndi, ge!læg! og sorg 

útsk#ra hverskonar tilfinningar melankolía stendur fyrir. Melankólía var til á!ur en 

                                                
3 Goss, Stephen, 2001, 54. 74. 
4 Evans, Peter, 1989, 333. 
5 Karamazov, Edin 2003, bls. 32. 
6 Evans, The Music of Benjamin Britten, 330. 
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Elísabet drottning I kom til sögu en $a! var ekki fyrr en $á a! fólk vi!urkenndi hana 

sem andlegt ástand og var! uppteki! af henni.7  

John Dowland samdi miki! af sönglögum og verkum sem var í melankólískum stíl, 

$ekktustu verk hans voru: Flow my tears, Lachrimae, In darkness let me dwell, I saw 

my lady weep, Farewell, Forlorn Hope Fancy og Come, heavy Sleep. Í $essum 

verkum má sjá Dowland nota svipu! stef e!a tónbil til a! l#sa melankolískri 

tilfinningu.                

 

Eins og sést í mynd 1 $á er hreina ferundin A ni!ur á E mjög áberandi, $ó $a! sé 

gert me! stökki e!a fyllt ínn í me! tónstigum e!a krómatískum nótum. Dowland setti 

inn nótur á milli ferunda til a! auka melankólisk áhrif8. Samkvæmt Peter Holman á 

$etta tónbil vi! sorg og kallar $a! „tár stefi!“.9 "a! var ekki vi!urkennt sem „tár-

stefi!“ á tímum Dowlands heldur er $etta eigi! hugtak Holmans. Vert er a! taka fram 

a! oftast er samin tónlist vi! ákve!inn texta en Flow My Tears er texti sem settur var 

eftir a! tónlistin hef!i veri! saminn. "etta á vi! $ekktasta verk Dowlands sem heitir 

Lachrymae Pavan. Diane Poulton vill meina a! textinn hafi veri! saminn og látinn 

a!lagast tónlistinni sem fyrir var.10  

                                                
7 Poulton, Diane, 1982,  77. 
8 Ibid. 77 
9 Holman, 1999, 42. 
10 Goss, Stephen, 2001, 57. 
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"ó a! Peter Holman hafi tengt hreinu ferundina vi! or!i! tár $á nota!i Dowland 

fleiri tónbil til a! tónmála or!i! tár. Eins og sjá má í Go Crystal Tears $á notar hann 

litla tvíund, sem var einnig notu! miki! til a! tónmála tónbil. Eins og kemur fram í 

grein Goss $á vill Deryck Cooke meina í bókinni The Language of Music a! litla 

tvíundin sé notu! til a! kalla fram tilfinningu eins og kvalir og endanleika. Hann segir 

a! öll tónbilin eiga a! kalla fram mismundi tilfinningar til dæmis kallar stóra sexundin 

fram vellí!an og von og lítil sexund sársauka. "ví má segja a! litla tvíundin og litla 

sexundin séu tengdar $ar sem a! $ær bera einkenni $ess a! vilja ganga ni!ur á 

grunntón e!a fimmund.11 

 

Í lútuverkinu Forlorn Hope Fancy sést ferundin sem tala! var um í mynd 3. Hérna er 

Dowland me! hreina ferund (fyrsta nótan í fyrri taktinum og sí!asta í seinni taktinum) 

sem hann litar me! krómatískum nótum. "ví má segja a! tónmáli! í Forlorn Hope 

Fancy lei!i okkur inn í Nocturnal. "ar er $a! í sínu e!lilega umhverfi vegna $ess a! 

Dowland notar krómatiskan tónstiga sem beingrind eins og sést á mynd 3 en Britten 

notar minnka!an tónstiga í sta! $ess a! semja í einni ákve!inni tóntegund. Um $a! 

ver!ur fjalla! sí!ar. 

 

 

                                                
11 Goss, Stephen, 2001,58. 
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Textinn sem hér má sjá er settur upp eins og Britten setti hann upp á nótunum sínum. 

Goss tekur fram a! me! $ví a! s#na $etta fyrsta erindi í nótunum hjá sér leggur 

Britten áherslu á mikilvægi tengingarinnar milli textans og lagsins. "a! er augljóst a! 

honum fannst a! flytjandinn ætti a! vera vel kunnugur textanum, jafnvel $ótt a! 

textinn sé ekki sungin upphátt í Nocturnal $ví hann gefur til kynna melankólísku 

stemmninguna. Einskonar inngangur sem á a! skapa viss hughrif. 

 

Come, heavy Sleep, the image of true Death,  

And close up these my weary weeping eyes,  

Whose spring of tears doth stop my vital breath,  

And tears my heart with Sorrow´s sigh-swoll´n cries.  

Come, and possess my tired thought-worn soul,  

That living dies, till thou on me be stole.
12

 

 

Texta Dowlands vi! Come, heavy Sleep n#tti Britten til a! skapa hughrif í verki sínu 

Nocturnal. 

Tónheimur Nocturnal 

Benjamin Britten byggir Nocturnal á $eim tónbilum sem eru í laglínunni hjá John 

Dowland og gefa $ær frá sér $essar sorgar og $unglyndis tilfinningar, sem litla 

tvíundin og hreina ferundin gera. "ó a! hann noti ekki sömu hljómana e!a 

hljómaganginn sem tí!ka!ir voru á tíma Dowlands $á eru áhrifin alltaf til sta!ar í 

laglínunni. Me! $ví a! nota undirstö!var gítarsins til hljómager!ar $á ver!ur $a! 

ósjálfrátt melankólískt vegan $ess a! $a! liggur í e!li gítarsins. Peter Evans tekur 

undir $a! me! $ví a! taka fram a! melankólía sé eins e!lileg í hljómbur!i gítarsins 

eins og hún sé í tónlist John Dowlands.  

Goss bendir á í grein sinni a! einn stærsti hæfileiki Brittens var a! hann var 

ótrúlega klókur í a! breyta tónal tónlist í stefbrot sem hann notar sí!an í atónal tónlist. 

"ó a! hann samdi í atónal stíl $á heldur hann tónbilum sem kalla fram $essar 

dapurlegu tilfinningar. Stephen Goss tekur fram a! fyrsta tilbrig!i! í Nocturnal sé 

                                                
12 Goss, Stephen, 2001,55. 



!

 

 9 

fullt af melankólísku myndmáli $ar sem a! Britten málar verki! sitt me! tónbilum á 

sama hátt og John Dowland ger!i.13 

Skiptar sko!anir eru um hva! Britten sé virkilega a! reyna a! framkalla í 

Nocturnal. Britten sag!i sjálfur í vi!tali (1969) „Nocturnal fyrir mig inniheldur mjög 

truflandi myndmál“.14 Goss og Evans vilja meina a! Nocturnal framkalli hugarástand 

sem ver!ur til á milli svefns og vöku sem sí!an lei!ir til svefns í lok verksins. Teki! 

skal fram a! á tímum Elísabetar drottningar var svefn nota!ur sem myndhverfing fyrir 

dau!a.15  

Nocturnal sem !ema og tilbrig"isform 

Benjamin Britten samdi miki! í hef!bundum formum eins og passacagliur, $ema 

og tilbrig!i, fúgu, chaconne, fantasíur og svítur. "ema og tilbrig!isform er ekki beint 

form heldur er $a! mismunandi útfærslur á stefjum. Lagi! sem er vali! er oftast í 

tvískiptu e!a $rískiptu formi og stutt og heldur sömu uppbyggingu og lagi! byggist á. 

Tónskáldi! leikur sér a! $ví a! t.d. a! skreyta laglínuna, breyta nótnalengd, rytma 

mynstri og lita hljómsetninguna me! krómatískum nótum en halda samt 

hljómganginum. Tónskáldi! getur einnig breytt hljómganginum alveg, gert n#ja 

laglínu me! upprunalegum hljómum, breytt tónsvi!inu, tóntegundinni, hra!anum, 

kontrapunktískri úrvinnslu á laglínunni og/e!a nota! hluta af laglínunni e!a hrynjandi 

sem efni. Segja má a! $essi hef! hafi ná! hápunkti sínum á klassíska tímabilinu.16  

Nocturnal er sami! í öfugu $ema og tilbrig!isformi. "ema! kemur í lok verksins í 

sta! upphafs eins og var venjan. Önnur verk eins og Lachrimae og $ri!ja sellósvíta 

Brittens hafa einnig $ema! í lokin. Ástæ!an fyrir $ví er sú a! tónmáli! í Nocturnal 

samanbori! vi! Come heavy Sleep yr!i of áberandi ef $a! kæmi í byrjun frekar en í 

lokin. Segja má a! me! $essu séu Dowland og Britten mjög ólikir. 

 Britten skiptir Nocturnal í tvo hluta, fyrri hlutinn er frá fyrsta tilbrig!inu Musingly 

a! sjöunda tilbrig!inu Gently Rocking sem færir okkur frá Come heavy Sleep, og 

seinni hlutinn er frá passacaglian a! Slow and Quite sem færir okkur aftur a! Come 

                                                
13 Goss, Stephen, 2001, 60. 
14 Evans, Peter, 1989, 332. “Nocturnal „had some very, to me, disturbing images in it“. 
15 Goss, Stephen, 2001, 54, 60. 
16 Cole, William, 1969, 153. 
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heavy Sleep. Samkvæmt Goss eru mikil kaflaskipti sem eiga sér sta! $egar 

Passacaglian birtist.17 

Tilbrig!in átta í Nocturnal eru: 

Musingly I 
Agitated II 
Restless III 
Uneasy IV 
March-Like V 
Dreaming VI 
Gently Rocking VII 
Passacaglia 
Slow and Quiet (Come, heavy Sleep) 

Formi! sem Come, heavy Sleep er í er hi! tvískipta form ABB. Britten hefur sitt 

tilbrig!i frábrug!i! $annig a! hann l#kur ekki seinni endurtekningunni heldur hefur 

hana ólókna svo a! tilbrig!i! deyr út og flæ!ir $annig á au!veldari hátt inn í næsta 

tilbrig!i. Eftir Musingly tilbrig!i! sem er mjög rólegt og svæfandi kemur Very 

Agitated sem er algjör andsta!a Musingly og má segja a! $a! drífi verki! af sta!. 

Restless tilbrig!i! kemur okkur aftur á jör!ina eftir lætin sem voru í tilbrig!inu á 

undan. Sí!an í Uneasy kemur verki! okkur alveg á óvart me! snöggum tónbirtingum, 

nánast eins og blikkljós. March-Like tilbrig!i! kemur okkur sí!an aftur í rólegt ástand 

eins og Restless gerir. Til $ess a! fá $essa róandi tilfinningu notar Britten alveg 

stö!ugan takt í undirspilinu, a! $vi ver!ur komi! a! sí!ar. Fyrstu fimm tilbrig!in eru 

sett $annig upp a! hlustandinn nær ekki a! festa almennilega svefn vegna $ess a! 

hann setur mjög andstæ! tilbrig!i hli! vi! hli!. "a! er ekki fyrr en í sjötta og sjöunda 

tilbrig!inu Dreaming og Gently Rocking a! vi! förum í einhverskonar svefnástand. 

Dreaming er fullt af flaututónum sem hljómar svolíti! eins og spiladós og hljómarnir 

eru mun blí!ari heldur en hefur veri! fram a! $essu. Gently Rocking virkar eins og 

vögguljó! sem a! ma!ur heyrir úr fjarska, en í raun birtist Come heavy Sleep og 

hverfur sí!an aftur inn í myrkri!. Teki! skal fram a! hvert tilbrig!i fylgir laglínum 

Come, heavy Sleep samsí!a en hvert tilbrig!i tekur ekki fyrir vissa hluta af laginu.  

Benjamin Britten notar passacagliuna til a! lei!a okkur til baka inn í Come heavy 

Sleep. "a! má segja a! passacaglian sé eins og langur og myrkur gangur og Come 

heavy Sleep sé ljósi! í enda hans. Passacaglian er tilbrig!isform útaf fyrir sig en fari! 

                                                
17 Goss, Stephen, 2001,61. 
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ver!ur nánar í $a! sí!ar í ritger!inni. Britten hefur nota! passacagliuna til a! ná fram 

hápunkti í stærri verkum og hún hefur oftast veri! tengd vi! sorg e!a dau!a eins og 

kemur bers#nilega fram í óperunni Peter Grimes. "etta á mjög vel vi! í Nocturnal $ar 

sem a! passicaglian lei!ir okkur inn í Come heavy sleep.18 Mikillvægt er a! taka fram 

a! Slow and Quite er í raun úttsetning af Come, heavy Sleep. Britten breytir engu frá 

upprunalegu útgáfu Dowlands nema hann heldur seinni B kaflann opin eins og hann 

gerir í tilbrig!in. 

Greining 

Undirstö"ur hljóma í Nocturnal 

Nocturnal er ekki sami! í hef!bundnu dúr e!a moll kerfi $ó a! $ar komi fyrir einstaka 

dúr og moll hljómar, heldur er $a! atónalt sem merkir a! $a! er ekki byggt á 

tóntegundum. Britten notar gítarstillinguna sem undirstö!u í hljómager!, $a! er a! 

segja a! hljómarnir sem Britten notar í Nocturnal eru bygg!ir upp á tónbilunum á 

gítarstillingunni eins og má sjá á mynd 4.  

 

Stillingin inniheldur a!allega hreinar ferundir og eina stóra $ríund (E-A-D-G-B-E). Á 

mynd 4 eru strengirnir í opinni stö!u á gítarnum, $a! er líka hægt a! tónflytja tónbilin 

jafnt upp og ni!ur, ekki bara hafa $a! í opinni stö!u eins og vi! sjáum á myndinni. "ó 

a! $etta sé ekki eina a!fer!in sem Britten notar $á er hún mjög áberandi í $essu verki. 

Eitt mjög áhugavert atri!i sem Britten færir frá lútuleik Dowlands er a! hann notar 

styrkleikabreytingar eins og piano og forte svo a! gítarinn fylgi séreinkennum 

lútunnar $ar sem a! hún ná!i ekki a! framkvæma alla hjóma me! eins miklum 

styrk.19 

                                                
18 Handel, Darrell, 1970, 2-6 
19 Goss, Stephen, 2001, 69. 
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Tónefni Dowlands í Come heavy Sleep (Brittens, Slow and Quiet) 

Come, heavy Sleep var gefi! út ári! 1597 og var hluti af fyrstu sönglagabók The first 

book of songs or Ayres of four parts Dowlands.20 Lagi! var útsett fyrir fjórar raddir og 

lútu.21 Lagi! fjallar um konu sem $jáist af mikilli vanlí!an og sorg og dau!a$rá 

hennar.    

"ar sem a! Come, heavy Sleep var sami! á allt ö!ru tónlistartímabili en Nocturnal 

er gott a! sjá hva! einkenndi tónmál Dowlands. Come, heavy Sleep var ekki sami! í 

módaltóntegund eins og var algengt á endurreisnartímanum $ví $a! var sami! seint á 

$ví tímabili og er einhverskonar blanda af endurreisn og barrokk. "a! er tónalt en 

fylgir ekki hef!bundnum reglum sem eru í tónaltónlist. John Dowland semur Come, 

heavy Sleep í G dúr en í Nocturnal er $a! í E dúr, $a! má rekja til mismunandi 

stillinga á lútunni og á gítarnum. Í laginu er líka miki! af ferundartengslum á milli 

hljómanna. Come, heavy Sleep byggist mjög miki! upp á kontrapunktískri úrvinnslu 

úr stefum og rytmum.  

 

Fyrstu fjóru nóturnar (G#-B-F#-E) úr laglínu Dowlands gegna lykilhlutverki í 

Nocturnal og í $essari greiningu. "etta stef mun bera nafni! „svefn-stefi!“ og mun 

fylgja okkur í gegnum tilbrig!in. Til $ess a! skilja betur svefnstefi! $arf a! $ekkja 

tónbil $ess; $au eru lítil $ríund, hrein ferund og stór tvíund.  

Nocturnal byggist mjög miki! á tónbilunum sem eru í svefnstefinu og $á 

sérstaklega hreina ferundin frá B ni!ur á Fís sem dettur á or!inu heavy í textanum. 

"essi tengsl eru mjög áberandi í Nocturnal, annars er Come, heavy Sleep uppfullt af 

                                                
20Karamazov, Edin, 2003, 31 
21 Holman, Peter og O’dette, Paul, John Dowland, 2009. 
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fallandi ferundum bæ!i í laglínunni og bassahreyfingunni”.22 Einnig skulum vi! taka 

eftir fallandi tónstiganum sem er í undirspilinu. Um $a! ver!ur rætt sí!ar.  

 

Í mynd 6 sjáum vi! „harm-stefi!“ leika litla tvíund á móti undirspilinu (G-G#) sem 

skapar mikla togstreitu á milli söngs og undirspils. Sú togstreita sem myndast $arna er 

mjög áberandi í Nocturnal og gegnir lykilhlutverki í verkinu. "etta eru stefin sem ég 

mun nota til a! útsk#ra Nocturnal. Í harmstefinu“ er eitt rytma mynstur sem Britten 

mun nota og $ar eru, tvær sekstándupartsnótur og tvær áttundupartsnótur sem eru hli! 

vi! hli! .23 

"etta eru atri!in úr Come, heavy Sleep sem munu fylgja okkur í gegnum $ær 

birtingarmyndir Brittens sem eru teknar fyrir. Líti! af Come, heavy Sleep hefur fari! 

beint inn í Nocturnal án einhverskonar úrvinnslu Brittens. "ar sem a! Nocturnal er 

ekki tónalt verk heldur byggist me!al annars á tónbilunum úr svefnstefinu $urfum vi! 

a! taka $a! í sundur eins og er búi! a! gera. "a! er ekki $örf fyrir a! $ræ!a hvert 

einasta stef úr Come heavy Sleep $ar sem a! Britten notar svipa!a a!fer! í gegnum 

$au öll í Nocturnal.  

 

 

 

                                                
22 Goss,  2001, 64. 
Evans, Peter, 1989, 332.  
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Birtingarmynd Benjamin Brittens af Come, heavy Sleep  

Musingly I 

 

 

Fyrsta birtingarmynd Brittens hefur mjög svæfandi yfirbrag! og b#r hlustandann 

undir einhverskonar ástand milli svefns og vöku. Musingly hefur ekki neina 

takttegund heldur er frekar frjálst. Áfer!in á svefnstefinu er einradda laglína sem 

spilar sönglínuna úr laginu Come, heavy Sleep. Peter Evans tekur fram í bók sinni a! 

fyrsta laglínan hefur óútreiknanlegt spuna yfirbrag! í hrynjandinni sem vindur upp á 

sig og $róast eftir lögun svefnstefs Dowlands. 24 

Til $ess a! sjá svefnstefi! $urfum vi! a! taka fyrstu nótuna í fyrsta taktinum og 

$essar $rjár nótur sem eru í ö!rum taktinum og $á fáum vi! A-C-G-Fís og eru $a! 

nóturnar sem mynda svefnstefi!. Í $essu stefi höfum vi! litla $ríund, hreina ferund og 

litla tvíund. Eini munurinn á er a! í svefnstefinu endar $a! á stórri tvíund en hjá 

Britten endar $a! á lítilli tvíund.  

 

John Dowland er me! sína laglínu í E-dúr en Britten notar minnka!an tónstiga sem 

byggist á litlum og stórum bilum til skiptis eins og vi! sjáum á mynd 8. Á $ann hátt 

reynir hann a! fela svefnstef Dowlands. Vi! getum fundi! nóturnar í svefnstefinu me! 

$ví a! telja upp $rjá frá nótunni A og ni!ur fjóra frá C og ni!ur tvo frá G sem ver!ur 

Fís. "annig hefur Britten fært laglínuna yfir í minnka!an tónstiga. "a! er líka hægt a! 

hugsa sér a! Dowland notar E-dúr til a! syngja svefnstefi! en Britten E minnka!an 

                                                
24 Evans, Peter, 1989, 332. 
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tónstiga á sama hátt. "ó a! Britten fari me! svefnstefi! í gegnum $essa úrvinnslu $á 

helst hreina ferundin sem er svo mikilvæg úr stefinu, og G nótan fer ni!ur á Fís sem 

virkar sem lei!sögutónn. Í lok fyrsta taktsins má sjá skrautbindingu sem hann notar til 

a! rugla stefi! enn meira og skapar óstö!ugleika í $essum tónheim sem Britten er í. 

Britten notar einnig heiltóna og krómatískar nótur til fela svefnstefi! enn frekar. Eins 

og kom fram í kaflanum á undan $á hefur Benjamin Britten ekki hugsa! $etta verk 

sem tónalt heldur er $a! atónalt me! áherslu á tónbilssamsetningar úr stefunum.  

Goss tekur undir $etta í grein sinni $egar hann skrifar um hvernig Britten fer me! 

laglínu Dowlands í gegnum síu til a! umbreyta svefnstefinu, umbreytingin er sú a! 

nótur í E-dúr tónstiga breytist í nótur sem fylgja minnku!um tónstiga.25  

 

 

Í birtingarmynd 2 $á heldur Britten litlu tvíundinni (Gis-F) sem er svo áberandi í 

harmstefinu. "a! sem er frábrug!i! birtingarmynd 2 vi! Come, heavy Sleep er a! 

Dowland byrjar B-kaflann á III en Britten notar V sæti sem er E-dúr hljómur. 

Ástæ!an fyrir $vi er a! gítarinn nær ekki a! framkvæma $a! sem Britten vill í 

bitingarmynd 2 hef!i hann fari! í III sæti! eins og Dowland gerir. Í birtingarmynd 2 

$á notar Britten ekki minnka!an tónstiga til a! breyta harmstefinu heldur notar hann 

E-dúr og f-moll samtímis. Eins og sést í birtingarmynd 2 $á er Britten me! E-dúr sem 

endar á A–dúr hljómi í sí!asta taktinum sem virkar eins og a!alendir. 

Philip Rupprecht spyr sig í grein sinni Tonal stratification and uncertainty in 

Britten’s music hvort Britten haf!i hugsa! $etta sem I-IV í E-dúr e!a V-I í A-dúr.26  

"a! er erfitt a! sjá en Britten heldur sömu tónbilatengslunum í sí!ustu nótunni (C) í 

15. takti fyrir E-dúr hljóminn. Bæ!i hjá Britten og Dowland eru $ríundartengsl $egar í 

                                                
25 Goss, Stephen, 2001,60. 
26 Ruppecht. Philip, 1996, 311-346.  
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B kaflann $eirra, Britten er frekar a! hugsa $etta sem V-I í A-dúr frekar en I-IV í E-

dúr. Í birtingarmynd 1 byrjar hann á nótuni A sem styrkir enn frekar rökin a! Britten 

sé a! hugsa $etta í A-dúr. Goss tekur undir $a! me! $vi a! segja, „í Musingly er 

útkoman einfaldlega V-I endir“.27 

Eins og vi! sjáum í birtingarmynd 2 heldur Benjamin Britten í grunnatri!in úr 

harmstefinu, nema $a! a! hann er me! hljóm sem inniheldur tvo hljóma í einum, E-

dúr hljómur ( E-Gís-H) og ef vi! reiknum Gís´i! sem As $á fáum vi! (f-As-C) sem 

ver!ur f-moll hljómur sem sést á mynd 10.  

 

Í fyrsta taktinum í birtingarmynd 2 sjáum vi! a! Britten heldur rytmamynstri! sem 

er svo áberandi í harmstefinu. Upphafshljómurinn í harmstefinu ber me! sér mjög 

miklar ómstrí!ur sem gefa frá sér dökkan lit og hrottafenga tilfinningu. "essi hljómur 

gefur tóninn fyrir $a! sem koma skal.   

 

 

                                                
27 Goss, Stephen, 2001 68 „In Musingly the result is a simple V-I Cadence“ 
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Agitated II 

 

Í Agitated notar Britten brotna hljóma og tónstigaáfer!. Í birtingarmynd 3 má sjá 

a! Britten notar sömu a!fer! me! minnku!um tónstiga og hann ger!i í birtingarmynd 

1. Núna kemur hann meiri hreyfingu á svefnstefi! sem endar me! hljómi á opnum 

strengjum sem kemur frá stillingu gítarsins. Ef vi! tökum út nóturnar $á eru $a! D-F-

C-H sem eru sömu tónbilin og eru í birtingarmynd 1 nema núna er upphafsnótan D.  

  

Í birtingarmynd 4 er Britten ekki me! rytmamynstri! úr harmstefinu heldur er hann 

me! heilan E-dúr og f moll brotinn hljóm hli! vi! hli! eins og sjá má á mynd 12. 

Britten endurtekur C nótuna $egar hann fer frá E-dúr yfir í f-moll til a! vekja athygli á 

laglínunni sem syngur hreina ferund frá F ni!ur á C. Rétt er a! taka fram a! Britten er 

ekki a! nota minnka!an tónstiga me! birtingarmynd 4. Í Agitated tilbrig!inu eru 

stefin í tríólum en í Restless $á hagræ!ir hann hrynjandinni me! $vi a! lengja á 

nótnagildunum og er me! $rjár nótur í heilum takti. 

 

Restless III 

Í Restless tilbrig!inu setur Britten inn taktinn % sem hann hefur ekki sett inn fyrr. 

Hérna notar Britten tónbilin afturábak, $a! er a! segja a! í sta!inn fyrir a! enda á 

hreinni ferund og lítilli tvíund $á byrjar stefi! á lítilli tvíund og fer sí!an í hreina 
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ferund. Í næst sí!asta taktinum á birtingarmynd 5 breytir hann laglínunni me! 

tónhvörfum, $annig a! laglinan fer upp í sta!inn fyrir ni!ur og öfugt. Í birtingarmynd 

5 $á er laglínan bæ!i fyrir ne!an undirspili! og fyrir ofan og í undirspilinu notar hann 

tónbilin sem eru í svefnstefinu og opna strengi í gítarnum.  

 

Í birtingarmynd 6 $á minnkar hann nótnagildin í rhytmamynstrinu í harmstefinu um 

$rjá fjór!u. Eins og vi! sjáum í birtingarmynd 6 $á er Britten búinn a! hagræ!a 

rytmanum í laglínunni sem er fyrir ne!an undirspili!. 

Uneasy IV 

 

Í birtingarmynd 7 er svefnstefi! spila! á miklum hra!a. Í $essu tilbrig!i er Britten 

me! sömu a!fer! og hann er me! í birtingarmynd 1 me! $vi a! setja svefnstefi! yfir í 

minnka!an tónstiga. Í si!asta tónbrotinu í birtingarmynd 7 $á notar Britten tónhvörf 

eins og hann ger!i í birtingarmynd 5.  

Frábrug!i frá birtingarmynd 7 og 1 er a! í $essu tilbrig!i notar hann minnka!an 

tónstiga sem byrjar á litlu bili í sta!inn fyrir stóru. Minnka!i tónstiginn getur byrja! á 

bæ!i litlu e!a á stóru tónbili. 
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í birtingarmyndu 8 $á notar Britten rytma mynstri! úr harmstefinu eins og hann gerir í 

birtingarmynd 6 nema núna er hann me! $a! í sömu notnagildunum og er í 

birtingarmynd 2. eins og sjá má á birtingarmynd 8 $á endurtekur hann $a! tvisvar og 

hljómurinn sem er í byrjun taktsins er hljómur af stillingu gítarsins nema bara tónflutt. 

Í birtingarmynd 8 $á notar Britten rhytma mynstrinu til a! lei!a tilbrig!i! inn í $a! 

næsta. 

 March-Like V 

Í birtingarmynd 9 má aftur sjá rytmamynstri! frá birtingarmyndu 8 en núna notar 

hann $a! sem undirspil og er me! laglínuna í áttundum. Enn og aftur er Britten me! 

opna strengi sem undirstö!uhljóma. Britten felur svefnstefi! í hálfnótum sem hann 

skreytir me! glissando nótum. Hér færir laglínuna aftur yfir í minnka!an tónstiga og 

hann notar hljómhvörf til a! fela laglínuna enn frekar. Britten nota!i $essi a!fer! 

einnig í birtingarmyndu 5. Britten beitir svipa!ri tækni og á!ur vi! a! tengja saman 

tilbrig!i. I birtingarmynd 8 n#tti hann rytmamynstri! en í birtingarmynd 9 notar hann 

opnu strengina.  
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Dreaming VI 

 

Í birtingarmynd 10 $á liggur svefnstefi! ofan á hljómunum, nóturnar sem vi! $urfum 

a! draga út til a! sjá $a! eru B-Es-As-G. Britten breytir laglínunni $a! miki! a! $a! 

er varla hægt a! tengja hana tónbilslega vi! svefnstefi! sem segir okkur $a! a! hann 

er a! færa sig frá Come heavy Sleep. Í birtingarmynd 10 getum vi! sé! nóturnar úr 

undirspili svefnstefsins sem liggja í gegnum hljómana, Hér eru ekki sömu nótnagildi 

heldur sömu tónbil, nóturnar eru B-A-G-Fís-E-D. 

Gently Rocking VI 

 

Í sí!ustu birtingarmynd sjáum vi! n#jung í klassískum gítar. Á!ur fyrr var nota!ur 

einn nótnalykill en hérna er Britten me! tvo. Ástæ!an er sú a! hann er me! laglínuna 

og undirspili! í mismunandi tóntegund sem gerir $a! a! verkum a! au!veldara og 

sk#rara er a! sjá tóntegundirnar í sitthvoru lagi.  

Í birtingarmynd 11 setur Britten inn fimm b sem segir okkur a! laglínan á a! vera í 

Des-dúr en bassa nóturnar eiga a! vera án formerkja. Enn og aftur notar Britten opna 

strengi á gítarnum í bassatónana. Í $essari birtingarmynd hefur svefnstefi! sömu 

tónbil og Dowland í sínu tónverki, hér er svefnstefi! $vi í fyrsta skipti í verkinu me! 

sín upprunlegu tónbil. Tónbilin eru í efri nótnalyklinum nema núna endurtekur hann 
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nótuna fjórum sinnum í hvert skipti. Ástæ!an fyrir $ví a! birtingarmynd 11 er í tveim 

tóntegundum er sú a! hann er a! undirbúa Passacagliuna. 

Passacaglia og lei"in a" upprunanum 

Passacaglian er tilbrig!isform útaf fyrir sig og ekki eins sett upp og hin tilbrig!in. Á 

barroktímabilinu var algengast a! nota síendurteki! bassastef e!a hljómagang me! 

laglínu sem fer í gegnum kontrapunktíska úrvinnslu, svipa! og er gert í fúgu. Algengt 

var a! bassastefi! væri fjögurra takta langt í % og hægum gangi/hra!a.28  

 

Britten notar undirspili! úr svefnstefinu sem síenduteki! bassastef í passacaglina, 

eini munurinn er a! stefi! byrjar á nótunni E í svefnstefinu en í passacagliuna byrjar 

$a! á C. Ástæ!an fyrir $ví er a! $a! væri nánast ómögulegt a! spila laglínuna á 

me!an bassanótan G mundi hljóma yfir. Á me!an bassastefi! er endurteki! $á hefur 

laglínan #msar myndir af stefunum úr Come heavy Sleep. Britten notar stefin mun 

frjálslegar en hann ger!i í hinum tilbrig!unum en samt me! sömu tónbilum og eru í 

stefunum. Passacagliuna má hugsa nánast eins og samtal á milli Britten og Dowland 

$ar sem bassastefi! og laglínan eru sett upp í tveim nótnalyklum, $annig spilar 

Dowland bassastefi! og Britten syngur laglínuna. "ar sjást hinar miklu andstæ!ur á 

milli tónmáls Dowlands og Brittens. Bassastefi! er í C dúr en laglínan er í Fis dúr, ef 

vi! setjum saman $essa tvo tónstiga $á fáum vi! krómatískan tónstiga eins og hann 

leggur sig. En Britten hefur ekki endilega hugsa! sér a! laglínan sé í einhverri 

ákve!inni tóntegund heldur a! birta Come heavy Sleep stefin í mismunandi mynd og 

skapa $annig andstæ!ur á móti bassastefinu.  

                                                
28 Burkholder, J. Peter, 2006, 350 
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A kaflinn úr Come, heavy Sleep er frá 1. til 18. takti og B kaflinn er frá 19. til 28. 

takti. "a! sem er áhugavert vi! hvernig Britten hugsar B kaflann í passacaglina er a! 

hann er me! E nótuna úr bassastefinu en laglínuna í Gís dúr. Hann tekur $a! frá 

Come, heavy Sleep sem er í E dúr í A kaflunum en svo í B kaflnum $á birtist mjög 

áberandi Gís dúr hljómur. Britten bræ!ir $etta saman í Passacaglina me! $ví a! vera 

me! E í bassanum og laglínan er í Gís-dúr. 

 

Á sí!ustu nótnasí!unni á!ur en Come, heavy Sleep lagi! birtist í sinni upprunalegu 

mynd er mikil úrvinnsla sem á sér sta! $ar sem Britten er a! koma laglínunni tilbaka í 

E-dúr. Ef vi! tökum bassastefi! sem er í passacaglina og speglum $a! er $a! á 

birtingarmyndu 13 í fyrsta taktinum nema $ar byrjar $a! á Gís en endar á hreinum E-

dúr hljóm. Eftir E-dúr hljóminn er bassastefi! frá G ni!ur á B dúr hljóm sem er eins 

og a!alendir á E-dúr hljómi. Í sí!asta taktinum og lei!ir okkur inn í heim Dowlands 

me! bassastefi! í sinni upprunalegu mynd. A! mínu mati eru $etta alveg mögnu! 

kaflaskipti í verkinu. 

Í sí!asta taktinum í passacaglina er Britten a! bræ!a saman tónsvi! úr E-dúr, C-dúr 

og Gís-dúr og hann notar bassastefi! sem tengingu vi! $essi svi!. Áberandi er hvernig 

hann setur inn stóran E-dúr hljóm mitt öllu $essu, Britten gerir $etta til a! gefa í skyn 

a! Come, heavy Sleep lagi! er a! koma. 

Lokaor" 

Lykilatri!i í Nocturnal er a! Benjamin Britten hugsar $a! ekki í ákve!inni 

tóntegund heldur er $a! atonalt, Britten notar $ær tónbilinsamsetningar sem eru til 

sta!ar í stefum Dowlands sem grunn í Nocturnal. Britten notar minnka!an tónstiga til 

a! koma laglinum Dowlands yfir í sitt eigi! tónmál og til a! fela laglinur Dowlands 

enn frekar notar Britten a!fer!ir eins og hljómhvörf, spilar $ær aftur á bak, notar 
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tvitónal tóntegundir og speglar stefin. Hann breytir líka nótnagildunum eftir hvert 

tilbrig!i $annig a! $a! eru tónbilin sem hjálpa okkur a! sjá hvar svefnstefin og 

harmstefin eru. Mikilvægt er a! hafa í huga a! Britten hefur ekki harmstefi! í 

minnku!um tónstiga eins og svefnstefi!. Britten notar ekki bara laglínuna úr Come, 

heavy Sleep heldur einnig hljómatengsl og form og $annig nær hann a! fanga 

tónheim Dowlands.  

Britten notar einnig stillingu gítarsins sem undirstö!ur í sína hljóma til a! gefa 

Nocturnal melankólískan blæ á sinn hátt. Britten notar ekki bara stefin frá Dowland 

heldur nær hann a! fanga melankólískan blæ úr tónheimi Dowlands me! $vi a! passa 

upp á a! halda mikilvægum tónbilum eins og lítilli tvíund og hreinni ferund í 

birtingarmyndunum sínum.  

Ef mi!a! er vi! hugmyndir fræ!imanna um a! Nocturnal snúist um ástand á milli 

svefns og vöku mætti líka segja a! hvert tilbrig!i eigi a! kalla fram ákve!na 

$unglyndislega tilfinningu sem endar me! dau!a, eins og kemur fram í textanum. "ó 

a! tónheimur Dowlands sé alltaf til sta!ar í Nocturnal er tónheimur Brittens ekki langt 

undan. Britten var alltaf hrifinn af andrúmsloftinu í heimabæ sínum Aldenburgh. Í 

heimildarmyndinni um Julian Bream $á segir hann sjálfur frá $ví hvernig birtan og 

andrúmslofti! í Aldenburgh sé síbreytilegt og a! sjávarbærinn hafi mjög sjarmerandi 

og melankolískt yfirbrag!. "essi áhrif má heyra sérstaklega í verkinu Sea Interludes 

sem er teki! úr óperunni Peter Grimes29. Í fyrsta Sea Interludes kaflanum sem heitir 

Dawn má heyra mjög svipa!an tónheim og er í fyrsta tilbrig!inu í Nocturnal. Britten 

hefur ná! a! yfirfæra miki! af $eim melankólískum blæ og tónheim Dowlands yfir í 

sitt verk án $ess a! $a! komi ni!ur á hans eigin stíl.  

 

 

 

 

 

 
                                                
29 Paul Balmerb, Julian Bream, My life in music, 2006. 
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