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Verki! Eind er ólíkt ö!rum verkum mínum. Mín fyrri verk hafa einkennst af 
takmörku!um spuna. Me! "essu verki reyni ég a! vinna me! takmarka!an spuna á 
me!vita!an og kerfisbundinn hátt "annig a! verki! ö!list samheldni. Ég tel a! 
samheldni sé há! vitrænum tengingum milli atri!a en a! einnig megi nota innsæi í 
mati á samheldni.  Ég vil byrja á "ví a! kynna stuttlega "rjú fyrri verk mín í 
meistarnámi í tónsmí!um "ar sem ég legg áherslu á ólík atri!i í hverju verki fyrir sig.  
Ég mun benda á áherslubreytingar sem vir!ast vera milli verkanna og hva! ég hef lært 
af hverju verki fyrir sig. Í "essum verkum hef ég unni! miki! me! spuna og 
óme!vitu! áhrif hafa veri! ríkjandi.  
 
Verk án titils: 
 
#etta fyrsta verk er kammerverk sem unni! var hausti! 2015 fyrir vinnustofu me! 
Caput. Í "essu verki fæst ég vi! huglei!ingar um vélrænar breytingar á styrkleika,  
áfer! hljó!s og rytma án "ess a! hugsunin væri fullkomlega me!vitu!.  #annig ver!ur 
spuni ríkjandi hva! tónefni og lengdargildi var!ar en "a! eru engar augljósar  
tengingar milli rytmans sem gengur í gegnum verki! og tónefnisins sem birtist. Hins 
vegar er reynt a! hafa áhugavert flæ!i rytma og tónefnis. Í dæmi 1.A vek ég athygli á 
sjálfstæ!um snöggum hljó!styrksbreytingum, án cresendo og diminuendo, í hverju 
hljó!færi fyrir sig sem prófa ólíka tónblæi í heildar útkomunni. Auk "ess eru snöggar 
áfer!abreytingar sem heg!a sér á svipa!an hátt og styrkleikabreytingarnar. #essi 
heildarútkoma styrkleikabreytinganna er sprottnin frá me!höndlun hljó!s í tölvu "ar 
sem klippt eru saman ólík hljó!.  
 
 

 
Dæmi 1.A: Verk án titils, taktar 1-7. Raddskráin er í C. 
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Í dæmi 1.B má sjá tilraun til "ess a! mynda ritmískt flæ!i "ar sem ég nota!ist vi! 
innsæi. 
 

 
Dæmi 1.B: Verk án titils, taktar 8-10. 

 
 
Sveimhugi:  
 
#etta verk er einnig kammerverk sami! vori! 2016 og flutt í vinnustofu me! Caput. 
Áhersla er lög! á a! sía út tónefni og rytma úr efnivi! verksins sem er s$ndur í dæmi 
2.A. Efnivi!ur verksins er samsetning brotinna hljóma sem settir voru saman af 
innsæi.  
 
#a! sem einkennir ritmíska uppbyggingu "essa verks er a! "a! er jafnt bil milli 
innkomu hverrar nótu, áttundi partur, a! undanskildri hörpu og víbrafón. Einnig helst 
jafnt tempó út í gegnum verki! "ar til accelerando hefst seint í verkinu. Einkennandi 
er a! öll hljómsveitin, nema harpa og víbrafónn, er í sameiginlegu hlutverki og leikur 
rytma sem sía!ur er úr efnivi!num. Me! "ví á ég vi! a! innkoma hverrar n$rrar nótu 
er regluleg "ó a! lengdargildi hverrar nótu séu óregluleg. Harpan og Víbrafónninn 
hafa meiri fjölbreytileika hva! tónefni og rytma var!ar og ur!u "annig í forgrunni 
verksins. Ég lag!i áherslu á breytileika tónblæs eftir registeri hljó!færisins. Ég lag!i 
áherslu á efsta register fagottsins sem fær einleikshlutverk í verkinu. Ég kalla!i verki! 
sveimhuga "ví "a! er ekki alltaf augljóst hva! hljómar í forgrunni e!a í bakgrunni 



! %!

hverju sinni, "ar sem ég reyndi a! skapa hreyfingar hljó!færanna milli for- og 
bakgrunns. Hlustandinn hefur "annig á sinn hátt frjálst val um "a! sem hann e!a hún 
vill hlusta eftir. 
 
Verki! var sami! á sérstakan hátt "ar sem allt tónefni er upprunalega skrifa! fyrir tvö 
píanó. Píanóin leika eins til "riggja radda brotna hljóma í gangandi áttundupörtum. 
Hér eru fyrstu 10 taktarnir af 314: 
 
 

 
Dæmi 2.A: Efnivi!ur sveimhuga, taktar 1-10. 

 
 
Ég haf!i sérstakan áhuga á píanópedalnum og ímynda!i mér a! ég væri a! raddsetja 
píanópedalinn fyrir kammersveitina alla , fyrir utan hörpu og víbrafón, sem spila 
útskrifa!an spuna yfir, "ar sem tónefni og rytmi efnivi!s var settur í a!ra og 
fjölbreyttari mynd.  
 
 
 

 
Dæmi 2.B: Sveimhugi, taktar 1-5. 
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Hér má sjá hvernig rytmi víbrafónsins hefur veri! sía!ur úr efnivi!num en harpan 
leikur endurrö!un á tónefninu me! n$jum rytma á!ur en hún leikur einfaldari síun úr 
efnivi!num.  
 
Dæmi 2.C: Hér má sjá útfærslu á efnivi!num "ar sem rytmi og tónefni helst óbreytt. 
 

 

 
Dæmi 2.C: Sveimhugi, taktar 6-12 

 
#a! sem ég átta!i mig ekki á vi! ger! "essa verks voru áhrif "ess a! láta fleiri en eitt 
hljó!færi spila sama tóninn. Unisono kemur "ví a!eins fyrir "egar harpan og 
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víbrafónninn spila efnivi!inn óbreyttan í sí!ari hluta verksins ásamt "ví a! 
efnivi!urinn er sía!ur samtímis fyrir hljómsveitina, sjá dæmi 2.D:  
 
 

 
Dæmi 2.D: Sveimhugi, taktar 213-219. 
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Útsetning unisono er öflugt verkfæri til "ess a! blanda saman hljó!um og skapa n$ja 
heild í tónblæ. #a! er eitthva! dularfullt sem gerist í unisono. #a! má hugsa sér sem 
myndlíkingu a! harpan og slagverki! túlki upplifun píanóleikarans "egar hann spilar 
brotna hljóma og heyrir margbroti! og óvænt hljó! í hljó!færinu me! "ví a! stíga á 
pedalann og leyfa strengjunum a! lifa. 
 
Í Sveimhuga eru mér hugleikin hljó! á mörkum hins heyranlega. Hvenær heyrir 
ma!ur hljó! og hvenær ekki? Er hljó!i! raunverulegt e!a ímyndun? 
Hva! gerist "egar okkur misheyrist? Kviknar "á ímyndunarafl okkar og fyllir í 
ey!urnar? Er hægt a! virkja ímyndunarafl hlustandans?  #etta eru huglei!ingar sem 
eru "róa!ar í "ri!ja verki námsferilsins, Skilrúmi.  
 
Skilrúm: 
 
Skilrúm er verk fyrir flautu, klarinett, slagverk, hörpu og tvo hátalara og er 10-15 
mínútur í flutningi. Verki! var flutt á vinnustofu me! Adapter ensamble. Fyrsti 
efnivi!ur "ess verks er svipa!ur efnivi! verksins Sveimhuga a! "ví leiti a! nótum var 
ra!a! me! jöfnum lengdargildum en í "etta sinn spyr ég spurninga um hva! sé jafn 
nótnahra!i. 
 
Í verkinu nota!ist ég vi! annars konar rithátt en ég haf!i á!ur nota!. Í sta! "ess a! 
gefa upp ákve!i! lengdargildi á hljó!færaleikarinn a! meta tíma hverrar nótu út frá 
sta!setningu nótunnar milli taktsrika. Hver taktur á a! vera fjórar til sex sekúndur a! 
lengd. Samtímis "urfa allir hljó!færaleikararnir a! lesa raddskrána og fylgjast me! 
túlkun hvers annars sem er mjög krefjandi. Einnig er ég í "essu verki a! kanna 
einleiksmöguleika hljó!færaleikaranna. #essi ritháttur lengdargilda me! notkun 
sta!setninga innan taktsins byggir á fyrri reynslu minni af tónsmí!um en ég nota!i 
slíka a!fer! vi! ger! fyrsta verksins; Verk án titils 2015. #á sta!setti ég nótur án 
lengdargilda og kanna!i ólíkan flutning efnivi!s á!ur en ég komst a! endanlegri 
útfærslu verks. Hér er aftur á móti tímaflæ!i! sveigjanlegt "egar tónskáld lætur verki! 
frá sér og virkjar "annig skapandi hugsun hljó!færaleikarans innan gefinna marka 
sem hefur áhrif á tónlistarlegt flæ!i í hverjum flutningi. #ennan rithátt má finna til 
dæmis í verkum eftir Luciano Berio og György Kurtág og kallast á ensku “time space 
notation” en slík verk lei!a af sér fjölbreyttni í  flutningi og eru "ví eins konar 
ótímabundnar rannsóknir. 
 
Í dæmi 3.A. og 3.B má sjá hvernig ég tekst á vi! "a! a! nota a!eins einn nótnastreng 
fyrir bæ!i flautu og klarinett. Ef ég endurtæki tæknilega "ætti verksins í sí!ar myndi 
ég fremur nota tvo nótnastrengi fyrir flautu og klarinett til "ess a! a! einfalda 
flutninginn. Í verkinu er heldur ekki sk$rt hvort röddin e!a hló!færi! eigi a! leika 
glissando en "a! myndi einnig sk$rast me! tveimur nótnastrengjum. #ó flutningur 
"essa verks eigi a! vera nokku! frjálslegur, skrifa!i ég inn ló!réttar strikalínur á sta!i 
"ar sem hljó!færin eiga a! mætast. 



! )!

 
 

Dæmi 3.A: Skilrúm, Directions for performance 

DIRECTIONS FOR PERFORMANCE 
 

Each bar is approximately 4-6 seconds. 
Stereo speakers should be placed behind the audience. 

Bass drum should have skin facing upward in order to place pressure on skin. 
 

 
Dashed line is flutter zunge 
Stemless note sounds until another one appears or a silence 
Trianglenote is sung  
Dotted line is duration of voice 
Breath when neccesary 

 
 
 

 
Center of skin moving towards rim 
 

 
Apply pressure to skin with palm of hand 

              from no pressure – increasing pressure –  
               high pressure – decreasing pressure – no pressure 

 
 Fast back and forth motion 

 
 

 
  Contact with vibration                   

 
 

 
   Trill or roll 

 
 

 
    Circular motion with accents 
 

 
 

   Scrape surface  
 

 
   

Fingers or palm                Wood stick or wooden end of mallet  
 

 
 

   Superball                 Baking paper 
 

 
 

   
 Medium to large mallet         
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Dæmi 3.B: Skilrúm, taktar 1-15. 
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Í verkinu Skilrúmi kanna ég einnig frekari sveigjanleika í frelsi flytjenda.  Á 
ákve!num köflum skrifa ég nákvæmar styrkleikabreytingar en á ö!rum stö!um bi! ég 
hljó!færaleikarana a! velja styrkleikabreytingar innan gefins ramma og skapa me! 
"ví svigrúm fyrir túlkun. 
 
 

 
Dæmi 3.C: Skilrúm, taktar 43-48. 

 
 
 
Efnivi!ur rafhlutans er allur upprunninn úr hljó!upptökum á akústískum hljó!færum, 
a!alega slagverki og píanói. #essi hljó! voru unnin áfram í tölvu me! "ví a! stilla 
hljó!styrk ákve!inna tí!na en einnig me! "ví a! spegla hljó!upptökur, klippa "ær, 
endurra!a og setja "ær saman á n$. #á er hra!a upptökunnar breytt, bæ!i hægt á hra!a 
og hann aukinn. Loks voru hljó!in látin hljóma sem hreyfanlegir hljó!gjafar (e. Pan) 
milli tveggja hátalara og látin enduróma í r$mi (e. Reverb). 
 
Ætlunin var sú a! milli rafverksins og kvartettsins væri samtal "ar sem mörk "ess 
heyranlega væru sko!u!. Á ákve!num augnarblikum er hljó!verki! huli! me! 
akústískum hljó!færum en á ö!rum tímum eru akústísku hljó!færin hulin af 
hljó!verkinu. Nákvæmlega hvenær "essi atvik áttu sér sta! var ekki ákve!i! af 
höfundi.  Búnar voru til a!stæ!ur "ar sem "etta gæti gerst me! hrö!um e!a hægum 
hljó!styrksbreytingum, bæ!i innnan hljó!verks og í hljó!færaleik og samspili "eirra 
beggja. 
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#rátt fyrir "a! sem ég hef nú l$st, set ég spurningamerki um samheldni verksins,  "ar 
sem ég beitti insæi fremur en kerfisbundinni hugsun vi! framsetningu efnisins. 
Tónefni! var mynda! me! frjálsum hætti og "a! eru engar augljósar endurtekningar í 
verkinu a! undanskilinni tilvitnun hörpunar í upphafsefni.  Tilvitnunin kemur aftur 
fyrir seint í verkinu en "á me! annari útfærslu sta!setninga nótnanna innan taktanna. 
#essar huglei!ingar um samheldni hafa leitt mig yfir í notkun me!vita!rar hugsunar á 
undan og me!an sami! er til styrkja samheldnina. Me! "ví a! hafa tengingar milli 
atri!a í verkinu bind ég verki! saman. Hins vegar hef ég einnig komist a! "eirri 
ni!urstö!u a! tónlist sem er einungis samin me! me!vita!u!um kerfisbundnum hætti 
sé ekki eins lifandi og tónlist sem á rætur í undirme!vitund og innsæi.  Hér er ég fyrst 
a! l$sa minni persónulegu tilfinningu nú en sú tilfinning mun líklega "róast me! 
tímanum. Sú ögrun sem ég tekst á vi! í lokaverkefninu reynir a! finna jafnvægi milli 
rökrænnar  a!fer!afræ!i og insæis vi! ger! verksins Eind.  
 
Eind:  
 
Í verkinu Eind blanda ég saman spuna og rökhugsun til "ess a! komast á flug en vera 
samt jar!tengdur, ef svo má a! or!i komast.  Ég ákva! a! leggja mesta áherslu á 
rytma slagverksins en upphaf verksins eru lengdargildi fjögurra "ungra slaga. #etta 
upphaf, sem ég nefni takttegundamynd I, er endurteki! fjórum sinnum í sístækkandi 
mynd án "ess a! "a! tapi upphafssvipbrig!um sínum og gengur í gegnum allt verki! 
og myndar "annig grunnlag verksins. Ofan á grunnlagi! eru lög! "rjú a!greinanleg 
lög: rytmi, tónefni og  útsetning. Samsetning "essara fjögurra laga skapa a! lokum 
birtingarmynd verksins, "ar sem takast á regla og upplausn. 
 
Me!vitu! nálgun mín í verkinu tekur til nokkurra sjónarmi!a og a!fer!a. Í fyrsta lagi 
haf!i ég "a! a! markmi!i a! ólík atri!i verksins tengdust. Jafnframt "ótti mér 
mikilvægt a! tengingar milli atri!a væru mögulega skiljanlegar me! eyrum hlustenda. 
#ess vegna er greinanlegur snertiflötur milli atri!a. Helstu verkfærin sem ég nota til 
"essa eru: umrö!un, hlutföll og útlínur. Engu a! sí!ur má spyrja hvar mörkin liggja 
milli hins greinanlega og ógreinanlega og hvar skilin eru milli yfirbor!s og "ess sem 
liggur undir. 
 
Annar útgangspunktur vi! ger! verksins var a! ég vildi n$ta a!fer!afræ!i sem ger!i 
mér fært a! skilja samhengi a!fer!ar og yfirbor!s verksins. Rökhugsun ein og sér 
skapar ekki nægilegt líf til "ess a! fanga athygli mína í tónlist yfir lengri tíma.  Spuni 
á hinn bóginn inniheldur spennu sem ég get ekki fyllilega broti! til mergjar og lei!ir 
tónlistina út um ví!an völl en erfitt "ykir mér a! útvíkka "annig verk. Ég ákva! a! 
nota blanda!a tækni spuna og rökhugsunar "ar sem ég glími vi! a! finna jafnvægi 
"essara tveggja a!fer!a.  
 
#ri!ja hugmyndin sem ég vildi vinna me! snertir lagskiptingu verksins. Ég vildi veita 
ólíkum eiginleikum tónlistarinnar breytilegt vægi hverju sinni. Ég samdi "ví tónlistina 
í fjórum lögum: takttegundum, rytma, tónefni og útsetningu. Hvert lag haf!i atri!i 
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sem ég vildi draga fram og önnur atri!i sem ég vildi hylja. #annig var! til útkoma og 
a!fer!afræ!i sem mér finnst svipu! og a!fer!afræ!i Gerhards Richters í málverkum 
sínum "ar sem hann notar sköfu. 
 

 
Gerhard Richter. 2012 

 
Í verkinu Eind rannsaka ég litla eind. Ég sko!a me! innsæi og rökhugsun hvernig láta 
megi eindina endurtaka sig aftur og aftur, í hvert sinn í enn stærra samhengi. Slíkt 
fyrirbæri kallast á máli stær!fræ!innar sjálfsvipur (e. self similarity). Eindin er 
sko!u! og stækku! mynd af sjálfri sér, líkt og mynd af strandlínu tekin me! 
a!dráttarlinsu. Verki! er "ví samsett úr fjórum myndum af sama hlutnum í ólíkum 
fjarlæg!um sem saman mynda eina stóra mynd. 

 
 

Á myndinni má sjá sjálfsvip í spergilkáli. 
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Nánar um verki! Eind:  
 
1. Takttegundir 
 
Í byrjun legg ég áherslu á rythma "ar sem upphafsefnivi!ur eru lengdargildi fjögurra 
"ungra slaga sem ég tek sem fjórar takttegundir: 4/4   3/4   2/4   5/4 . Me! "ví hef ég 
búi! til einingu sem hefur bæ!i reglu, sbr. 4, 3, 2 og brot sbr. 5. Fyrstu tveir taktarnir 
leggja línu og eftirvæntingu  hjá hlustanda,  4/4 og 3/4 "ar sem lengdargildi er stytt 
um einn fjór!apart. Næsti taktur er eins og hlustandi gæti búist vi!, "ar sem "ri!ji 
takturinn er einnig styttur um einn fjór!a part milli 3/4 og 2/4 og kemur "ví hlustanda 
ekki á óvart "ví regla hefur myndast. En a! lokum má ímynda sér a! hlustandi búist 
vi! annari styttingu um einn fjór!apart en "ess í sta! er takturinn óvænt lengdur um 3 
slög  á milli 2/4 og 5/4 og reglan "ví brotin.  
 
Mér fannst "essi fjögur "ungu slög búa yfir áhugaver!u rytmisku flæ!i og "ví langa!i 
mig til a! skrifa framhald. Sem tilraun til "ess ákva! ég a! sko!a umrö!un "essarra 
fjögurra takta, me! svipu!u lagi, "ar sem hlustandi á von á reglu eftir fyrstu tvo 
taktana, "ar sem "ri!ji takturinn er eftir væntingum en sá fjór!i brot á reglunni, "ar 
sem lengdargildisbreyting er "jú slög í sta! eins, en í sta! "ess a! vera óvænt, má 
ímynda sér a! hlustandi eigi von á "essari framvindu.  #ar sem um tvo breytingaferla 
er a! ræ!a mætti ímynda sér a! "eir spili hver á annan, svolíti! eins og andstæ!ir litir 
sem espa hvorn annan upp, en búa samtímis yfir a!dráttarafli líkt og sá kraftur sem 
bindir tvær eindir í sameind.  
 
A!fer!afræ!in er útsk$r! hér a! ne!an í "ví sem ég k$s a! kalla takttegundamyndir. Í 
takttegundamyndunum eru lengdargildin fjór!upartar. 
 
Takttegundamynd I samanstendur af töktum 1-4: 4   3   2   5   
 
Útlínur "essara talna eru eftirfarandi: fyrst er skrefagangur ni!ur og svo stökk upp. 
Setja má upp "essa fjóra takta á eftirfarandi hátt, "ar sem x=4: (x)  (x-1)  (x-2)  (x+1) 
 
Ég velti fyrir mér hvort andstæ! hreyfing útlínanna, "egar fjórum töktum er umra!a!, 
hafi sambærilegt flæ!i og á!ur var l$st; skrefagangur upp og svo stökk ni!ur. 
 
Takttegundamynd II samanstendur af töktum 5-8 sem er endurrö!un á 
takttegundamynd I:  3  4  5  2      

 
#essa mynd má s$na á sambærilegan hátt og á!ur: (x)  (x+1)  (x+2)  (x-1)  "ar sem 
x=3 
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Hér velti ég fyrir mér áhrifum "ess a! snúa skrefaganginum vi!: "ar sem var stytting í 
takttegundamynd I ver!ur nú lenging og öfugt.  
Saman mynda "essir átta taktar n$ja grunneiningu í takttegundamynd III. Hér notast 
ég vi! reglu takttegundamyndar II: (x)  (x+1)  (x+2)  (x-1) "ar sem x er jafnt og 
grunneiningin. Takttegundamynd III samanstendur af töktum 1-32 og lítur "á "annig 
út: 
 

4    3   2  5     3   4    5     2  5     4    3   6      4    5     6      3   

 6      5     4    7       5     6      7       4    3   2  1 4    2  3   4    1 

 
 

Útlínur endurtaka sig hverja átta takta,  "ó a! hlutfallsbreyting eigi sér sta! milli 
endurtekninga. Me! "essum 32 töktum sko!a ég breytingar á lengdargildum me! 
föstum. 
 
En útlínur endurtekninganna og útlínur takts 5-8 eru "ær sömu. 
 
4    3   2  5     3   4    5     2  5     4    3   6      4    5     6      3   6      5     4    7       5     6      
7       4    3   2  1 4    2  3   4    1 

 
 

Í takttegundamynd IV notast ég vi! endurrö!un á  takttegundamynd III , sem stillt var 
upp sem matrixu. Mynda!ar voru "rjár n$jar ra!ir "ar sem breytingar á fjölda slaga er 
í hlutfallslegu samræmi vi!  takttegundamynd I.    
 

4   3   2   5  ver!ur x = 4 sem gefur: (x)   (x *  3/4)    ((x *  3/4)  *  2/3    (((x *  3/4)  *  
2/3)  *  5/2)   
 

Takttegundamynd III s$nir samtals 128 fjór!uparta og "ví ver!ur lengd hinna "riggja 
ra!anna eftirfarandi, "ar sem lengd "riggja seinni ra!anna er tilbrig!i vi! 
hlutfallsbreytingar takttegundamyndar I: 
 
(128) (128 *  3/4) ((128 *  3/4)  *  2/3)   (((128 *  3/4)  *  2/3)  * 5/4) gefur fjóra 
hluta me! lengdir: 128, 96, 64 og 80. 
 
 
41    32     23    54     -   35     46     57      28    
 
59    410   311   612    -   413   514    615    316    
 
617   518   419   720    -   521   622    723    424    
 
325   226   127   428    -   229   330    431    132   
= 128 slög 



! *&!

41    59   617   325    -   35   413    521    229   -   32    410   518   226    -   46   514    622    330     
- 23    311   419   127    -   57   615    723    431              
= 96 slög 
 
 
57   615   723   431    -   23   311    419    127    -  28   316   424   132    -   54   612    720    428              
= 64 slög   
 
516   415   314   613    -   412   511    610    39     -  624   523   422   721    -   520   619    718    417           
= 80 slög  
 
Í uppbyggingu takttegundamyndarinnar læt ég smærri einingu endurtaka sig í stærri 
mynd, líkt og í sjálfsvip. 
 
 
2. Rytmi 
 
Ég bjó til rytma til "ess a! setja inn í fyrstu 16 taktana e!a fyrri helming takttegunda-
myndar III. Ákva! ég a! útskrifa 16 takta spuna til "ess a! hafa hendinguna nægilega 
stutta til "ess a! grunneiningin virki smá í samanbur!i vi! heildarverki!. #essir fyrstu 
16 takta kalla ég spunamynd I. Me! nokkrum slagverkshjó!færum fann ég rytmiskt 
flæ!i sem vakti áhuga minn me! gefnu tempói 60 fjór!upartar á mínútu. Ég haf!i í 
huga hef!bundna skiptingu "ungra og léttra slaga takttegundanna og reyndi a! búa til 
sannfærandi rytmahendingu. A!eins voru fyrstu 16 taktarnir útskrifa!ur spuni. Me! 
"essu vildi ég takmarka óme!vitu! áhrif í verkinu.  #á leita!i ég lei!a til "ess a! 
mynda framhald hendingarinnar án "ess a! fórna einkennum hennar. Spunamynd I 
var endurtekin í annari mynd "ar sem taktarnir 16 voru lengdir og styttir "egar "eir 
voru settir í takta 17-32, spunamynd II, og me! "ví eru áhrif lenginga og styttinga 
taktanna á flæ!i rytmanns sko!u!. Saman mynda "essir 32 taktar spunamynd III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! *'!

Í dæmi 4.A má sjá útskrifa!an spuna rytmans eftir a! hann var sía!ur. 
 

 
Dæmi 4.A: Eind, taktur 1-32, Slagverks partur I. 

 
Ég stillti upp spunamynd III sem matrixu og útfær!i spunamynd IV me! sama hætti 
og takttegundamynd IV. 
 
Spunamynd V: 
 
Spunamynd IV sem er 368 slög er endurtekin "risvar sinnum en í "ri!ja sinn a!eins 
a! hluta sem samsvarandi spunamynd III til "ess a! fylgja lauslega "eirri reglu sem 
finna má í takttegundamynd I hva! var!ar eftirvæntingu. Í hvert sinn sem spunamynd 
IV er endurtekin fær hún n$tt tempó.  Tempóin fylgja útlínum takttegundamyndar II:  
3     4     5      2 , en innbyr!is eru tempóin me! hlutfallslegt samband. 
 
Spunamynd V: 
 
Spunamynd IV hljómar fyrst í tempói 60 fjór!upartar á mínútu, sí!an 90 og 135 en a! 
lokum hljómar spunamynd III í tempói 40. 
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Í framhaldinu einsetti ég mér a! skapa tengingu milli tónhæ!a og rytma "ar sem 
rythminn væri óa!greinanlegur hluti heildarinnar.   
 
 
3. Tónefni  
 
Vi! píanói! leita!i ég a! hljómi me! eyranu sem hrifi mig inn í ævint$ralegan 
náttúrulegan tí!niheim, "ar sem styrkleikinn sveifla!ist. Ég heilla!ist sérstaklega af 
hljó!um á mörkum hins heyranlega, "ar sem tí!nin einkennist af lotubundnum 
styrkleikabreytingum. Hver hljómur hefur ólíka heg!un en hljómurinn leitar a! 
jafnvægi og reglubundinni heg!un. Sem píanóleikaria hefur pedall slaghörpunnar 
lengi veri! mér afar kær en ég var! fyrir sterkum áhrifum af verki Debussy: 
Hommage à Rameau.  Ég hef dvali! vi! "etta verk löngum stundum. Í verkinu er 
hljómum leyft a! lifa hli! vi! hli! sem skapar magna!a fegur!. #essi fegur! hefur 
opna! huga minn fyrir áhrifum "ess a! líkja eftir pedal slaghörpunnar vi! útsetningu 
tónefnis fyrir hljómsveit. 
 
Ég valdi fyrstu nótnarö!ina og skilgreindi framvindu og heg!un fjögurra a!skilinna 
hljómamengja út frá "essum fyrsta hljómi. #essi fjögur hljómamengi eiga a! 
endurspegla útlínur takttegundamyndar II.  
 
hljómamengi I = ”nótnadreifing svipu! og fyrsta nótnarö!in” 
 
hljómamengi II = ”dreifing nótnara!anna er "rengri en í hljómamengi I ” 
 
hljómamengi III  = “dreifing nótnara!anna er "rengri en í hljómamengi II” 
 

hljómamengi IV  = “dreifing nótnara!anna er ví!ari en í  hljómamengi I” 
 
Hljómarnir hér a! ne!an eru ekki í "rengstu stö!u heldur í "eirri rö! sem ég lét "á 
framkalla nótnarö! me! rythma spunamyndar V og tölum takttegundamyndar IV.  
 
hljómamengi I, fimm nótnara!ir:  

 
 
hljómamengi II, fimm nótnara!ir sem eru "rengri en nótnara!ir hljómamengis I: 
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hljómamengi III inniheldur ófyrirsjáanlegar tí!nir sem ég framkalla me! slagverki.  
 
hljómamengi IV: 
 

 
Hér má sjá fyrstu tvær nótnara!ir hljómamengis IV en "ar á eftir er endurteki! efni 
sem hljóma!i snemma í verkinu. Rytmi slagverksins í spunamynd IV var nota!ur sem 
efnivi!ur til "ess a! útfæra dreifingu nótnara!anna í tíma en eyra! ré!i lengdargildum 
nótnanna.  
 
 
4. Útsetning 
 
Í útsetningunni var hverri nótu gefin tímalengd eftir eyranu og "annig myndu!ust 
ólíkar a!stæ!ur fyrir innkomu hverrar n$rrar nótu. Ólíkar a!stæ!ur nótnanna gefa 
"eim mismiki! vægi.  
 
Ég vildi hafa fjölbreyttni í "ykkt tónefnisins, "a! er hversu margir tónar hljóma 
samtímis. Ég mynda!i mis"ykk lög me! misgegnsærri áfer! me! breytilegum 
áherslum. Breytingar í framvindunni geta veri! hægar, mjúkar og línulegar en jafnvel 
samtímis hra!ar og óvæntar. #annig myndast á sumum stö!um eftirvænting en á 
ö!rum stö!um óvænt framvinda. Raddskráin er í C. 
Á "essum fyrstu töktum má sjá dæmi um tónefni og rytma sem er hulinn a! nokkru 
leyti. 
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Dæmi 4.A. Eind, taktar 1-5. 

 
 
 
Ég hanna!i raddfærslu sem innihélt bæ!i stökk og skref. Ég valdi register nótnanna  
en skapa!i einnig óvænta raddfærslu sumssta!ar "ar sem raddir hljó!færa krossast. 
Blæbrig!um hvers hljó!færis er blanda! saman á ólíka vegu, bæ!i me! hægum og 
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hrö!um litabreytingum, stuttum og löngum nótum, en einnig me! 
styrkleikabreytingum. Ni!ursta!a "essa er a! tónmyndin er nakin ef "a! hljómar 
a!eins ein nóta í einu en hulin "egar margar nótur hljóma samtímis.Tónmyndin er er 
hins vegar hulin ef tónefni! er "ykkt og margar nótur hljóma samtímis.  
 
Hér má sjá dæmi um nakta birtingarmynd tónefnis og rytma. 
 

 
Dæmi 4.B: Eind, taktar 42-46 
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Í takti 89 má sjá hvernig blásarar hylja birtingarmynd rytma og tónefnis, sem er í 
strengjum og slagverki, me! "ví a! endurtaka efni sem hljóma!i á!ur. Ég reyndi a! 
m$kja skilin sem eru milli takta 88 og 89 me! "essum hætti. 
 

 
Dæmi 4.C: Eind, taktar 88-91 

 
 



! "#!

Hér má sjá strengi hylja tónefni og rytma me! endurunnu efni. 
 

 
 

Dæmi 4.D: Eind, taktar 159-160, tempo 90. 
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Í fyrri verkum mínum lag!i ég áherslu á spuna í nokku! hráu formi en me! "ví a! sía 
spunann í "essu verki tek ég aukna stjórn á framvindunni. #annig reyndi ég vi! ger! 
verksins Eindar a! skapa jafnvægi milli "ess a! nota eyra! sem lei!arvísi vi! ger! og 
me!höndlun tónlistarinnar annarsvegar og hinsvegar a! útlei!a me! rökhugsun reglu 
og upplausn.  Á ákve!inn hátt má segja a! verki! sé huglei!ing um stær!fræ!ilegt 
form sem kallast sjálfsvipur sem finna má á mörgum stö!um í náttúrunni, eins og til 
dæmis í formi spergilkáls.  
 
Í verkinu Eind eru leiddir saman hinir fjarlægu hljó!heimar slagverksrytma og 
kammerhljómsveitar og "annig leitast ég vi! a! sko!a togsteitu jafnvægis og órei!u 
og skapa me! "ví óvænta upplifun. #etta eru a!eins fyrstu skref mín í rannsóknum á 
rytma sem einni af grunneiningum tónlistar.  
 
 
 
 
 
 


