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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um lokaverk mitt, kvintett fyrir gítar, tvær fiðlur, víólu og selló. Skoðuð er 

aðferðafræðin á bakvið tónsmíðar verksins og henni varpað í fagurfræðilegt ljós. Farið er í 

smáatriði hvað varðar vinnslu á rytma og sýnt hvernig stuðst er við einfaldar talnarunur til 

þess að búa til fjölbreyttan hrynheim. Hugtakið um talnarunur og beitingu mismunandi 

aðgerða á þær er sett í víðara samhengi mengja þar sem hlutmengin eru tengd innbyrðis í 

gegnum einhvers konar lógík. Einnig er snert á áframhaldandi rannsóknum mínum á 

mismunandi resónans tónamengja og tengingu hans við útsetningarlist. Því er lýst hvernig 

takmarkaðar niðurstöður rannsóknarinnar um fjölda sameiginlega yfirtóna tóna í tilteknu 

mengi leiddu til þess að hannaður var stuðull (ómstuðull) til þess að geta mælt getu mengis 

til að resónera. Sagt er frá því hvernig þessar niðurstöður urðu innblástur að tónefni verksins 

og hvernig míkrótónabjögun er notuð til þess að gefa tónunum nýja merkingu. Þessar tvær 

víddir eru sameinaðar og tengdar við fagurfræðilegar hugmyndir mínar um list.  
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Inngangur  

„Heimspekin er skrifuð í þessa miklu bók, alheiminn, sem er ávallt fyrir allra 

augum. Bókin verður hins vegar ekki skilin án þess fyrst að læra tungumál 

hennar og stafina sem sem í henni standa. Hún er skrifuð á tungumáli 

stærðfræðinnar en stafróf þess samanstendur af þríhyrningum, hringjum og 

öðrum formum og án þeirra er ómögulegt að skilja stakt orð í bókinni; án 

þeirra vafrar maður um í myrku völundarhúsi.“1 
-Galileo Galilei 

 

Ég hef ávallt verið upptekinn af hugtökunum um hið óendanlega og óáþreifanlega en þau 

spila lykilhlutverk í lokaverki mínu - kvintett fyrir gítar, tvær fiðlur, víólu og selló - sem og 

fyrri verkum. Þetta er líklega endurspeglað sem skýrast í notkun talnaruna til þess að stýra 

meirihluta parametrana í músíkinni. Það er mikilvægt að gera greinarmun á því að tilbiðja 

tölur á trúarlegan máta og að finna fegurð í því að margir fjölbreyttir hlutar einhverrar 

tilteknar heildar séu smíðaðir frá sameiginlegri forskrift. Þessi hugmynd um sameiginlega 

forskrift er lykilhugtak í fraktal formfræði. Í stuttu máli er fraktal hlutur form sem viðheldur 

sama grófleika við stækkun og inniheldur því endalaus smáatriði.2 Þetta leiðir af sér þá 

þversagnakenndu staðreynd að þessir hlutir eru með endanlegt flatarmál en óendanlegt 

ummál.3 Það mætti álykta að til þess að lýsa svo flóknum hlut þyrfti forskriftin að vera 

jafnflókin – og það mætti ennfremur álykta að til þess að lýsa óendanlega flóknum hlut þyrfti 

hún að vera óendanlega flókin. Fraktal formfræði er andsvar við þessari ályktun en ekki nóg 

með það að forskriftin geti verið einföld, hún getur innihaldið aðeins eina aðgerð.4 Galdurinn 

er sá að aðgerðin er endurtekin í sífellu og næsta aðgerð er ávallt framkvæmd á útkomu 

síðustu aðgerðar. Þetta ferli, þar sem aðgerð er skilgreind með tilliti til sjálfs síns, kallast á 

ensku recursion. 5  Frægasta (og að mínu mati fallegasta) dæmið um slíkan fraktal er 

Mandelbrot mengið. Þetta mengi er fengið með fallinu  við gildið , þar sem 

þeir punktar C í tvinntalnaplaninu6 eru í Mandelbrot menginu ef markgildi  stefnir ekki á 

óendanlegt. Á Mynd 1 má sjá mengið þegar búið er að reikna nógu mörg gildi fallsins og 

                                                
1 Galileo Galilei, The Assayer, Stillman Drake þýddi (Róm, 1623), bls. 4. 
2 Benoit B. Mandelbrot, „Fractal geometry :  what is it, and what does it do ?“ Proceedings of the Royal 

Society A 423, 1864 (maí 1989): 3-16, doi:10.1098/rspa.1989.0038. 
3 Yaroslav D. Sergeyev, „The exact (up to infinitesimals) infinite perimeter of the Koch snowflake and its 
finite area.“ Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 31, 1-3 (febrúar 2016): 21-29, 

doi:10.1016/j.cnsns.2015.07.004. 
4 Mandelbrot, „Fractal geometry :  what is it, and what does it do ?“ 
5 Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7. útg. (New York: McGraw-Hill, 2012), 

bls. 365. 
6 Gunnar Þór Magnússon og Þorsteinn Vilhjálmsson, „Eru tvinntölurnar til í raun og veru?“ Vísindavefurinn, 

9. október 2009, sótt 17. maí 2017 á http://visindavefur.is/svar.php?id=13410. 

http://visindavefur.is/svar.php?id=13410
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lita punktana með mismunandi litum eftir því hversu mörg þrep tekur fyrir þau að lenda út 

fyrir tvinntalnaplanið upp að gildinu 2.7 

 

Mynd 1: Mandelbrot mengið 

Ekki er um eiginlega fraktaluppbyggingu í lokaverkinu að ræða en ég sæki mikinn innblástur 

í hugmyndafræði fraktala – að búa til flókin og fjölbreytt mynstur með takmörkuðum 

upplýsingum og verkfærum. Það hefur verið sýnt fram á að fraktal form kitla sjónfæri 

mannverunnar á hátt sem önnur form geta ekki.8 Ástæðan fyrir því að þessi form eru talin 

fallegri er líklegast vegna þess að taugakerfi okkar er sjálft fraktal í uppbyggingu og þar af 

leiðandi er heilanum eðlislægt að taka á móti og flokka upplýsingar sem hafa fraktal 

eiginleika.9 

                                                
7 Eric W. Weisstein, „Mandelbrot Set.“ MathWorld-A Wolfram Web Resource, sótt 17. maí 2017 á 

http://mathworld.wolfram.com/MandelbrotSet.html. 
8 Branka Spehar, Colin W.G. Clifford, Ben R. Newell, Richard P. Taylor, „Universal aesthetic of fractals.“ 

Computers & Graphics 27, 5 (október 2003): 813-820, doi:10.1016/S0097-8493(03)00154-7. 
9 Florian P. Fischmeister, Mauricio J.D. Martins, Roland Beisteiner, W. Tecumseh Fitch, „Self-similarity and 

recursion as default modes in human cognition.“ Cortex, (september 2016): 1-19, 

doi:10.1016/j.cortex.2016.08.016. 

http://mathworld.wolfram.com/MandelbrotSet.html
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Einnig er að finna örlítíl mystísk áhrif alveg í upphafi verksins. Fyrstu fjórar nóturnar hafa 

ekkert með restina af verkinu að gera og vísa heldur ekki í neitt ákveðið fyrirbæri utan 

verksins. Þetta er innblásið af furðulegu stíleinkenni í Kóraninum (arabíska: القرآن), trúarriti 

íslam. Bókin skiptist í 114 kafla en 29 af þeim byrja á slitnum arabískum bókstöfum, allt upp 

í fimm, sem hafa fengið heitið Muqatta‘āt (arabíska: حروف مقطعات) sem er yfirleitt þýtt sem 

„ótengdu stafirnir“. Enginn veit fyrir víst hvað þessir bókstafir þýða þó að það séu margar 

kenningar til. Það sem mér finnst mest áhugavert við þessa stafi er það að algengasta 

samsetningin sem kemur fyrir, ألم (ʾalif lām mīm), er einnig meira-eða-minna rétt röð á 

algengustu bókstöfunum í arabíska tungumálinu (bókstafurinn ن (nūn) er reyndar algengari 

en م (mīm) en það munar mjög litlu).10 Ég yfirfærði þessa hugmynd á tónhæðir og reiknaði 

út tölfræðidreifingu tónhæða í mengjunum sem notuð voru sem tónefni. Vert er að nefna að 

þetta endurspeglar ekki beint tölfræðidreifingu tónhæðanna í gegnum allt verkið en gefur 

samt góða hugmynd um mikilvægi hvers tóns. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða tónsmíðaaðferðirnar sem notaðar voru til að semja 

lokaverkið í miklum smáatriðum og tengja þær við hugmyndir mínar um fagurfræði. 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að á eftir inngangi þessum kemur meginmál þar sem 

lokaverkið er skoðað í þaular. Meginmálið skiptist í tvo kafla, tónefni og rytmi. Á eftir 

meginmáli kemur síðan niðurlag þar sem efni ritgerðinnar er dregið saman. 

Í ritgerðinni er stuðst við nokkur sérhæfð hugtök sem tilheyra ekki þeirri grunnþekkingu á 

tónlistarhugtökum sem ætlast er til að lesandinn búi yfir. Til þess að lesandinn skilji inntak 

ritgerðinnar betur verða þessi hugtök skilgreind hér í innganginum: 

Yfirtónaröðin – Röð tíðna hlutsveifla í hljóðbylgju sem eru allar skyldar einni sameiginlegri 

tíðni (sem nefnist grunntónn) í gegnum heiltöluhlutfall. Vert er að nefna að yfirtónaraðir í 

„villtum“ hljóðbylgjum fylgja ekki endilega þessu mynstri en þessi tilteknu hlutfö ll er það 

sem er yfirleitt meint með hugtakinu „yfirtónaröðin“. Þau tónbil þar sem tíðnirnar eru í 

heiltöluhlutfalli við hvor aðra nefnast hrein tónbil.11 Þegar tónbil er hreint skynjum við nýjar 

tíðnir, sem eru mismunur og samlagning hljóðbylgja tónbilsins og yfirtóna þeirra. Tíðnin 

sem er afleiðing af mismuni sveifla tíðnanna nefnist mistónn eða undirtónn. Þegar tíðnirnar 

                                                
10 Halim Sayoud, „Investigation on the Mystery of the Qurʾan‘s Disjointed Letters.“ QURANICA, 

International Journal of Quranic Research 5, 2 (desember 2013): 1-14, sótt 17. maí 2017 á 

http://ejum.fsktm.um.edu.my/article/1454.pdf. 
11 Reginald Bain, The Harmonic Series: A path to understanding musical intervals, scales, tuning and timbre 

(Columbia: University of South Carolina, 2003), bls. 1-5, sótt 18. maí 2017 á 

http://in.music.sc.edu/fs/bain/atmi02/hs/hs.pdf.  

http://ejum.fsktm.um.edu.my/article/1454.pdf
http://in.music.sc.edu/fs/bain/atmi02/hs/hs.pdf
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eru það nálægt hver annarri að þau hafa áhrif á sömu taugahimnur er mistóninn ekki 

skynjaður sem tíðni heldur regluleg truflun á hljóðstyrk sem nefnist sláttur.12 

Resónans – Fyrirbæri sem má sjá í öllum hreyfikerfum (e. dynamical systems) þar sem 

utanaðkomandi orka, með tíðni sem er sambærileg við tíðni kerfisins eða summu tíðna 

kerfisins, veldur uppmögnun á styrk kerfisins. Í ritgerðinni er þetta hugtak notað í þeim 

skilningi að tíðnir yfirtóna mismunandi hljóðbylgja magna hvor aðra upp.13 

Míkrótónar – Tíðnir sem víkja frá þeim tíðnum sem fengnar eru þegar áttundunni er skipt 

upp í tólf jafna hluta, sem nefnist jafnstilling.14 Mælieiningin á fráviki frá jafnstillingu er 

sent, sem er skilgreind sem einn hundruðasti af hálftóni.15  

                                                
12 Hermann Helmholtz, On the Sensations of Tone, 2. útg. (New York: Dover Publications, Inc, 1954), bls 

152-165. 
13 Valentin Shironosov, Resonance in physics, chemistry and biology (Izhevsk: Udmurt State University, 
2001), bls. 3, sótt 18. maí 2017 á 

https://www.researchgate.net/publication/260190160_Resonance_in_physics_chemistry_and_biology. 
14 Sami Abu Shumays, The Fuzzy Boundaries of Intonation in Maqam: Cognitive and Linguistic Approaches 

(Mexico City: Society for Ethnomusicology, 2009), bls. 1-2, sótt 18. maí 2017 á 

http://www.maqamlessons.com/analysis/media/FuzzyBoundaries_MaqamIntonation2009.pdf.  
15 Alexander J. Ellis, FRS, „On the Musical Scales of Various Nations.“ Journal of the Society of Arts 1688, 

33 (mars 1885): bls. 3. 

https://www.researchgate.net/publication/260190160_Resonance_in_physics_chemistry_and_biology
http://www.maqamlessons.com/analysis/media/FuzzyBoundaries_MaqamIntonation2009.pdf
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Meginmál 

Tónefni 

Nær allt tónefnið í verkinu á rætur sínar að rekja til sömu gerð eiginleika en notuð voru 

mengi sem voru takmörkuð niðurstaða úr rannsóknum mínum á resónans milli yfirtóna nótna 

í allt að fimm nótna mengjum. Þessi rannsókn hófst vegna áhuga míns á að nálgast einhvers 

konar sannleik hvað varðar útsetningarlist (e. orchestration). Endanlegt markmið er að reyna 

að setja fram einhver prinsipp sem lýsa því hver abstrakt skilgreiningin á góðri útsetningu 

sé, án vitnana í þekktar hljóðfærablöndur og nótnasöfn. Ég er sannfærður um að hægt sé að 

setja fram einhvers konar grunnlögmál sem væri svo hægt að skoða með tilliti til mismunandi 

hljómburð rýma og mismunandi heyrn og skilning fólks. Ljóst er að það þurfi töluvert mikla 

vinnu til þess að skoða málið almennilega og því var látið nægja að skoða mengin út frá 

einungis einni breytu sem er þó mikilvæg: fjölda sameiginlegra yfirtóna. Hannaður var 

ákveðinn ómstuðull, sem parar saman nótnasafn við tölu. Fyrst voru allir sameiginlegir 

yfirtónar frumtónbilana (upp að sextánda yfirtóni, og frá lítilli tvíund til og með stækkaðri 

ferund) skrifaðir niður og skoðað hversu oft þeir komu fyrir í hvorri yfirtónaröð fyrir sig og 

skráð niðurstöðuna sem hlutfall. Tökum sem dæmi fjölda nótna A í lítilli tvíund AB. A 

kemur fyrir fimm sinnum í yfirtónaröð frá A og einu sinni í yfirtónaröð frá B. Þess vegna 

hefur nótan A í þessu samhengi hlutfallið 5:1. Þetta var gert fyrir alla sameiginlega yfirtóna 

fyrir öll sex tónbilin og síðan var tekin summa af öllum hlutföllunum – þannig er 

ómstuðullinn fyrir litla tvíund AB=17 (A5:1, E3:1, F1:3, Gís1:2). Til þess að finna ómstuðulinn 

á stærri mengjum voru þau fyrst brotin niður í öll tónbilin sem myndast milli nótnanna og 

síðan fundin summan á þeim tónbilum. Tökum sem dæmi mengið 02468 sem er brot úr 

heiltónaskalanum. Það er hægt að setja fram sem samblöndu af fjórum stórum tvíundum, 

fjórum stórum þríundum (þrem stórum þríundum og einni lítilli sexund) og tveim 

stækkuðum ferundum. Ómstuðullinn á þessum tónbilum er 24, 27 og 24 en heildarsumman 

verður þá 24*4+27*4+24*2=252. Samkvæmt þessum mælikvarða er þetta jafnframt það 

fimm nótna mengi sem hefur flesta yfirtóna sameiginlega. Vert er að nefna að þó svo að ég 

hafi gefið þessum katalóg nafnið „ómstuðull“ þá er samt litið á öll mengi eins og þau séu í 

þrengstu stöðu og enginn greinarmunur gerður á tónbilum sem eru speglun af hvor öðrum, 

eins og lítilli tvíund og stórri sjöund, sem resónera ekki eins. Mikilvægt að huga líka að því 

hvernig nótunum er raðað saman því það getur gerbreytt resónansinum í hljómnum. 

Rannsóknin hefur ennfremur þann galla að hún tekur ekki ennþá tillit til mismunandi 

stillingu nótna í hverri yfirtónaröð fyrir sig sem hefur mikið að segja um resónans 

yfirtónanna. Hins vegar var leitað eftir að finna kalda og blinda leið til þess að mæla það 

hvers konar mengi hafa flesta og fæsta yfirtóna sameiginlega og athuga hvort að þau mengi 

hafi meiri getu til að resónera en önnur mengi. Það sem mér finnst mest spennandi að komast 

til botns á er munurinn annars vegar á mengjum sem eru með marga yfirtóna sameiginlega 
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og hins vegar þau sem eru með sameiginlegan grunntón eða „undirtón“. Það liggur ljóst fyrir 

að síðari týpan af mengi resónerar miklu meira í þeim skilningi að sterkustu tónarnir styðji 

við þá sem veikari eru, sem vísa síðan aftur í sterku tónana. Engu að síður þá hefur fyrri 

mengjagerðin fleiri sameiginlega yfirtóna og ef hún er raddsett rétt þá myndast mögulega 

sterkari resónans milli fleiri yfirtóna og heildarhljómurinn verður mun lýðræðislegri. Hins 

vegar myndi líklegast vanta þessa sterku miðju og mjúku blöndu sem yfirtónaröðin sjálf býr 

yfir. Það er þess virði að spyrja hvort að sameiginlegir yfirtónar séu nægilegt skilyrði fyrir 

sterkum resónans eða hvort að skilgreiningin á resónans teygi sig aldrei út fyrir módel 

yfirtónaraðinnar. Þeirri spurningu er enn ósvarað og það er ekki tilgangur þessar ritgerðar að 

svara henni.  

Ákveðið var að byrja verkið á algjörlega hlutlausu tónefni til þess að gefa rytmanum rými 

til þess að blómstra. Rytminn í upphafi verks einkennist af algjöru púlsleysi og þótti 

viðeigandi að tónefnið myndi vera í sem mestri andstöðu við þá tilfinningu. Því var tekin 

ákvörðun um að tónefnið myndi samanstanda einungis af hreinum tónbilum út frá nótunni 

D. Í verkinu er ætlast til þess að öll hljóðfærin séu endurstillt þannig að opnu strengir allra 

hljóðfæranna mynda tónamengið D-A-Fís-C-E. Þær nótur sem ber mest á hvað varðar frávik 

frá jafnstillingu eru Fís og C, sem eru lágar um 13,67 og 31,19 sent. Til þess að nótnaskriftin 

yrði í samræmi við stillingu tónbilana var fengið að láni formerki sem eru gjarnan notuð til 

þess að rita niður arabíska tónlist með vestrænni nótnaskrift en hefðin er að skrifa venjulegt 

lækkunarmerki með haki í gegn ( ) til að tákna lækkun um minna en hálftón.16 Í lokaverkinu 

gildir sú regla að kvarttónsformerki með haki í gegnum tákna lækkun um 31,19 sent og 

venjuleg formerki með haki tákna lækkun um 13,67 sent. Gítarinn er eina jafnstillta 

hljóðfærið í samsetningunni og hin hljóðfærin taka ávallt tillit til intónasjón hans og þess 

vegna er mikilvægt að þessi greinarmunur sé til staðar í nótunum. Jafnframt helst stilling 

gítarsins óbreytt og því eru tónbil ekki alltaf með sömu innbyrðis afstöðu. Þetta veldur því 

að frávik nótnanna fær á sig aðra merkingu þegar tónmiðjan er færð eða þurrkuð út. Með 

öðrum orðum, frávik sem gerir það að verkum að tónbil slær ekki (eða slær á harmónískan 

máta réttara sagt) getur líka gert það að verkum að tiltölulega hreint tónbil slái á ómstríðan 

hátt. Talnarunurnar sem nánar verður fjallað um í kaflanum um rytma gegna þeim tvíþætta 

tilgangi að þýða bæði lengdargildi og líka tónhæðir. Fyrir gítarröddina merkja þessar tölur, 

2357, númer yfirtóns sem er spilað með tilliti til grunntónsins D. Þar af leiðandi táknar talan 

2 litla D, talan 3 litla A, talan 5 einstrikað Fís3 og talan 7 tvístrikað C7 (þar sem tölustafirnir 

3 og 7 í lágstöfum tákna lækkun um 13,67 og 31,19 sent hver fyrir sig). Tölurnar fá aðeins 

meiri abstrakt merkingu í hinum hljóðfærunum en vegna þess að þau hafa öll fjóra strengi 

og um fjóra tölustafi er að ræða var ákveðið að túlka tölustafinn 2 sem lægsta streng (fjórða 

streng) og tölustafinn 7 sem hæsta streng (fyrsta streng). Áherslurnar í fyrsta kaflanum eiga 

                                                
16 Jameel Ouweis جميل عويس, Samaii Rast سماعي راست. 
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að hafa þau áhrif að þau séu stödd á öðrum stað í perspektífinu, það er að segja í forgrunni 

miðað við restina af efninu sem á að vera í bakgrunni, án þess að það sé tilfinning fyrir því 

að þau tilheyri algjörlega öðrum hljóðheimi. Því var tekin ákvörðun um að nota tónefni sem 

er skilt hinu tónefninu en ekki á augljósan hátt. Þetta vandamál var leyst með því að sækja 

tónefni í speglun yfirtónaraðinnar, svokallaða „undirtónaröð“. Fyrstu sextán nóturnar í 

yfirtónaröð frá D voru speglaðar niður á við og síðan var raðað þeim tónum á nýjan hátt 

þannig að þeir mynduðu yfirtónaröð með svipaða byggingu og venjuleg yfirtónaröð. Valið 

var nótuna E sem grunntón af þeirri ástæðu að fyrstu átta nóturnar í undirtónaröðinni frá D 

mynda mjög áberandi hálfminnkaðan hljóm með E sem grunntón, þó svo að sú nóta kemur 

bara fyrir einu sinni. Það eru til önnur rök fyrir þessari ákvörðun en þau eru að ef tekið er 

forhljómssjöundarhljóm, sem er sá hljómur sem fyrstu átta nóturnar í yfirtónaröðinni gefur 

til kynna, og speglað hann niður á við þá er fenginn hálfminnkaður hljómur með grunntón 

sem liggur stórri tvíund ofar (lítilli sjöund neðar) sem er sama niðurstaða. Þegar raðað er 

nótunum með tilliti til E sem grunntóns er fengin þessi röð: 

 
Mynd 2: Nótur "undirtónaraðinnar" endurraðaðar með tilliti til grunntóns E 

Valdar voru nóturnar G-B-D-Fís úr sameiginlegu „yfirtónunum“ því að þær voru taldar vera 

mest viðeigandi miðað við stemninguna sem leitað var eftir. Notað var sama kerfi til þess að 

tengja tónhæð við lengdargildi og áður, það er að segja tölustafurinn 2 merkir nótuna G og 

tölustafurinn 7 merkir nótuna Fís. Það kemur síðan að því í öðrum kaflanum að gítarinn færir 

tónamiðjuna frá D yfir í E og þar með er D yfirtónaröðin kvödd og hún snýr ekki til baka 

nema í blálokin. Þetta mengi var þó einnig valið af þeirri ástæðu að það býður upp á 

raddleiðslu í skrefagangi yfir í mengi næsta kafla sem samanstendur af nótunum Fís-Gís-

Dís-E.  

Þessi hljómur er ekki fenginn sem afleiðing af sameiginlegum yfirtónum á neinn hátt en 

hefur persónulega merkingu fyrir mig. Hljómurinn var fundinn upp í gríni af kollegum sem 

íslenskt afsprengi af hefðbundnum stækkuðum sexundarhljómum og fékk því viðurnefnið 

„íslenski hljómurinn“. Að mínu mati hefur þessi hljómur ákveðna mystíska fegurð vegna 

þess að hann hegðar sér eins og díatónískur hljómur þó svo að hann hafi enga skýra tónmiðju 

og heldur ekki augljósa hljómfræðilega virkni. Þó svo að hljómurinn hafi upprunalega haft 

það hlutverk að leysast á forhljóm eins og hinir hefðbundnu stækkuðu sexundarhljómar 

ákvað ég að hunsa þessa tengingu og nota hljóminn einungis sem lit. Fyrir utan íslenska 
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hljóminn er einungis notaðir hljómar fengnir úr fyrrnefndu rannsóknarferli í næstu tveim 

köflum. Mikilvægt þótti að tónefnið endurspeglaði ferðalagið sem á sér stað í rytmavíddinni 

og því voru valin mengi með tilliti til spennustigs; hvers konar raddleiðsla átti við hverju 

sinni og hvort að áferðin ætti að þyngjast eða léttast. Notuð var talnaruna til þess að ákveða 

hljóðfæraþykkt og þetta hefur áhrif á það hvaða hljóma er hægt að velja úr hverju sinni. 

Talnarunan er túlkuð á einfaldan máta til þess að merkja fjölda hljóðfæra, en þó ekki í öllum 

tilfellum fjölda tóna. Tónunum var dreift á hljóðfærapartana eftir einfaldri forskrift: Hvert 

hljóðfæri hefur tvo tóna til að spila og hærri tóninn kemur einungis á fyrsta slagi hvers takts. 

Vert er að nefna að notuð var ákveðin „crossfade“ aðferð til þess að hljómarnir myndu blæða 

inn í hvorn annan að einhverju leyti – annars hefur hvert hljóðfæri yfirleitt bara tvo tóna að 

spila. Á eftir íslenska hljómnum kemur mengið 02468 sem er það mengi sem hefur flesta 

sameiginlega yfirtóna og var það valið vegna þess að það þótti viðeigandi fyrir þema kaflans 

sem er samheldni hljóðfæranna og rótleysi/breytileiki púlsins. Þetta mengi hefur engan 

eiginlegan grunntón þó svo að ekki sé um fullkomið heiltónamengi að ræða og mengið 

inniheldur takmarkaða fjölbreytni á tónbilum og falla því allir tónarnir inn í sameiginlegan 

lit (báðar þessar staðreyndir taka ekki tillit til þess að tónefnið er síðan bjagað með 

míkrótónum). Í næsta hluta eru einungis tvö hljóðfæri en ákveðið var að nota þriggja tóna 

mengi vegna karakter hlutans en þetta mengi (026) var valið úr þeim mengjum sem hafa 

flesta sameiginlega yfirtóna en neðar á listanum - ómstuðullinn fyrir þetta mengi er 75 og er 

það næstefst á listanum en það þriggja tóna mengi sem hefur flesta sameiginlega yfirtóna er 

048 með ómstuðul 81. Næsta mengi er fimm tóna mengið 02458 skipt milli fjögra hljóðfæra. 

Þetta mengi liggur neðst á listanum yfir fimm tóna mengi með flesta sameiginlega yfirtóna 

en ómstuðullinn er 215, sbr. 252 fyrir 02468. Í næsta hluta er líka fimm tóna mengi (02369) 

en nú í fimm hljóðfærum sem spila núna bara eina nótu út allan hlutann en þetta er 

karakterbreyting sem undirbýr og undirstrikar kaflann sem kemur beint á eftir. Mengið sem 

unnið er með er það fimm tóna mengi sem hefur fæsta sameiginlega yfirtóna (þrengsta staða 

mengisins er 01369 en ákveðið var að nota 02369 í þágu betri áhrifa). 

Í næsta kafla er haldið áfram að vinna með mengi úr listanum yfir mengi með fæsta 

sameiginlega yfirtóna og var valið mengið 023 (þrengsta form 013) annars vegar því að það 

er næstefst á listanum (það hefur ómstuðul 55 en það þriggja tóna mengi með fæsta 

sameiginlega yfirtóna er 036 með 52) og einnig því að það gerir það kleift að skipta yfir í 

nýjan karakter á látlausan máta því að þetta mengi er hlutmengi í því sem var í kaflanum á 

undan. Eins og gerðist iðulega í kaflanum á undan hefur hvert hljóðfæri tvo tóna til að spila 

en hér er notaðar mismunandi dreifingareglur fyrir hvert hljóðfæri. Fyrir gítarinn gildir sú 

regla að hver tónn er endurtekinn tvisvar og bara er tekið tillit til fjórðu partana, þess vegna 

kemur fyrir að tónn er ekki endurtekinn eða endurtekinn tvisvar. Fyrir víóluröddina gildir 
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líka sú regla að hver tónn er endurtekinn tvisvar en með tilliti til hverrar nótu fyrir sig og því 

er hver tónn endurtekinn hvorki oftar né sjaldnar en tvisvar. Í sellóröddinni gildir sú regla að 

tónn er aldrei endurtekinn, það er alltaf flakkað milli tónanna fram og til baka. Næst er valið 

mengið 025 sem hefur sama ómstuðul og 55 með það í huga að létta verulega á textúrunni 

en þetta mengi hefur að mínu mati mjög opinn og léttan blæ. Notaðar voru örlítið öðruvísi 

dreifingarreglur vegna þess að öll hljóðfærin spila alla tónanna sem eru í boði. Gítarröddin 

fylgir þeirri reglu að mengið er spilað í réttri röð niður á við með tilliti til fjóðru parts og því 

eru tónar stundum tvíteknir. Í takti 229 hættir gítarinn að fylgja þessu mynstri til þess að gefa 

til kynna að breyting er að fara að eiga sér stað og var ákveðið mynstur með frjálsum 

aðferðum. Fyrsta fiðla styðst við þá reglu að mengið er spilað í réttri röð niður á við þar sem 

hver tónn er endurtekinn tvisvar og í annari fiðlu er mengið spilað í réttri röð niður á við og 

tónn er aldrei endurtekinn. Þessi dreifingarregla helst óbreytt þrátt fyrir að gítarröddin dregur 

sig í hlé en notað er sömu sigtunaraðferð og í kaflanum merktum með æfingastafi F til þess 

að tvístra rytmanum og því virðist vera önnur regla við lýði. Í síðasta hluta þessa kafla er létt 

ennþá meira á textúrunni með því að nota einfalda stóra tvíund. Ákveðið var að metta 

textúruna í byrjun gítarkadensunnar og er því bætt við nótunni D til að mynda krómatískan 

klasa 012. Þetta mengi ummyndast hægt og rólega yfir í hljóm sem einblínt er á alveg fram 

að lok verks en sá hljómur er að töluverðu leyti valinn með innsæinu og er betra að lýsa sem 

mollellefundarhljómi frekar en með mengjaritun. Þessi hljómur er í miklu uppáhaldi hjá mér 

og er ennfremur hljómur sem er erfitt að fá leið af við mikla endurtekningu og létt að týna 

sér í. Það er þó mikilvægt að taka fram að míkrótónabjögunin er ekki að eins miklu leyti 

tilviljunakennd afleiðing þegar kom að vali þessa hljóms heldur þvert á móti var hún 

mikilvægur þáttur í valinu. Það er efasamt að þessi hluti hefði litið eins út ef það hefði engin 

bjögun verið til staðar í verkinu. Í þessari kadensu er ekki um eiginlegt dreifingamynstur að 

ræða, heldur eru tónar spilaðir í öldugangi frá lægsta til hæsta og aftur til lægsta í sífellu. Í 

síðasta hluta verksins er aftur notað þá aðferð og í byrjun að tengja saman lengdargildi og 

tónhæðir með þeirri undantekningu að gítarparturinn helst óbreyttur og sellóröddin liggur á 

nótunni A. Hin þrjú hljóðfærin spila öll tónana G, H, C7 og D3 en notað er sömu aðferð og 

var notuð til að innleiða áherslur í fyrsta kafla en í þetta skipti til þess að innleiða nýja tóna 

í partana. (það tekur smá stund fyrir alla partana til að fá aðgengi að öllum fjórum tónunum). 

Þegar kemur að lok verksins spila fiðlurnar, víóla og selló mjög bjagaðan íslenskan hljóm í 

liggjandi flaututónum og gítarinn hefur dramatískt ritardando sem endar á flaututónum á 
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opnum strengjum og er þannig allt mikilvægasta tónefnið tvinnað saman sem ákveðna 

niðurstöðu á verkinu. 

Rytmi 

Formið á verkinu var hugsað sem ferðalag púlsins um þrívíðan striga milli forgrunns og 

bakgrunns. Það var skipulagt þannig að tónlistin sest á mismunandi gerðir af rytmísku 

ástandi á leiðinni og til þess að skýra umfang hvers ástands fyrir sig verður stuðst við lýsandi 

hugtök. Þessi hugtök eru eftirfarandi: Púlsleysi, fastur púls, breytilegur púls og margir 

púlsar. Út frá þessum hugtökum ætti að vera skýrt hvaða rytmísku áferð er sóst eftir hverju 

sinni, en ásetningur án viðeigandi úrvinnslu er einskis virði þannig í þessum hluta 

ritgerðarinnar verður fjallað um aðferðirnar sem beitt var til þess að ná fram þessari 

stemningu. Allt rytmíska efnið í verkinu er sprottið af notkun talnaruna af mismunandi toga 

og eru þær jafnframt túlkaðar á mismunandi hátt.  

Púlsleysi 

Í fyrsta kaflanum var einblínt á hugtakið um púlsleysi og er talnarunan sem er notuð hönnuð 

þannig að tölustafirnir 1 upp í 5 endurtaka sig í sífellu á meðan tölustafirnir 2,3,5 og 7 fara í 

gegnum tiltekið stokkunarferli sem nefnist á ensku „in shuffle“17. Þessi stokkunaraðferð 

virkar þannig að menginu er skipt í helminga og seinni helmingnum er dreift yfir fyrri 

helminginn þar sem fyrsti hluti seinni helmingsins verður fyrsti hluti nýja mengisins – þar 

af leiðandi verður 2357 að 5273, 5273 verður að 7532 og 7532 verður að 3725.  

 
Mynd 3: "In-shuffle" stokkunaralgóritmi 

 
Mynd 4: Tvöföld talnaruna þar sem neðri talnarunan er stokkuð og sú efri helst óbreytt 

                                                
17 Eric W. Weisstein, „In-Shuffle.“ MathWorld-A Wolfram Web Resource, sótt 18. maí 2017 á 

http://mathworld.wolfram.com/In-Shuffle.html.  

http://mathworld.wolfram.com/In-Shuffle.html
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Eftir þessa stokkun endurtekur talnarunan sig, þannig til þess að fá sem mesta fjölbreytni var 

ákveðið að stokka hina tölustafina á sambærilegan hátt eftir hverja lotu, þar sem menginu er 

skipt í ójafna helminga sem samanstanda af tveim og þrem einingum – það er að segja 12345 

verður að 31425, 31425 verður að 43215 og 43215 verður að 24135 (þetta veldur því að 

heildarlotan endurtekur sig eftir 320 einingar).  

 
Mynd 5: Ójöfn "in-shuffle" aðgerð - það má líka líta á þetta sem "out-shuffle"18 aðgerð með ósýnilegum "núllta" meðlim 

Þessar tölur eru síðan túlkaðar þannig að talnarunan frá einum upp í fimm merkir 

hljóðfæranúmer (þar sem gítar fær tölustafinn einn og selló tölustafinn fimm), og talnarunan 

2357 merkir lengd í einingum. Þegar búið er að fylla inn í partana út frá þessari forskrift þá 

myndast ný talnaruna sem lítur svona út:  

 
Mynd 6: Hulinn kanón í tvöföldu talnarununni sem kemur fyrir í Mynd 3 

Í þessari talnarunu eru eftirtektarverðar endurtekningar en runan samanstendur af þrenndum 

sem eru aðskildar með einingum. Það er einnig fullkomin dreifing á tölustöfunum í 

ákveðnum skilningi; Hver tala kemur einu sinni fyrir sem þrennd og einu sinni sem eining 

og tölustafirnir koma alltaf á tveggja og fjögurra tölustafa millibili til skiptis. Þessi talnaruna 

kemur fyrir í öllum röddum á misdreifðu millibili og á mismunandi hraða í kanón. Til þess 

að skapa tilfinningu um púlsleysi var síðan ákveðið að hljóðfærin myndu túlka lengdargildin 

í mismunandi grunnpúlsum en þessi grunnpúls ákvarðaðist af fyrsta lengdargildinu sem 

hvert hljóðfæri var með. Þar af leiðandi telur gítarröddin í sextándupörtum, fyrsta fiðla í 

sextándupartssexólum, önnur fiðla og selló í sextándupartsfimmólum. Eina undantekningin 

er víóluröddin, sem telur í sextándupörtum eins og gítarinn, þó svo að grunnpúlsinn ætti að 

vera sextándupartssjöólur. Þetta var gert því að upprunalega átti þessi kafli að vera í 

ströngum hryn og sjöólur vor taldar gera flækjustigið of hátt í samanburði við effektinn sem 

er í raun og veru ekki flókinn og er einungis í þágu púlsleysis. Á endanum var ákveðið að 

þurrka út alla taktboða og lengdargildi og setja fram tónhæðirnar grafískt en samt með sömu 

afstöðu til hina raddana og ef þær væru skrifaðar í ströngum hryn. Í þessum kafla er einnig 

kynnt til leiks hugtakið um yfirrödd með notkun áhersla og mismunandi tónblæs sem skiptir 

púlsinum í bakgrunnsefni og forgrunnsefni. Til að byrja með hafa þessar áherslur 

handahófskenndan blæ sem jafnast síðan út. Þetta er gert með því að fara í gegnum kanóninn 

og leggja áherslu á viss lengdargildi – fyrst tölustafinn 7 þar sem hann kemur fyrir í einrúmi 

og þar sem hann er fyrsti tölustafur í þrennd. Eftir ákveðið langan tíma er það sama gert með 

                                                
18 Eric W. Weisstein, „Out-Shuffle.“ MathWorld-A Wolfram Web Resource, sótt 18. maí 2017 á 

http://mathworld.wolfram.com/Out-Shuffle.html. 

http://mathworld.wolfram.com/Out-Shuffle.html
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tölustafinn 5, svo 3 og loks 2. Niðurstaðan er að undir lok kaflans er áhersla á öllum nótum 

nema öðrum og þriðja hluta þrenndanna. Komu yfirraddinnar fylgir einnig festing á 

púlsinum, það er að segja allar raddir fara að telja í sextándupörtum eftir smá tíma, og einnig 

mettast rytminn hægt og rólega þangað til að allar raddir fara að spila gangandi 

sextánduparta. 

Fastur púls 

Í næsta kafla var haldið áfram að vinna með hugtakið um yfirrödd og nú byrjar yfirröddin 

að taka á sig ákveðið form en rytmíska efnið í yfirröddinni er skuggi af því efni sem kemur 

fyrir í kaflanum á eftir.  

Í kadensunni er tekið þessa hugmynd um mettað rytmalandslag og sjálfstæða yfirrödd ennþá 

lengra með því að láta gítarinn framkvæma flókna hröðun á púlsinum. Það á sér stað stöðug 

en ójöfn hröðun í neðri röddinni og á meðan strekkist á efri röddinni með því að bæta við 

aukaáttundaparti milli áhersla hverju sinni. Þetta hefur þann effekt að það virðist hraða og 

hægja á efri röddinni þrátt fyrir það að undirliggjandi púlsinn fari í gegnum hröðun allan 

tímann. 

Breytilegur púls 

Í þessum kafla voru hugtökin um ójafnvægi í rytma og viðhorf á púlsi í brennidepli en stuðst 

er við eins konar búlgarska rytma þar sem ekki er um rytmagrind með jöfnum slögum að 

ræða heldur mislöng slög af lengd 2 og 3. Notað var talnarunu sem er fengin með því að 

blanda saman sambærilegum talnarunum og í fyrsta kafla nema nú stokkast hljóðfæranúmer 

einungis og lengdargildin fylgja alltaf sama mynstri, 2357. 

 
Mynd 7: Tvöföld talnaruna þar sem efri talnarunan er stokkuð og sú neðri helst óbreytt 

Talnarunan sem kemur úr þessu ferli er eftirfarandi: 

 
Mynd 8: Hulinn kanón í talnarununni sem kemur fyrir í Mynd 6 
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Í þessari talnarunu koma fyrir pör í staðinn fyrir þrenndir og niðurstaðan er örlítið óreglulegri 

og fyrri talnarunan. Þessar tölur voru túlkaðar sem taktboðar (í áttundupörtum). Einnig er 

talnarunan notuð beint sem efni frekar en afleiðing af öðru ferli, því að ef fylgt er forskriftinni 

að talnarununni er niðurstaðan flóknari kanón en nauðsyn var á. Þess vegna er smíðað kanón 

með því að hliðra talnarununni um eina tölu þannig hljóðfærin byrja á mismunandi stað í 

rununni en samt á sama tíma. Til þess að búa til skýra tilfinningu fyrir taktgrindinni var notuð 

aðferð sem mætti lýsa með myndlíkingu við ostaskera. Þá er skorið alveg á öll nótnagildi 

við komu nýs takts og sett inn nýtt slag. Þetta hefur ekki áhrif á undirliggjandi kanón að því 

leyti að hann heldur áfram þrátt fyrir þessar truflanir. Þetta veldur því líka að stundum eru 

samliggjandi áttundupartar þó svo að talnarunan ætti ekki að bjóða upp á það.  

 
Mynd 9: Ostaskeraaðgerð 

Á æfingabókstafi F þá er notað sama hegðunarmynstur og var notað fyrir áherslurnar í fyrsta 

kafla nema nú til þess að tvístra rytmanum. Tölustafirnir voru útilokaðir hver fyrir sig þannig 

að ef það koma taktskil eftir að sú nóta er slegin og áður en sú næsta er slegin, þá hunsar sú 

rödd taktstrikið. Það hefur þau áhrif að eftir smá tíma þá hverfur taktgrindin algjörlega og 

eftir sitja strjálar innkomur í ákveðnu rytmísku tómarúmi sem gerir skilin yfir í næsta kafla 

mun dramatískari. Talnarunan sem var notuð í þessum kafla hefur tiltölulega stutta lotu og 

þegar hún nær endapunkti er hún er endurtekin frá upphafi alveg í gegnum allan kaflann. 

Þetta hefur þann kost að við hraðabreytingar viðheldur músíkin meira eða minna sömu 

útlínum (hljóðfæri detta inn og út þannig það er yfirleitt ekki tilfinning fyrir nákvæmri 

endurtekningu). Hlutföllin í hraðabreytingunum voru ákveðin út frá annarri talnarunu sem 

var fengin með því að stokka tölurnar 12345 á þann hátt að síðustu tvær tölurnar, 4 og 5, 

voru settar á milli 1 og 2, og 2 og 3. Þannig verður 12345 að 14253, 14253 verður að 15432 

og 15432 verður að 13524.  

 
Mynd 10: Ójöfn out-shuffle stokkun, sbr. Mynd 4 
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Þessum bútum var púslað saman eftir innsæi til þess að skapa lógískt form á verkið en 

talnarunan var einnig notuð til þess að ákveða hljóðfæraþykkt (hversu mörg hljóðfæri spila 

hverju sinni). Því leyfði ég mér að vera frjáls í því að ákveða á hvaða tölustaf væri byrjað og 

í hvaða átt væri farið, og lokarunan leit svona út: 12345-52413-32154-52413-32154-(5). 

Eins og má sjá þá er brúin milli mismunandi hluta rununnar þannig að tölustafurinn sem 

endar einn hluta byrjar þá næstu. Þetta var gert vegna þess að þessi mörk marka einnig 

breytingu á yfirborði tónlistinnar og það var óskað eftir því að gera þessi skipti látlaus. Vert 

er að nefna að í lokaútgáfu verksins voru gerðar nokkrar breytingar á útfæringu þessa forms 

þannig sú var ekki alltaf raunin. Runan fyrir þennan kafla lítur svona út: […] 54-5241 […]. 

Bætt var við aukaupplýsingar í þessa runu með því að setja fram samliggjandi tölur sem 

almennt brot þar sem smærri talan er ávallt teljari. Því var unnið með þessa runu: […] 5 (5/4) 

4 (4/5) – 5 (2/5) 2 (1/2) 4 (1/4) 1 (1/3) […]. Augljóslega þá geta þessi hlutföll bara valdið 

því að það hægist á púlsinum og því voru hlutföllin túlkuð tiltölulega frjálslega. Tempóið í 

byrjun þessa kafla er áttundipartur sama sem 320 og skipt er um tempó á sextíu-og-þriggja 

áttundupartafresti. Á þessum stað í vinnuferlinu voru gerð mistök og því er tempóið í næsta 

hluta áttundupartur sama sem 256 (320*4/5=256) þó svo að hlutfallið haldist óbreytt og þar 

af leiðandi ætti tempóið að vera það sama. Á móti kemur að tempóið breytist ekki þegar 

kemur að næsta hluta þannig að hlutföllin hliðrast öll um einn hluta. Næst var túlkað 

hlutfallið 2/5 sem viðbót við fyrri hlutfall og verður þá tempóið 384 (320*(4+2/5)=384). Á 

eftir því kemur 160 (320*1/2=160) og loks 240 (320*(1/2+1/4)=240). Áttundipartur sama 

sem 240 er síðan tempóið út allt verkið, fyrir utan frjálst tempó í gítarkadensu og ritardando 

í blálokin. 

Margir púlsar 

Í kaflanum sem á eftir fer er notað sömu talnarunu og ostaskeraaðferð og í kaflanum á undan 

nema í staðinn fyrir að túlka talnarununa sem taktgrind þá fylgir hver rödd sínum eigin púlsi, 

sem ákvarðast af fyrsta lengdargildi sem kemur fyrir í þeirri rödd. Eftir stutta gítarkadensu 

var hugmyndinni um marga sjálfstæða púlsa varpað í sína eimuðustu mynd þar sem 

hljóðfærin spila hægan pólýrytma. Þessi pólýrytmi samanstendur af tveim slögum á móti 

þrem á móti fimm, þar sem fyrsta fiðla og selló eru í sama púls með fimm slög, önnur fiðla 

og víóla eru í sama púls með þrjú slög og gítar er einn á báti með tvö slög. Þessi hugmynd 

um rytmískt misgengi var notuð til þess að skapa tilfinningu um púlsleysi en þessari 

tilfinningu er veittur stuðningur með því að auka flækjustigið í hverjum hljóðfæraparti 

jafnóðum þar til að hljóðfærin detta saman í kanón. Þessi kanón notar sömu talnarunu og í 

fyrsta kafla nema nú miða allar raddir við sömu grunneiningu og tónlistin skiptist ekki í yfir- 

og undirrödd. Mynstrið sem var notað til þess að flækja partana er það sama og í öllum 

sambærilegum aðstæðum í gegnum verkið, en munurinn er að í þetta skiptið er dregið fram 

alla tölustafi sem eiga við, það er að segja þegar það koma fyrir þrenndir þá eru allir nóturnar 
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dregnar fram, ekki bara fyrsti meðlimur þrenndinnar. Þessi lengdargildi voru lögð yfir 

undirliggjandi pólýrytmann með fullkomnu tillitsleysi, þannig á meðan partarnir ganga í 

gegnum flækjunarferli birtast stundum samliggjandi áttundupartar eins og gerðist í öðrum 

kafla. Upprunalegi átti verkið að enda á hálfpartinn aleatórískum kafla en þá hefðu 

hljóðfærin byrjað aftur að spila hreinan pólýrytma og farið inn og út úr fasa við hvort annað. 

Hugmyndin var að ein rödd myndi hægja á sér þangað til að hún dytti inn í púls nágranna 

síns á meðan öll eða flest hin hljóðfærin héldu sínum púls. Þetta ferli hefði haldið áfram í 

smá tíma þangað til að öll hljóðfærin væru algjörlega samsíða í púls og það yrði ákveðin 

niðurstaða úr púlsleysinu. Stemningin átti að minna á frjálst fall úr loftinu þar sem hljóðfærin 

myndu mætast hálfpartinn handahófskennt á leiðinni niður en til þess að fanga þessa 

stemningu var talið að útfærslan þyrfti að vera mjög vel útpæld en ekki gafst tækifæri á því 

að útkljá öll smáatriði. Mögulega var það fyrir bestu að þessi kafli rataði ekki inn í verkið 

þar sem það hefði kannski verið of augljós niðurstaða. Verkið í núverandi mynd endar dálítið 

í lausu lofti sem er meira í samræmi við anda verksins en upprunalega hugmyndin um endi. 
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Niðurlag 

Tilgangurinn með notkun tónsmíðaaðferðana sem lýst var í ritgerðinni er sá að skapa 

ákveðna stemningu í hug hlustanda. Þessi stemning einkennist af ákveðnu viðhorfi til 

tónhæðs og púls sem hlustandi er ef til vill ekki vanur. Í lokaverkinu er ekki um nein rytmísk 

mótíf að ræða og heldur engar laglínur en í staðinn fyrir þau koma hugtökin um ferli og 

ástand. Þau vísa í notkun talnaruna til þess að sauma ósýnilegan þráð í innri hreyfingu 

tónlistarinnar og skapa skyldleika milli mismunandi vídda og hluta verksins. Notkun 

míkrótónabjögunar á tónefninu ýtir undir það að hlustandi velti því fyrir sér og einblíni á 

sérstaka liti þess í staðinn fyrir að reyna að fylgja einhverri framvindu. Þegar blandað er 

þessum hugmyndum saman verður útkoman músík í innhverfu ferðalagi. Hún er áhugalaus 

um athygli hlustendans og gerir ekkert til að sannfæra hann um fegurð sína, líkt og fjöllin og 

dalirnir sem dvelja í sinni þögulli tign fram að hinu óendanlega. 
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