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Útdráttur
Í "essari ritger! eru tveir sí!ustu kaflar Eddu II op. 42 eftir Jón Leifs greindir. Kaflarnir eru númer
V og VI og bera titlana Nornir og Einherjar. Fjalla! er stuttlega um sögu Eddu fjórleiksins me!
áherslu á kaflana tvo. Einnig er fjalla! er um tónmál Jóns í köflunum og tilraun ger! til "ess a!
henda rei!ur á "eim kerfum og reglum sem Jón n#tir sér til "ess a! semja tónlistina. Uppruni
textanna sem Jón notar í köflunum stuttlega rakinn og jafnframt er ljósi varpa! á nái! samband
"eirra og tónlistarinnar.
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Inngangur
Jón Leifs er einn merkasti listama!ur Íslendinga á tuttugustu öld. Hann flutti til $#skalands ári!
1916, sautján ára gamall, til "ess a! læra tónlist og bjó og starfa!i "ar til ársins 1944. Hans ver!ur
helst minnst fyrir a! vera ötull baráttuma!ur fyrir "ví a! skapa raunverulegt starfsumhverfi fyrir
tónskáld, sjálfan sig me!talinn, á Íslandi. Hann átti "átt í stofnun STEFs og Íslenskrar
Tónverkami!stö!var, stofnana sem enn eru mikilvægar í íslensku tónlistarumhverfi. Hann
skipulag!i einnig komu fyrstu fullskipu!u sinfóníuhljómsveitarinnar til landsins en upptalning á
brautry!jendastörfum hans á svi!i menningarmála á Íslandi yr!i ansi löng og er í raun efni í allt
a!ra ritger!.
$ó a! hann hafi haft nóg a! gera í félagsstörfum var hann fyrst og fremst listama!ur. Tónlist
hans er innblásin af íslenskri náttúru, bókmennta- og tónlistararflei!. Hann blanda!i fyrstur manna
#msum einkennum íslenskra "jó!laga vi! mi!-Evrópsku tónlistarhef!. Rímnasöngur og tvísöngur
höf!u til a! mynda mikil áhrif á tónsmí!astíl hans.
Edda II op. 42, verki! sem hér skal greint, er um klukkutíma langt óflutt tónverk eftir Jón
Leifs. Verki! er eins konar óratoría, en "a! er skrifa! fyrir stóra hljómsveit, stækka!a slagverksveit,
fjóra fornaldarlú!ra, "rjá einsöngvara og tvo kóra. Eins stór og óratorían er "á er hún engu a! sí!ur
hluti af enn stærra verki. Jón haf!i hugsa! sér og útbúi! texta upp úr forn-norrænum bókmenntum
fyrir alls fjögur tengd verk af "essari stær!argrá!u. Fyrstu tvo "ættina, Eddu I og II, ná!i hann a!
klára en hann lést á!ur en hann fullklára!i Eddu III. Hann ná!i aldrei a! byrja á tónlistinni í fjór!a
"ættinum "ótt textadrög séu til. Jón haf!i hugsa! "ennan fjórleik sinn sem gagnr#ni á annan
"ekktari fjórleik "ar sem fengist er vi! svipa! vi!fangsefni. $etta verk er Niflungahringur Richards
Wagners. Jón var "eirrar sko!unar a! Wagner hef!i misskili! norrænt e!li og listaarflei! me!
fínpússa!ri hárómantískri tónlist sinni og vildi s#na heiminum hvernig norræn tónlist ætti í raun a!
vera.1
Jón samdi verki! í tveimur lotum. Kafla I og II samdi hann á árunum 1962-1963 en kafla
III-VI samdi hann fyrri hluta árs 1966. Hann treysti sér til "ess a! taka hlé frá ókláru!u verkinu
vegna "ess a! hann haf!i "á "egar sami! tvö verk, Fine I og Fine II, sem hægt yr!i a! nota sem endi
á verki! dæi hann frá "ví ókláru!u.2
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Árni Heimir Ingólfsson, Jón Leifs: Líf í tónum, Mál og menning, Reykjavík, 2009, bls 201.

Åhlén, Carl-Gunnar, Jón Leifs: Tónskáld í mótbyr, Helga Gu!mundsdóttir "#ddi, Mál og menning,
Reykjavík, 1999, bls 255.
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Jón haf!i "ann si! "egar hann vann a! tónverkinu a! skrifa dagsetningu og sta!setningu vi!
tvístriki! í lok hvers kafla. $ess vegna er vita! hvenær og hvar hann vann a! verkinu. Fyrsta
kaflann, Ó!inn, klára!i Jón 13. október 1962 a! heimili sínu á Freyjugötu 3 í Reykjavík. Kafli
númer tvö, Synir Ó!ins, var einnig klára!ur í Reykjavík ári sí!ar, nánar tilteki! "ann 28. október
1963. Reyndar tekur Jón "a! sérstaklega fram a! hann hafi einnig unni! a! kaflanum á Bifröst í
Borgarfir!i og í París.3 Í raun nær hugmyndavinna verksins enn lengra aftur. Vita! er a! hann leita!i
til Sigur!ar Nordal í febrúar 1928 var!andi a!sto! vi! textavinnuna.4
Eftir a! hafa lagt verki! á hilluna í rúm tvö ár hófst hann aftur handa vi! a! vinna í verkinu
ári! 1966. $ri!ji kaflinn, Ásynjur, var saminn í Noregi og Sví"jó! í janúar "a! ár. Fjór!i kaflinn,
Valkyrjur, var klára!ur í París 18. apríl sama ár. Kafla númer fimm, Nornir, var loki! a!eins tíu
dögum sí!ar og lokakaflinn, Einherjar, var klára!ur 17. maí eftir a!eins sautján daga vinnu. 5
Á "essu sést a! Jón skrifa!i sí!ari kafla verksins á ógnarhra!a og "á sérstaklegs sí!ustu tvo
kaflana, V Nornir og VI Einherja. En hva!a a!fer!um beitti Jón Leifs vi! a! semja sí!ustu tvo
kaflana í verkinu?

Tónsmí!aa!fer!ir Jóns Leifs - frá honum sjálfum
Í mastersritger! sinni birtir Hjálmar H. Ragnarsson hluta úr á!ur óbirtu bréfi sem hann segir vera
einu ritu!u heimildina um a!fer!ir og nálgun Jóns vi! tónsmí!ar. Bréfi! var skrifa! af Jóni Leifs í
Noregi ári! 1960 og er "a! stíla! á „Besta vin“ hans.6 Hér fyrir ne!an er sá hluti bréfsins sem
tengist helst sjálfum a!fer!unum sem Jón beitti vi! tónsmí!ar sínar.

Fyrst ver!ur til hjá mér nokkurs konar áætlun um tónverki! sem ég vil skapa, - ekki svo mjög
áætlun í tónum e!a hljómum, heldur um "a! sálarástand og "á sálrænu spennu, - útrás e!a
fróun, sem verki! á a! birta. A! vísu blandast hljómar og tónar og hrynjandi inn í "essa
áætlun, en slíkt er ekki neitt a!alatri!i, og "essir tónar og hljómar "urfa mjög a! síast og
endursko!ast, ef "eir eiga eftir a! magnast og "roskast í "á æ!ri tilveru a! geta "jóna! hinu
listræna takmarki verksins, - innihaldinu eins og menn ef til vill gætu nefnt "a!.
$egar ég sem erfitt tónverk og endanlega geri ég tvær hinar allra erfi!ustu kröfur:
Í fyrsta lagi er mín grundvallarregla sú a! láta hina sálrænu stefnu rá!a forminu og
ég reyni a! sameina öll hugsanleg rá! til a! láta „innihaldi!“ birtast sem greinilegast og á sem
3

Jón Leifs, Edda II Op. 42, Íslensk Tónverkami!stö!, Reykjavík, 1966
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Åhlén, Carl-Gunnar, Jón Leifs: Tónskáld í mótbyr, bls. 201.
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Árni Heimir Ingólfsson, Jón Leifs: Líf í tónum, bls. 350.

Hjálmar H. Ragnarsson, Thesis, Part I: Six Songs to Icelandic Poems, Part II: Jón Leifs, Icelandic
composer: Historical Backround, Biography, Analysis of Selected Works, bls. 203.
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allra áhrifamestan hátt, - en me! „innihaldi“ á ég hér vi! sálarástandi!, stefnuna og "róun
hennar - útrásina.
Í ö!ru lagi reyni ég a! sameina áhrif hljóma og hljómsambanda vi!
tónlínurnar, ...sum tónskáld láta tónalínurnar vera rá!andi og trúa nú á dögum sum ekki lengur
á hljómana, möguleika "eirra og áhrifamagn. Önnur tónskáld hafa veri! til og eru til enn á
vorum dögum, sem láta hljómana rá!a mestu en trúa minna á magn og áhrif tónalínunnar og
samtvinningu tónalaga.
Hljómasamböndum var mis"yrmt á nítjándu öld og í byrjun vorrar aldar me! alls konar
ofnotkun. Ég færi marga hljómana stundum til síns frumstæ!a upphafs fimmundarinnar til a!
ná frekari áhrifum. $etta er í samræmi vi! forníslenzkan tvísöng.7
$egar tillit er teki! til ofangreinds texta ver!ur a! teljast ólíklegt a! finna megi stór og
yfirgripsmikil form e!a kerfi í tónlistinni. Sérstaklega ver!ur "etta a! teljast ólíklegt "egar teki! er
tillit til "ess a! bá!ir kaflarnir sem teknir eru fyrir í "essari ritger! voru skrifa!ir á tiltölulega
stuttum tíma. Jón hugsar tónlist sína fyrst og fremst sem prógrammtónlist. Líklegra ver!ur "ví a!
teljast a! heildarmynd tónlistarinnar snúist í kring um textann sem hann er a! vinna me!.

Almennt um hljómanotkun í köflunum
Hljómanotkun Jóns í köflunum er b#sna sérstök. Dúr "ríhljómar eru langsamlega algengastir í
köflunum sem sko!a!ir voru. $eir eru nánast undantekningalaust í grunnstö!u.
Einnig eru tveggja nótna hljómar sem samsettir eru úr grunntóni og hreinni fimmund mjög
algengir í köflunum. $essir hljómar, sérstaklega "egar "eir eru settir hli! vi! hli!, vísa sterklega í
íslenska tvísönginn. Í ritger!inni ver!ur tala! um "essa hljóma sem fimmundarhljóma.
Miki! er um "riggja nótna hljóma sem samsettir eru úr grunntóni, hreinni fimmund og stórri
níund. $essi hljómur er eins og hreinni fimmund hafi veri! skeytt ofan á fimmundarhljóm. $ess
vegna ver!ur tala! um "essa hljóma sem tvöfalda fimmundarhljóma.
Tiltölulega líti! er um mollhljóma í köflunum sem teknir eru fyrir í "essari ritger!. $egar
"eir eru nota!ir eru "eir oft leystir á ákve!in hátt, ".e. í dúrhljóm upp frá sama grunntóni. $ó eru
"eir ekki alltaf me!höndla!ir á "ennan hátt.
A!rar hljómtegundir en "essar koma vissulega fyrir en eru mjög sjaldgæfar. A!eins einn sta!
er a! finna í bá!um "essum köflum "ar sem fullminnka!ir hljómar eru nota!ir. Sömulei!is er a!eins
einn sta!ur "ar sem minnka!ur hljómur kemur fyrir.
Stundum eru spennur (sjöundir, níundir o.s.frv.) nota!ar í hljómum og "ar er stóra níundin
algengust. Venjulegir óbreyttir "ríhljómar, fimmundahljómar og tvöfaldir fimmundahljómar eru "ó
algengastir.
7

Sama rit, bls. 218-219.
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Kafli V - Nornir
Uppruni texta í kafla V
Textinn í kaflanum er tekinn úr nafna"ulum úr vi!auka Snorra Eddu,8 úr 15. kafla Gylfaginningar9
og úr 20. erindi Völuspár.10 Textinn er eftirfarandi og til hli!ar má sjá hva!an hver hluti textans er
fenginn:
Nornir heita
"ær er nau! skapa,
Nipt ok Dísi
nú mun ek telja

Nafna"ulur, Vi!auki Snorra Eddu

$essar meyjar skapa mönnum aldr,
en "eir menn er fyrir ósköpum ver!a,
"á valda "ví illar nornir.
$ar stendr salr
undir askinum vi! brunninn.

Gylfaginning, kafli 15

$a!an koma meyjar
margs vitandi,
"ríar ór "eim sal
er und "olli stendr.
Ur! hétu eina,
a!ra Ver!andi,
skáru á skí!i,
Skuld ina "ri!ju.
$ær lög lög!u,
"ær líf köru
alda börnum
örlög seggja.

Völuspá, 20. erindi

Skipting ni!ur á tvö mismunandi svæ!i
Jón vir!ist notast vi! tvö einföld hljómasvæ!i til a! gulltryggja a! hann festist ekki inni í ákve!inni
tóntegund. $essi umræddu hljómasvæ!i eru einfaldlega bá!ir heiltónaskalarnir. Jón notar
mestmegnis dúrhljóma, fimmundarhljóma og tvöfalda fimmundarhljóma upp frá tónum hvors
skalans um sig. Hljómar sem hafa grunntóna sem eru hluti af heiltónaskalanum [C, D, E, F#, G#, B]
ver!a flokka!ir undir Svæ!i 1 en hljómar me! grunntóna í skalanum [Db, Eb, F, G, A, H] ver!a
flokka!ir undir Svæ!i 2. Eins og sést á Töflu I er hljómsvæ!i 1 meira áberandi en svæ!i 2 í "essum
kafla. Hvort "essi svæ!askipting sé útkoman af fyrirfram ákve!inni og me!vita!ri hugsun Jóns, e!a
8

Nafna"ulur Snorra-Eddu, apríl 2010, sótt 27. nóvember 2011,
<http://www.voluspa.org/nafnathulur21-40.htm>.

Gylfaginning, júní 1999, sótt 27. nóvember 2011, <http://www.snerpa.is/net/snorri/gylf.htm>, kafli
15.
9
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Eddukvæ!i, Ólafur Briem anna!ist útgáfu, Skálholt, 1968, bls. 78-79.
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aukaafur! sem orsakast af sterkri áherslu hans á
hljómskipti upp og ni!ur um tónbilin stóra
"ríund og minnka!a fimmund, er erfitt fyrir
a!ra en Jón sjálfan a! dæma. Samt er ekki hægt
a! mótmæla "ví a! "essi skipting er til sta!ar í
tónlistinni.
Ekki fellur allur kaflinn "ó inn í "etta
tveggja svæ!a kerfi sem l#st er hér a! ofan,
heldur er "a! broti! upp á markvissan hátt.
$essi uppbrot eiga "a! öll sameiginlegt a!
tengjast krómatík á einn e!a annan hátt. $au
eru:
• Leiki! er markvisst me! tónbili! litla tvíund
og skyld tónbil í inngangi. Í töktum 27-30 er
aftur vitna! í "etta sama efni.
• $rír mislangir sta!ir koma fyrir í kaflanum

Taktur

Svæ!i

1-4

Inngangur (tvíundaleikur)

5-17

Svæ!i 1

18-20

Krómatík

20-22

Svæ!i 1

23-25

Svæ!i 2

26

Krómatík

27-30

Inngangsefni

31-38

Svæ!i 1 / Svæ!i 2

39-43

Krómatík

44-60

Svæ!i 1

61

Svæ!i 2

62-65

Tvískipt samhli!a hljómakerfi

66

Fullminnka!ir hljómar / sí!asti q svæ!i 1

67-75

Svæ!i 2

76-80

Svæ!i 1

sem einkennast af "ví a! ákve!inn hljómur
e!a nóta hreyfist me! krómatískum

Tafla I - hljómsvæ!a"róun í
kafla V í Eddu II

skrefagangi ni!ur á vi!.
• Í töktum 62-65 er hljómsveitinni skipt í tvo hópa sem leika sitthvorn hljómaganginn, "ar sem litla
tvíundin gegnir aftur bur!arhlutverki.
• Í takti 66 er stutt uppbrot "ar sem allir "rír fullminnku!u hljómarnir koma fyrir á stuttum tíma á
mjög ómstrí!an hátt. Fyllt er upp í allan krómatíska skalann á tveimur slögum.
$essi uppbrot, og "ar af lei!andi form kaflans, stjórnast talsvert af umfjöllnarefni textans.
Jón lét textann greinilega stjórna miklu "egar hann var a! semja tónlistina og fór #msar lei!ir til a!
láta tónlistinna sty!ja vi! textann. Sí!ar í ritger!inni ver!a sigta!ir út áhugaver!ustu sta!ir kaflans,
"ar á me!al á!urnefnd uppbrot í forminu og tilraun ger! til "ess a! varpa ljósi á hugsunarferli Jóns
vi! vinnu kaflans.

Hljómskipti í kafla V
Greind voru hljómskipti í kafla V, ".e.a.s. tónbili! milli allra hljóma og lausnarhljóma "eirra voru
skrásett. $essar uppl#singar voru "vínæst nota!ar til "ess a! búa til Töflu II. $a! fyrsta sem grípur
auga! "egar liti! er á Töflu II er a! Jón hefur algerlega sni!gengi! öll fimmundatengsl í kafla V.
8

Aldrei í öllum kaflanum er hljómur

Upp l2
Upp s2
Upp l3
Upp s3
Upp h4
Upp/ni!ur stk4
Ni!ur h4
Ni!ur s3
Ni!ur l3
Ni!ur s2
Ni!ur l2

leystur ni!ur um hreina fimmund. Í eina
skipti! sem hljómur leystist upp um
hreina fimmund í kaflanum var á milli
takta 65 og 66. Á "essum ákve!na sta!
voru tveir áhrifamiklir "ættir sem veiktu
(ger!u út af vi!) "á sterku "#!ingu sem
"essi hljómtengsl hafa í sígildri hljóm0

12.5

25.0

37.5

Tafla II - hljómskipti í
kafla V í Eddu II

50.0

fræ!i. Fyrri "átturinn er sá a! veri! var a!
koma út úr tvöföldu hljómakerfi "ar sem
annar hljómur var spila!ur á sama tíma á
lægra tónsvi!i sem eitt og sér ætti í raun

a! gera út af vi! alla tilfinningu sem hlustandi gæti haft fyrir efri hljómnum sem stökum hljómi.
Líklegra væri a! hlustandinn myndi upplifa umræddan hljóm sem spennutóna ofan á d#pri
hljómnum. Seinni "átturinn er sá a! hljómurinn leysist á fullminnka!an hljóm sem er mjög
óstö!ugur hljómur og myndi ".a.l. ekki gefa hlustandanum tilfinningu fyrir tóntegund.
Hljómskipti upp og ni!ur um stækka!a ferund/minnka!a fimmund vir!ast hafa komi! í
sta!inn fyrir fimmundatengslin í tónlist Jóns. $etta eru allavega algengustu hljómskiptin í kaflanum.
Á eftir hljómskiptum upp e!a ni!ur um stækka!a ferund/minnka!a fimmund, og
hljómlausnum ni!ur um litla tvíund, mældust hljómskipti upp e!a ni!ur um stóra "ríund algengust.
Í raun er hægt a! líta á "essi hljómskipti sem jafn mikilvægan "átt og hljómskipti um stækka!a
ferund/minnka!a fimmund vegna "ess a! "au skiptast í sitthvorn flokkinn eftir "ví hvort fari! er
upp e!a ni!ur um tónbili!, á me!an útkoman er í raun sú sama hvort sem fari! er upp e!a ni!ur um
minnku!u fimmundina.
Hljómlausnir ni!ur um litla tvíund mældust einnig mjög áberandi í tónlistinni. $essi háa tala
útsk#rist helst af "ví a! Jón gerir miki! af "ví í kaflanum a! láta ákve!na hljóma hreyfast samstíga
ni!ur eftir krómatískum skala (taktar 18-20 og 26). Ef frá eru taldir "eir sta!ir standa a!eins átta
hljómlausnir ni!ur um litla tvíund eftir í kaflanum.

Áhugaver!ir sta!ir í kafla V
Fimmti kafli Eddu II er fullur af áhugaver!um stö!um. Raunar má segja a! Jón hafi sleppt fram af
sér beislinu vi! vinnuna á "essum kafla.

9

Kaflinn hefst á djúpum kontrabassatóni á F en slagi sí!ar kemur fyrsta fi!la inn me! tóninn
E fjórum áttundum og stórri sjöund ofar. $essi leikur a! lítilli tvíund og skyldum tónbilum (l9, s7)
er áberandi í kaflanum. $essar tvær nótur í upphafinu setja leiksvi!i! en tvíundaleikurinn er ekki
sí!ur áberandi í fyrstu

Norn

-

ir

heit-

a

"ær

er

nau!

skap-

a

h1

s7

h5

l9

s7

l2

h4

l9

s7

h8

q

q

q

e

e

q

q

h

e

e

Tafla III - tónbilasamsetning laglínu
í byrjun kafla V í Eddu II

hendingu kaflans. $essi
fyrsta hending er sungin vi!
textann „Nornir heita "ær er
nau! skapa“ af tvískiptum
bössum en tónbilunum á

milli raddana má skipta í tvo flokka.
Fyrri flokkurinn eru svoköllu! hvöss, ómstrí! tónbil (e. sharp dissonances), en "a! eru
tónbilin lítil tvíund og stór sjöund. $essi tónbil tilheyra ómstrí!ari hluta ómstrí!ra tónbila. Tónbilin
sem tilheyra hinum hlutanum nefnast mild ómstrí! tónbil (e. mild dissonances) og innihalda "au
stóra tvíund og litla sjöund. Hvössu ómstrí!urnar eru merktar inn á Töflu III me! rau!um lit. 11
Hinn flokkurinn eru hreinu tónbilin; einund, ferund, fimmund og áttund (merkt á Töflu III
me! grænu). Á Töflu III sést a! hver hendinganna "riggja endar á hreinu tónbili en öll önnur tónbil í
"essum "remur töktum eru hvassar ómstrí!ur, a! upphafstóni hendingarinnar undanskildum. Hér er
hægt a! sjá a! í fyrstu fjórum töktum kaflans hefur Jón skapa! tvennskonar öfgar, annars vegar í
tónsvi!i, hinsvegar í tónbilasamsetningu.
Í millispilinu í töktum 27-30 vísar Jón aftur í innganginn me! "ví a! láta kontrabassana spila
djúpt E og láta fi!luna leika sama E og í upphafi, nótuna sem er fimm áttundum ofar en
bassatónninn. Sí!an lætur hann kontrabassana fara upp um hálftón en vi! "a! hljómar stóra
sjöundin, tónbili! sem kaflinn byrja!i á, aftur í sömu hljó!færum og í byrjun kaflans. $ar á eftir
heldur hann háa E-inu í fi!lunum en breytir bassatóninum í B, fyrst í bassabásúnu og sí!an áttund
ne!ar í kontrafagotti. $essir tónar mynda tónbili! stækka!a ferund sem gegnir veigamiklu hlutverki
í hljómrænni byggingu kaflans (og tónlistar Jóns almennt).
A!ra útfærslu á "essum tvíundaleik má finna á tveimur stö!um í verkinu, ".e. í töktum 6 og
20. $ar notar Jón hljóm sem samsettur er úr grunntóni, lítilli "ríund, stórri "ríund og hreinni
fimmund. $essi hljómur er samhverfur en litlu tvíundina er a! finna á milli stóru og litlu
"ríundarinnar. Í bæ!i skiptin sem Jón notar "ennan hljóm er hann leystur á sama hátt. Litla "ríundin
leysist ni!ur um hálftón og stóra "ríundin leysist upp um hálftón. $essi lausn er líka samhverf.
Vincent Persichetti, Twentieth-Century Harmony: Creative Aspects and Practice, W.W. Norton &
Company, 2001, bls. 14.
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Lausnarhljómurinn inniheldur grunntón, stóra tvíund, hreina ferund og hreina fimmund. Í bæ!i
skiptin sem Jón notar "ennan dúr/moll hljóm er grunntónn hans C en í seinna skipti! er hann
útsettur fyrir alla hljómsveitina me! tilheyrandi áttundatvöföldunum.
Önnur lei! sem Jón fer til "ess a! vinna me! litlu tvíundina er a! láta hljóma hreyfast
samsí!a krómatískum skrefagangi ni!ur á vi!. Einn greinilegasti sta!urinn "ar sem Jón gerir "etta
er í töktum 18-20. $ar notar hann tóninn fís sem legutón í stóra kórnum og tréblásurum.
Áttundaparti eftir a! legutónninn hefst skrifar Jón tvöfaldan fimmundarhljóm upp frá E [E, H, F#] í
trompetum, en legutónninn passar inn í "ann hljóm sem níund. $ví næst hreyfir Jón tvöfalda
fimmundarhljóminn smástígt ni!ur á hverjum áttundaparti. Básúnur og horn bætast vi! "egar
hljómurinn hefur fari! ni!ur um stækka!a ferund ni!ur á B og hjálpa trompetunum a! bera
hljóminn me! sama hætti ni!ur á E. Á "eim tímapunkti hefur hljómurinn veri! fær!ur ni!ur um
heila áttund og "á smellur legutónninn aftur sem níund inn í tvöfalda fimmundarhljóminn.
Annar sta!ur "ar sem hljómar hreyfast samsí!a ni!ur á smástígan hátt er í takti 26. $ar er
líka skipt um hljóm á hverjum áttundaparti. Textinn sem fylgir "essari hendingu er „illar nornir“.
Hljómurinn sem hreyfist er mollhljómur me! stórri sexund, en mollhljómar eru eins og á!ur hefur
komi! fram tiltölulega sjaldgæfir í köflunum og yfirleitt leystir á ákve!inn hátt. Einnig er hægt a!
sko!a "ennan hljóm sem hálfminnka!an hljóm í fimmsexundarstö!u, en sá litur hefur sterka vísun í
ákve!i! hlutverk í sígildri hljómfræ!i. Me! gó!um vilja er "ví hægt a! lesa ákve!na yfirl#singu út
úr "ví a! Jón skuli hafa ákve!i! a! nota einmitt "ennan lit til a! mála or!in „illar nornir“. Í
taktinum á undan "essari hendingu sameinast hljómsveitin um a! spila eina nótu, A, en strax á eftir
hendingunni eru kontrabassar látnir spila tóninn E í pp. Hendingin brúar "ví krómatískt bili! á milli
A og E, sem er hrein ferund.
Í töktum 39 - 43 er einnig fari! krómatískt ni!ur "essa sömu hreinu ferund, ".e. frá A ni!ur á
E. Ekkert anna! en "essi hæga smástígni á djúpu tónsvi!i gerist í "essum töktum. $etta heldur
fátæklega efni er engu a! sí!ur gert meira spennandi me! "ví a! skipta línunni á milli bassabásúnu
kontrabassa og krydda "a! me! tremolo-i, trillu og forslagi.
Einn áhugaver!asti sta!urinn í kaflanum er í töktum 62-65. $ar syngur kórinn textann „skáru
á skí!i“. $ar skiptir Jón hljómsveitinni í tvo hópa. Fyrri hópurinn (hópur A) eru strengir, pákur,
fornlú!rar, túba, básúnur, fagott og bassaklarínett. Sí!ari hópurinn (hópur B) eru kórsöngvarar,
trompetar, klarínett, óbó, enskt horn og flautur. Hornin vir!ast ekki tilheyra ö!rum hvorum hópnum,
heldur stökkva "au á milli "eirra. $egar horft er á annan hópinn í einu er hljómfræ!in algjörlega í
stíl vi! restina af kaflanum, ".e. einungis fimmundarhljómar og tvöfaldir fimmundarhljómar eru
nota!ir bæ!i í hópi A og B. Einnig eru einu hljómskiptin í bá!um hópunum upp e!a ni!ur um
11

minnka!ar fimmundir, stórar "ríundir og litlar tvíundir. Jón passar sig einnig greinilega á "ví a!
hafa tónbili! á milli grunntóna hljómanna sem eru spila!ir á sama tíma alltaf litla tvíund e!a
minnka!a fimmund líklega til "ess a! undirstrika skiptinguna me! sem lengstri hljómfræ!ilegri
fjarlæg! á milli hljómanna. $essi sta!ur er ekki einungis athyglisver!ur fyrir "ær sakir a! "etta er
óvenju frumleg a!fer! til "ess a! víkka út annars einstrengingslegt kerfi heldur er einnig áhugavert
a! finna svona greinileg tengsl á milli tónlistarinnar og textans. Jón sker hljómsveitina nefnilega
bókstaflega í tvennt "egar "essi or! koma í textanum.
Í takti 66 er tvískipt hljómsveitin svo sameinu! aftur á kröftugan hátt. Takturinn byrjar á "ví
a! leikinn er fullminnka!ur hljómur me! A sem bassatón. $essum fullminnka!a A hljómi er svo
haldi! sem leguhljómi og honum haldi! á me!an hljómarnir G fullminnka!ur og svo G#
fullminnka!ur eru leiknir. $ar sem a!eins "rír fullminnka!ir hljómar eru til er "arna búi! a! fylla
upp í alla tólf tóna áttundarinnar á a!eins tveimur slögum. $etta er í eina skipti! í köflunum "ar sem
fullminnka!ur hljómur kemur fyrir. Á "essum tiltekna sta! nefnir kórinn "ri!ju örlaganornina,
Skuld, eftir eins konar upptalningu á "eim. Vel gæti veri! a! Jón hafi hugsa! "essa "rjá
fullminnku!u hljóma sem myndlíkingu fyrir örlaganornirnar "rjár. Au!velt er a! sjá líkindin á milli
"riggja samskonar hljóma, sem fylla upp í alla áttundina, og "riggja norna sem standa fyrir fortí!,
nútí! og framtí!, ".e. fylla upp í allan tímann, ef "annig mætti komast a! or!i.
Anna! dæmi um "a! "egar textinn vir!ist hafa bein áhrif á tónsmí!ar Jóns má finna í töktum
51-56. $egar karlsöngvararnir syngja „"ríar ór "eim sal er und "olli stendr“ "rískiptir Jón bæ!i
tenórum og bössum í kórnum í eina skipti! í öllu verkinu. $essar raddir eru samt ekki "rískiptar alla
"essa setningu heldur a!eins á or!unum „"ríar“ og „"olli stendr“. Au!velt er a! ímynda sér a! Jóni
skuli hafa dotti! í hug a! "rískipta á röddunum á "ví or!i sem merkir "rír. $a! útsk#rir samt ekki af
hverju hann "rískipti röddunum líka á sí!ustu or!um setningarinnar. Hugsanlega á "rískipting
söngvaranna á seinni sta!num a! tákna "rjár rætur trésins mikla vegna "ess a! í "essu samhengi er
or!i! "ollur samheiti fyrir Ask Yggdrasils.12
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Eddukvæ!i, bls. 78.
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Kafli VI - Einherjar
Uppruni texta í kafla VI
Textinn í sjötta kafla kemur úr mörgum áttum. Hann er fenginn úr Fáfnismálum, Hávamálum,
Grímnismálum, Gylfaginningu13, Hymiskvi!u, Alvíssmálum og Sigrdrífumálum.14 Hér a! ne!an er
hægt a! sjá í hva!a rö! "essir textar birtast í kaflanum og hva!an "eir koma:

13

Hvötum er betra
en sé óhvötum
í hildarleik hafask,
glö!um er betra
en sé glúpnanda
hvat sem at hendi kömr.

Fáfnismál nr. 31.

Skeggjöld ok Skögul,
Hildr og $rú!r,
Hlökk ok Herfjötur,
Göll ok Geirahö!,
Randgí!r ok Regileif,
"ær bera Einherjum öl.

Gylfaginning,
kafli 36

Ár skal rísa,
sá er annars vill
fé e!a fjör hafa.
Liggjandi úlfr
lær of getr at,
né sofandi ma!r sigr.

Hávamál nr. 58

Öl heitir me! mönnum
en me! ásum bjórr
kalla veig vanir,
hreinalög jötnar,
en í helju mjö!
kalla sumbl suttungs synir.

Alvíssmál nr. 34

Fimm hundru! dura
Grímnismál nr. 23
ok um fjórum tögum,
svá hygg ek á Valhöllu vera.
Átta hundru! Einherja
ganga ór einum durum,
"á er "eir fara me! vitni at vega.

Gera ok Freka
se!ur grunntami!r,
hró!igr Herjafö!r,
en vi! vín eitt
vápngöfugr
Ó!inn æ lifir.

Gylfaginning,
kafli 38

Allir Einherjar Ó!ins
Gylfaginning,
túnum í höggvask hverjan dag, kafli 41
val "eir kjósa ok rí!a vígi frá,
sitja meir of sáttir saman.

Aksr Yggdrasils,
hann er æztr vi!a,
Skí!bla!nir skipa,
Ó!inn ása,
en jóa Sleipnir,
Bifröst brúa,
en Bragi skálda,
Hábrók hauka,
en hund Gamr.

Gylfaginning,
kafli 41

Svipum hefk nú ypt
fyr sigtíva sonum
vi! "at skal vilbjörg vaka
öllum ásum
"at skal inn koma
Ægis bekki á.

Grímnismál nr. 45

Heilir æsir!
Heilar ásynjur!
Heil sjá en fjöln#ta fold!

Sigrdrífumál nr. 4

Ár valtívar
vei!ar námu,
ok sumblsamir,
á!r sa!ir yr!i,
hristu teina
ok á hlaut sáu,
fundu at Ægis
örkost hverja.

Hymiskvi!a nr. 1

Andhrímnir lætr
í Eldhrímni
Sæhrímni so!inn,
flaska best,
en "at fáir vitu,
vi! hvat Einhverjar alask.

Gylfaginning,
kafli 38

Gylfaginning, júní 1999, sótt 27. nóvember 2011, <http://www.snerpa.is/net/snorri/gylf.htm>.
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Eddukvæ!i, bls. 335-336, 108, 154, 160, 187, 235, 342.
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Hljómskipti í kafla VI
Uppl#singar um hljómaskipti voru teknar saman me! sama hætti og í Kafla V. Í grundvallaratri!um
voru ni!urstö!urnar "ær sömu a! "ví frátöldu a! mun skarpari munur reyndist vera á milli
algengustu hljómskipta og "eirra sem sjaldgæfari voru.
$essi kafli reyndist algjörlega laus vi!
Upp l2
Upp s2
Upp l3
Upp s3
Upp h4
Upp/ni!ur stk4
Ni!ur h4
Ni!ur s3
Ni!ur l3
Ni!ur s2
Ni!ur l2

hljómskipti um hreinar ferundir og fimmundir
rétt eins og kaflinn á undan eins og sjá má á
Töflu VI.
Algengustu hljómskiptin reyndust í
"essum kafla vera ni!ur um stóra "ríund en í
"etta skipti mældust "au hljómskipti ögn fleiri
0

37.5

75.0

112.5 150.0

Tafla IV - hljómskipti í
kafla VI í Eddu II

en hljómskipti upp e!a ni!ur um tónskrattann,
124 á móti 123.
$egar hætt er a! einblína á hvort
hljómskiptin hafi átt sér sta! upp e!a ni!ur um

tónbilin kemur í ljós a! hljómskipti um stóra "ríund eru í raun talsvert algengari en hljómskipti um
tónskrattann í kaflanum.
Í "au fáu skipti sem hljómskipti um stóra tvíund áttu sér sta! var "a! á svæ!um "ar sem "au
komu mörg í rö! og fóru upp e!a ni!ur um heiltónatónstigann. $etta skekkir ögn heildarmyndina
sem kemur fram á töflunni en stök hljómskipti um stóra tvíund er vart hægt a! finna í kafla VI.
Hljómskipti upp og ni!ur um litlar "ríundir voru varla mælanleg. $ó var nokku! um
hljómskipti upp og ni!ur um litla tvíund. Hljómskipti um hálftón mældist "ri!ja algengasta tegund
hljómskipta í kaflanum. Helsta ástæ!an vir!ist vera sú a! nánast alltaf "egar fari! er á milli
heiltónasvæ!anna er "a! gert me! hljómskiptum um litla tvíund.
Áhugaver!ir sta!ir í kafla VI
Kaflinn er hra!ur og fjörugur, tónlistin rennur áfram á gáskafullan hátt. Kaflinn l#sir einherjunum
sem leika sér í gamnislag á daginn og drekka bjór og bor!a saman á kvöldin. Kaflinn er "ví eins
konar gáskafull bardagal#sing en tónlistin er "risvar sinnum brotin upp me! slagverks- og pákuleik
og fornlú!rablæstri. Me! "essum uppbrotum "eytir Jón hlustandandanum inn á mi!jan vígvöllinn.
Kafli VI er ekki jafn fjölbreytilegur og fimmti kafli. Stór hluti kaflans er í grundvallaratri!um samsettur úr dúr- og fimmundarhljómum í grunnstö!u, sem geysast áfram í gegn um
hljómskipti upp e!a ni!ur stóra "ríund e!a stækka!a ferund.
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Rétt eins og tónbili! lítil tvíund gegndi mikilvægu hlutverki í kafla V gegnir stóra tvíundin
á sama hátt veigamiklu hlutverki í kafla VI. $etta sést best á "ví a! heiltónaskalasvæ!askiptingin
sem sjá mátti í hinum kaflanum er greinilegri í "essum kafla.
Í töktum 169 og 170 er fimmundarhljómur látinn ganga ni!ur heiltónaskalann frá H ni!ur á
F vi! textann „en í helju“. $essi hending endar svo á eina minnka!a hljómi kaflans, minnku!um
hljómi upp frá E í takti 171.
Á ö!rum sta! í kaflanum fara fimmundahljómar samstíga upp heiltónaskala. $etta gerist í
töktum 205 og 206. Í "etta skipti er hlaupi! upp allan skalann frá C upp á A# á seinna atkvæ!i
nafnsins „Sleipnir“. Vegna "ess a! skalinn er í samstíga fimmundum heyrist hinn heiltónaskalinn
frá G upp á E# líka. Me! "ví a! leika bá!a heiltónaskalana samhli!a er fyllt upp í alla tóna
áttundarinnar á einu atkvæ!i.
Annar sta!ur í kaflanum "ar sem fyllt er upp í heiltónaskala er í töktum 36-38. Taktur 36
byrjar á tvöföldum fimmundarhljómi upp frá F#, sem tvisvar er fær!ur ni!ur um stóra tvíund, ni!ur
á D. $a!an er stokki! upp um stækka!a ferund upp á Ab, svo aftur ni!ur á D, en "a!an er haldi!
áfram heiltónatónstigann ni!ur á B. Textinn sem "etta er sungi! vi! er „sofandi ma!r“.
Áhugavert er a! sjá hvernig Jón dregur fram ákve!in or! í ljó!unum sem hann notar me!
hjálp tónlistarinnar. Oft er "essi vi!leitni greinilegri en svo a! láta samstíga hljóma ganga ni!ur
"egar minnst er á hel e!a a! láta samstíga hljóma "jóta upp "egar minnst er á Sleipni, eins og á!ur
var l#st. Gott dæmi um "etta má finna í takti 158 "egar Jón hljómsetur or!i! „öl“ me! stuttan
sforzando Eb dúr hljóm í allri hljómsveitinni nema í fyrstu fi!lu og kvenröddum. Fi!lurnar og
konurnar lætur hann spila og syngja "riggja slaga glissando ni!ur litla níund, eins konar drukki!
gle!ihróp.
Einnig ver!ur a! teljast ólíklegt a! tilviljun ein rá!i "ví a! Jón bi!ji um a! slagverksleikari
slái djúpt hljómandi trédrumbi í gólfi! á einmitt "ví slagi sem hann minnist á Yggdrasil í textanum.

Lokaor!
Kaflar V og VI í Eddu II eftir Jón Leifs einkennast af tiltölulega einföldu kerfi sem er alls rá!andi í
gegnum "á bá!a. Stærstur hluti tónlistarinnar vir!ist vera saminn af innsæi innan marka tvöföldu
svæ!isskiptingarinnar. Ennfremur eru kaflarnir samdir á merkilega stuttum tíma mi!a! vi!
umfangi!. Hiklaust er hægt a! fullyr!a a! "etta einfalda kerfi og "ær ströngu reglur sem einkenna
kaflana hafi átt "átt í "ví a! Jón næ!i a! klára! bá!a kaflana "etta stuttum tíma, á tæpum mánu!i.

15

$ó má ekki gleyma a! "ó a! kerfi og "röngar skor!ur geti virka! eins og eldsneyti fyrir sköpun,
dugir slíkt skammt komi ekki á móti mikil vinna og dugna!ur.
Skörp hljómskipti liggja eins og rau!ur "rá!ur í gegn um kaflana sem hér voru greindir. $ar
má nefna sérstaklega hljómskipti um stórar "ríundir og stækka!ar ferundir/minnka!ar fimmundir.
Jón hefur jafnframt gætt sín á "ví a! sni!ganga algjörlega öll hljómskipti um fimmund, ".e. "au
hljómskipti sem skapa tilfinningu fyrir ákve!inni tóntegund samkvæmt dúr/moll kerfinu.
Oft leyfir Jón sér a! brjótast út úr "essu tveggja svæ!a kerfi. $a! gerir hann oftar í fimmta
kaflanum en "eim sjötta. Í heildina teki! er fimmti kaflinn fjölbreytilegri en sá sjötti. Jón hefur
líklega gefi! sér meira svigrúm til fjölbreytilegri vinnua!fer!a "egar hann var a! l#sa
örlaganornunum "remur heldur en "egar hann var a! l#sa einherjunum. Sjötti kaflinn einkennist af
hrö!um hljómskiptum og miklu fjöri á me!an fimmti kaflinn er meira á íhugulum nótum.
Áberandi munur er einnig á köflunum "egar liti! er til notkunar Jóns á hljómsveitinni. Í
fimmta kafla skrifar Jón gegnsæjar textúrur. Hann notar sjaldan alla hljómsveitina samtímis (a.m.k.
í fyrri hluta kaflans) og bró!urpartur hans er skrifa!ur me! styrkleikamerkjunum pp e!a ppp. Í
sjötta kaflanum er aftur á móti miki! um a! öll hljómsveitin sé notu! samtímis, en tónlistin brotin
upp me! slagverks- og fornlú!rasólóum. Kaflinn einkennist a! sama skapi af háværum
styrkleikamerkjum.
Í bá!um köflunum er Jón trúr ljó!unum sem tónlistin er samin vi! og mörg skemmtilegustu
augnablikin í "eim eru a! finna "egar hann notar ákve!nar setningar e!a or! til "ess a! setja af sta!
tengda atbur!i í sjálfri tónlistinni. Jón passar líka upp á "a! a! hafa textann alltaf sem
greinilegastan, til dæmis me! "ví a! nota alltaf hómófóníska röddun "egar textanum er skipt á milli
mismunandi radda. Me! "ví dregur hann fram textann og er "a! líklega li!ur í "eirri vi!leitni hans
a! „láta „innihaldi!“ birtast sem greinilegast og á sem allra áhrifamestan hátt“, svo vitna! sé í hann
sjálfan.
Í heildina teki! eru bá!ir "essir kaflar stórskemmtilegir, eins og reyndar restin af verkinu.
$a! ver!ur merkur dagur í íslenskri tónlistarsögu "egar "etta skúffuverk, sem reyndar er of stórt
fyrir flestar skúffur, ver!ur loksins frumflutt meira en 45 árum eftir a! sí!asta taktstrik "ess var
dregi!!
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