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Inngangur 
„Maðurinn á bakvið tónlistina“ er titill bókar sem gefin var út árið 1975 um Paul Hindemith.  

Hindemith var stór áhrifavaldur á uppgang víólunnar, önnur tónskáld og víóluleikara.  

 Í þessari ritgerð er fjallað um æskuár hans og tónlistarferil. Sagt verður frá uppbyggingu 

víólunnar og hvers vegna hún var svo lítið þekkt miðað við önnur strengjahljóðfæri, og áhrifum 

þremenninganna Tertis, Primrose og Hindemith á framgang víólunnar.  

Helstu verk Hindemith fyrir víólu eru talin upp, hvaða ár þau voru frumflutt og hvað var að gerast í 

lífi hans um það leyti er þau voru rituð. 

Tvö tónverk eftir Hindemith verða tekin fyrir; Sóló sónata fyrir víólu op.25 nr. 1 (Sonate für 

Bratche allein op.25 no.1) og Kammermusik nr.5 op.36 nr.4 fyrir sóló víólu og stóra kammersveit 

til að gefa hugmynd um breidd verka hans fyrir víólu. 

 

  

2 
 



1. Paul Hindemith 

1.1 Æska Paul Hindemith 

Paul Hindemith fæddist 16.nóvember 1895 í bænum Hanau nálægt við Frankfurt am Main í 

Þýskalandi. Foreldrar hans voru þau Robert Rudolph Emil Hindemith (1870-1915) og Marie Sophie 

Warnecke (1868-1949). Uppruni þeirra var mjög ólíkur. Móðir hans var ættuð úr sveit í vesturhluta 

Þýskalands og voru foreldrar hennar bændur og sauðfjárbændur. Faðir hans var ættaður frá 

austurhluta Þýskalands, sem tilheyrir Póllandi í dag, og voru foreldrar hans kaupmenn og 

handverksmenn. Í móðurætt var ekki áhugi á tónlist og því var ekki lögð áhersla á að hlusta á tónlist 

eða fara á tónleika. Í föðurætt Hindemith voru aftur á móti tónlistarunnendur. Robert Hindemith 

lærði tónlist en foreldrar hans voru mótfallnir áformum um atvinnumennsku. Að endingu strauk 

Robert að heiman og fluttist til Hesse. Síðar féll áhugi hans frá tónlist og úr varð að hann gerðist 

listmálari. Erfitt var fyrir Robert að sjá fyrir fjölskyldu á einum stað og fluttist því fjölskyldan mikið 

á milli staða. Reyndu vinir og vandamenn, að styrkja þau með peningagjöfum en Robert og Marie 

Sophie vildu ekki þiggja slíkan stuðning.  

Paul Hindemith var elstur þriggja systkina, næst kom systir hans Toni Hindemith, en hún var 

fædd 20.febrúar 1898, síðan fæddist Rudolf Hindemith 9.janúar 1900. Ekki var langt á milli 

barnanna í aldri og erfitt reyndist að sjá fyrir þremur ungabörnum. Því var ákveðið að Paul myndi 

flytjast til foreldra Roberts í Naumburg og var hann í þeirra umsjón frá 1899-1902. Paul Hindemith 

var mjög frábrugðinn öðrum tónskáldum og hljóðfæraleikurum þess tíma því fátækt var viðloðandi 

æsku hans og hafði mikil mótunaráhrif á hann. Þó svo að faðir Hindemith hafi haft áhrif á 

fjölskyldulífið með því að hafa aldrei fasta vinnu og jafnar tekjur, hafði hann mikinn metnað fyrir 

því að börn sín fengju að læra á hljóðfæri og upplifa tónlist.  

Paul var látinn læra á fiðlu, systir hans Toni á píanó og bróðir hans Rudolf á selló. Til að 

auka tekjur fjölskyldunnar lét faðir þeirra þau spila saman í tríóinu „Frankfurt barna tríóið“ og 

ferðuðust þau og spiluðu víða. 

 

1.2. Tónlistarferill Paul Hindemith 

Paul Hindemith hóf að læra á fiðlu árið 1902 aðeins sjö ára gamall hjá Eugen Reinhardt sem var 

fastráðinn kennari í bænum Mühlheim þar sem fjölskyldan bjó á þeim tíma. Fyrst sótti Hindemith 

einungis stundatíma en tveimur árum síðar eða árið 1904 byrjaði hann í reglubundnu námi. Árið 

1907 var Hindemith sendur til Önnu Hegner fiðluleikara, en hún kom frá Sviss og var talin mjög 

hæfileikarík. Hún hafði meðal annars stofnað sinn eigin kvartett sem þótti framúrskarandi góður á 

þeim tíma. Anna Hegner sá fljótt að Hindemith hafði mikla hæfileika á fiðluna og kom því á 
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laggirnar ári seinna eða 1908 að hann gæti sótt einkatíma hjá Adolfi Rebner fiðluleikara. Hálfu ári 

síðar var Hindemith kominn með skólastyrk fyrir námi í fiðluleik við Dr. Hoch Konservatorium í 

Frankfurt. Rebner þótti vera frekar íhaldssamur og akademískt þenkjandi kennari og sagt var að 

hann gæti auðveldlega greint á milli hvort að hljóðfæraleikari hefði hæfileika eða ekki. Rebner þótti 

Hindemith vera það hæfileikaríkur að hann útvegaði honum stöðu árið 1914 að spila aðra fiðlu í 

kvartettinum sínum, sem hét Rebner kvartettinn. Samhliða þessu réð Hindemith sig við óperuna í 

Frankfurt þar sem hann spilaði í fyrstu fiðlu.  

Faðir Pauls Hindemith var á þessum tíma í hernum, en þá geisaði fyrri heimstyrjöldin og var 

hann sendur til Frakklands. Það lenti því á herðum Paul Hindemith að sjá fyrir fjölskyldunni. Í 

byrjun árs 1915 var Hindemith boðin staða konsertmeistara í óperunni og gegndi hann þeirri stöðu 

frá 1915-1922. Á meðan Hindemith gegndi stöðu konsertmeistara kynntist hann mörgum af 

frægustu hljómsveitarstjórum þess tíma sem reyndist honum mjög vel, þar sem margir af þessum 

stjórnendum fengu áhuga á að stjórna verkum hans síðar. Haustið 1915 var faðir hans Robert 

drepinn í fyrri heimstyrjöldinni í Belgíu, en talið er að fjölskyldan hafi ekki heyrt af andlátinu fyrr 

en um vorið ári seinna. Hindemith efldist við lát föður síns og ákvað að vinna meira og tók að sér 

kennslu á fiðlu. 

Á þessum tíma var Hindemith einnig byrjaður að semja, en frá 1912 hafði hann verið á 

viðbótar skólastyrk við Dr. Hoch Konsevatorium við tónsmíðar þar sem aðalkennarinn hans var 

Arnold Mendelssohn, frændi tónskáldsins Felix Mendelssohn. Hindemith bar mikla virðingu fyrir 

kennara sínum og tileinkaði honum verkið Kammermusik no.5 op.36 no.4 sem hann samdi árið 

1927. Vegna veikinda Mendelssohn var Hindemith einungis hjá honum í eitt ár, en árið 1913 

byrjaði hann hjá Bernhard Sekles. Sagt er að Sekles hafi vakið áhuga hjá Hindemith á því að semja 

ekki endilega í einhverjum einum tónsmíðastíl heldur reyna að læra af eldri meisturum eins og 

Brahms, Dvořák, Tchaikovsky, Mahler og Reger.  

Í árslok 1917 var Hindemith kallaður til herþjónustu og var hann fyrst um sinn einungis í 

hljómsveit hersins. Í hernum spilaði hann á bassatrommu, en seinna var hann sendur út á 

vígstöðvarnar þar sem litlu munaði að hann léti lífið þegar handsprengja sprakk nálægt honum. 

Hindemith lét stríðið ekki stöðva sig í að semja og spila tónlist og tókst honum að setja saman 

strengjakvartett með öðrum hermönnum. Við það að spila á hljóðfærið sitt, fékk hann hugmyndir að 

tónsmíðum sem hélt honum gangandi. Á meðan dvölinni í hernum stóð samdi hann meðal annars 

Kvintett í e-moll op.7. 

Þegar stríðinu lauk í árslok 1918 ákvað Paul Hindemith að halda aftur til vinnu sinnar við 

óperuna í Frankfurt sem konsertmeistari og að spila áfram með Rebner kvartettinum, nú sem 

víóluleikari kvartettsins. Ákveðin tímamót urðu nú í lífi Pauls Hindemith þar sem hann var bæði 
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orðinn víóluleikari ásamt því að vera fiðluleikari. Aðalástæða þess að hann ákvað að skipta um 

hljóðfæri mun hafa verið áhugi hans á víólu og löngun til að kynnast eiginleikum hennar betur. Þó 

svo að Hindemith hafi litið á sig sem hljóðfæraleikara, ýmist sem fiðluleikara eða víóluleikara 

breyttist sú skoðun hans árið 1919 og eftir það leit hann eingöngu á sig sem tónskáld. Paul 

Hindemith ákvað því að skipuleggja tónleika þar sem einungis verk eftir hann sjálfan myndu verða 

flutt. Þann 2. júní 1919 voru haldnir tónleikar með verkum eftir Paul Hindemith og á efnisskránni 

var Strengjakvartett í f-moll op.10, sónata nr.11 fyrir píanó og fiðlu, sónata nr.11 fyrir píanó og 

víólu og píanókvintett í e-moll op.7. 

Tónleikarnir vöktu það mikla athygli að útgefandinn B. Schott´s Söhne bauð Hindemith 

samning um prentun og útgáfu á verkum hans. Þessi samningur við Schott´s var mikil viðurkenning 

fyrir Hindemith og tónsmíðar hans. Útgefendur á þessum tíma vildu einungis gefa út tónsmíðar eftir 

þekkt og áreiðanleg tónskáld sem skiluðu tónsmíðum sínum á réttum tíma. Það skipti miklu máli að 

tónskáld væru skipulögð við að vinna verk sín og að verkin væru flutt opinberlega með reglulegu 

millibili. Samningurinn breytti lífi Paul Hindemith mikið því að fjárhagur hans batnaði til muna og 

fylltist hann sjálfstrausti og orku til að halda áfram að semja. Afkastageta Hindemith var aldrei 

meiri en í kringum 1920, samdi hann mikið af nýrri tónlist og má þar nefna; kammertónlist, tónlist 

fyrir píanó, söngverk og sönglög, dægurtónlist og einnig tónlist fyrir kvikmyndir. Ekki er hægt að 

segja að Hindemith hafi samið tónlist í neinum sérstökum stíl því hægt er að finna blöndu af 

síðrómantík, expressjónisma og einnig áhrif frá mönnum eins og Bach í tónlist hans.  

Árið 1921 ákvað Hindemith að hætta í Rebner kvartettinum og stofna nýjan kvartett. 

Hindemith lék á víólu, bróðir hans Rudolf lék á selló, Licco Amar lék á fiðlu og Walter Casper á 

fiðlu. Kvartettinn nefndu þeir Amar kvartettinn og með þessum stofnfélögum hans sá Hindemith sér 

betur fært að hafa áhrif á tónlistarval og ákveða hvað væri spilað og hvenær.  

Um þetta leyti fór Hindemith að hafa mikinn áhuga á Viola d´amore en það er hljóðfæri sem 

á uppruna sinn á barokktímanum. Notaðir eru stálstrengir á þetta hljóðfæri í dag eins og önnur 

strengjahljóðfæri, en á barokktímanum voru strengirnir úr görnum. Viola d´amore er með sjö 

strengi sem liggja ofan á fingrabrettinu og sjö samhljómandi strengi sem liggja undir fingrabrettinu 

og fara í gegnum stólinn. Stilling neðri strengjanna miðast við þá sjö efri sem liggja á fingrabrettinu, 

en með þessum hætti klingja strengirnir undir og gefa þann einstaka blæ sem Viola d´amore hefur 

og er þekkt fyrir. Fór Hindemith að víkka út þekkingu sína á hljóðfærum með tilkomu áhugans á 

Viola d´amore og byrjaði að semja fyrir fleiri hljóðfæri en einungis fiðlu, píanó og víólu. Hann fór 

að spila tónlist frá barokktímanum á Viola d´amore með þeim afleiðingum að hann kynntist betur 

tónsmíðum þess tíma og hvernig menn á barokktímanum notuðu hljóðfæri þess tíma. 
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Árið 1923 ákvað Hindemith að hætta að spila í Óperunni í Frankfurt sem konsertmeistari. 

Eftir árangursríka samvinnu við útgefandann Schott þar sem Hindemith uppfyllti kröfur og þarfir 

útgefandans, var ákveðið að hann fengi laun sín greidd mánaðarlega. Það var eitthvað sem tíðkaðist 

ekki á þessum tíma og þótti því mikil viðurkenning fyrir Hindemith. Þannig fékk hann fastar tekjur 

frá útgefanda og gat nú einbeitt sér að því að semja.  

Miklar breytingar urðu í lífi Hindemith árið 1924 en 15. maí það ár giftist hann Gertrud 

Rottenberg. Gertrud var dóttir Ludwig Rottenberg, sem var konsertmeistari hljómsveitar leikhússins 

í Frankfurt (Frankfurter Bühne). Ætt hennar var mjög virt og háttsett í öllu Þýskalandi þar sem 

móðurafi hennar, Franz Adickes var bæjarstjóri Frankfurt og móðurbróðir hennar var einn af 

virtustu blaðaútgefendum í Weimar lýðveldinu. Gertrud Rottenberg var menntuð leikkona og 

söngkona og hafði áhuga á sellóleik auk þess að spila aðeins á hljóðfærið. Hjónakornin voru mjög 

náin en eftir að þau giftu sig fylgdi Gertrud manni sínum hvert sem hann fór og má því segja að hún 

hafi verið í fullri vinnu við að sinna eiginmanni sínum og skyldum hjónabandsins. Hindemith 

tileinkaði mörg verk sín konu sinni og skrifaði hann einnig mörg sönglög fyrir hana svo að hún gæti 

haldið tónlistarkunnáttu sinni við.  

Þar sem Hindemith þótti framúrskarandi tónskáld var honum boðin prófessorstaða og 

kennsla við tónsmíðadeild Tónlistarháskólans í Berlín (Hochschule für Musik) árið 1927. Þar náði 

hann að þróa eigin tækni í kennslu tónsmíðanemenda og skrifaði kennslubókina Unterweisung im 

Tonsatz. Hann var afar metnaðarfullur hvort sem það var við sínar eigin tónsmíðar, spilamennsku 

eða kennslu. Þetta sama ár var Kammermusik nr. 5 op.36 nr.4 frumflutt í Kroll óperunni í Berlín þar 

sem Hindemith spilaði á víólu.  

Árið 1929 urðu á ný skil í lífi Hindemith þegar hann ákvað að hætta í Amar kvartettinum. 

Kvartettin hafði ferðast mikið um allt Þýskaland og notið góðs af að hafa afburða tónskáld 

innanborðs. Paul Hindemith hætti þó ekki að spila því hann ákvað að stofna tríó með Josef 

Wolfsthal á fiðlu, Emmanuel Feuermann á selló og spilaði hann svo sjálfur á víólu.  

Hindemith hafði mikinn metnað og áhuga á að kenna áhugafólki á hljóðfæri, og jók hann því 

við sig kennslu og réð sig við Berlin-Neukölln tónlistarskólann. Samhliða kennslu og tónsmíðum 

skipti víólan hann æ meira máli. Árið 1930 var Konzertmusik fyrir sólóvíólu og stóra kammersveit 

op.48 frumflutt þar sem hann var einleikarinn. Árið 1935 var svo konsert fyrir víólu Der 

Schwanendreher frumfluttur í Amsterdam þar sem Hindemith var einnig einleikarinn. Annað verk 

sem er mjög vel þekkt eftir Hindemith er Trauermusik en það verk samdi hann nóttina fyrir tónleika 

í minningu Englandskonungs, þann 22. janúar 1936 og var Hindemith sjálfur einleikarinn. 

Á árunum 1935-1937 fór Hindemith fjórum sinnum til Tyrklands í boði tyrknesku 

ríkisstjórnarinnar til að efla þar tónlistarlíf og hjálpa Tyrkjum við að koma tónlistarskóla á 
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laggirnar. Í hvert skipti dvaldi hann um mánuð í senn og fór Gertrud alltaf með honum. Á þessum 

árum var einræðisherrann Adolf Hitler að ná völdum í Þýskalandi og var Gertrud Hindemith 

gyðingatrúar. Þessi ár voru því afar erfið fyrir þau bæði en Hindemith mun hafa verið tregur að 

flytja frá þýskumælandi landi. Þau fluttu til Blusch í Sviss í september árið 1938 því þau urðu að 

flytja burt frá Þýskalandi, ef þau ættu ekki að vera hrædd um líf sitt. Hindemith hafði þá sagt upp 

störfum við Tónlistarháskólann í Berlín (Hochschule für Musik) árinu áður eða 1937 og eftir það 

einbeitt sér að tónleikaferðum til Tyrklands og Bandaríkjanna. Eftir að Hindemith hafði farið 

þrisvar sinnum í tónleikaferð til Bandaríkjanna á árunum 1937-1939 og líkað vel, ákváðu hjónin að 

flytja þangað í febrúar árið 1940, eða fljótlega eftir upphaf seinni heimstyrjaldarinnar. Fluttu þau til 

New Haven í Connecticut og byrjaði Hindemith strax að kenna fræðigreinar og tónsmíðar við 

Tónlistarháskólann í Yale, árið 1946 fékk Hindemith síðan bandarískan ríkisborgararétt.  

Árið 1949 hlaut Hindemith heiðursdoktors nafnbót við háskólann í Frankfurt en í nóvember 

sama ár lést móðir hans. Hann hafði farið til Þýskalands tveimur árum áður og hitt hana en þau 

höfðu ekki hist frá því hann flutti til Sviss árið 1938.  

Hindemith hlaut verðlaun í Bach keppninni sem haldin var í Hamburg 2. mars 1952 fyrir 

almenna tónsmíði og þótti það mikil viðurkenning fyrir hann. Einnig hlaut hann Sibeliusar 

verðlaunin sem afhent voru í Helsinki 9.október 1955.  

Heimþráin til Evrópu var svo sterk að Paul Hindemith og Gertrud ákváðu að flytja aftur til 

baka til Sviss árið 1953 og réð hann sig sem tónsmíðakennara við Tónlistarháskólann í Zürich. 

Hlaut hann nafnbótina „heiðursdoktor“ við háskólann í Oxford 23.júní 1954 fyrir vel unnin störf í 

Bandaríkjunum. Hindemith var alltaf áhugasamur um að ferðast, fara í tónleikaferðir og miðla þar 

með tónlist sinni áfram. Hann fór meðal annars til Suður-Ameríku árið 1954, í tónleikaferð til 

Japans með Sinfóníuhljómsveit Vínarborgar þar sem verk eftir hann voru flutt og þótti sú ferð afar 

vel heppnuð.  

Hann hætti allri kennslu í Zürich árið 1957 og fór að einbeita sér að því að stjórna 

hljómsveitum, aðallega þegar verið var að frumflytja verk eftir hann sjálfan, en á þessum tíma var 

hann alveg hættur að koma fram sem einleikari á víólu sökum aldurs. Árið 1963 ferðast Hindemith 

til Bandaríkjanna til að frumflytja og stjórna Konsert fyrir Orgel og hljómsveit en þetta voru 

hátíðartónleikar í New York Philharmonic. Þetta sama ár hlaut hann verðlaunin Prix Balzan í Róm 

fyrir framúrskarandi tónsmíði. Það var svo á tónleikaferð um Þýskaland í lok nóvember að 

Hindemith veikist mjög illa og var í kjölfarið fluttur til Frankfurt, þar sem hann lést 28.desember 

1963. 
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2. Víólan 

2.1. Uppbygging víólunnar 

Orðasambandið „hin mjúka miðja“ lýsir víólunni og hlutverki hennar í strengjafjölskyldunni einna 

best. Víólan er hljóðfærið sem er á milli fiðlu og selló. Strengir víólu heita A-D-G-C en á fiðlu heita 

strengirnir E-A-D-G. Víólan hefur einn streng sem er dýpri en á fiðlunni, það er C-strengurinn. 

Fiðlan hefur einn hærri streng en víólan, það er E-strengurinn. Stærð víólunnar er mismunandi, ólíkt 

við fiðluna sem er alltaf í staðlaðri stærð. Munurinn á stærð heilvíóla getur verið allt frá 38 

sentímetrum og upp í 46 sentímetra.  

Frá því að menn fóru að nota strengjahljóðfæri í tónlist og tónsmíðar hefur stöðug þróun átt 

sér stað á hljóðfærunum. Á hverju tímabili tónlistarsögunnar hefur eitthvað nýtt uppgötvast í 

tengslum við hljóðfærin, hljóminn og tæknilega getu hljóðfæraleikarans. 

Sú víóla sem er mest notuð í dag er kölluð altvíóla og má líkja smíði slíks hljóðfæris við 

trúarbrögð þar sem mismunandi skoðanir eru á því hvernig gott hljóðfæri hljómar. Sérstaklega þá 

hvað varðar lengd hljóðfærisins, breidd, lengd háls og ekki síst af öllu hvernig það er smíðað.  

Hver hljóðfæraleikari vill fá fram góðan hljóm í sínu hljóðfæri, að hljóðfærið henti sér á sem 

bestan hátt, það sé ekki of stórt og hann nái sambandi við hljóðfærið til að geta spilað og skapað 

tónlist. Sinfóníuhljómsveitir í dag nota altvíólu sem er þekkt sem lítil víóla. Einnig er til tenórvíóla, 

en sú víóla er þekkt sem stór víóla og af henni eru til tvær mismunandi gerðir. Annars vegar 

hljóðfæri sem er í sömu stillingu og altvíólan, það er með A-D-G-C strengi en með langan búk, 

stuttan háls og gripbretti þannig að auðveldara er að fara á milli stillinga því vegalendin er minni á 

milli búksins og gripbrettisins þar sem maður hefur vinstri höndina þegar spilað er á hljóðfærið. Hin 

gerðin af tenórvíólu er með D-G-C-F strengi en þá er hljóðfærið stillt fimmund neðar en fyrrnefnda 

gerðin. Þar er smíðin sambærileg, langur búkur og stuttur háls. Allt frá 18.öld er sagt að 

hljóðfæraleikarar hafi frekar notað altvíóluna í strengjakvartettum og hljómsveitum þar sem 

auðveldara var fyrir víóluleikarann að spila á altvíóluna og ekki hafi endilega verið þörf á svona 

miklu hljóðfæri eins og tenórvíólan er. 

Með tónverkum Hindemith urðu ákveðin þáttaskil í sögu víólunnar en fram að árinu 1920 

þegar Hindemith skiptir frá fiðlu yfir á víólu og byrjaði að semja fyrir víóluna, var víólan frekar 

notuð sem uppfylling í bæði  kammermúsik og stærri hljómsveitum. Hlutverk hljóðfærisins var 

frekar að spila hljóma, gangandi púls og koma inn á milli með undurfagrar laglínur. Almenningur 

og tónskáld þekktu lítið til hljóðfærisins og féll víólan í skugga fiðlunnar. Þó er vert að minnast þess 

að einhver tónskáld sömdu fyrir víóluna, til dæmis Bach, Berlioz, Brahms, Hoffmeister, Paganini og 
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Stamitz. Á klassíska tímanum var áherslan á efstu röddina, fiðluna í strengjafjölskyldunni frekar en 

dýpri hljóðfærin, víóluna og sellóið, og fékk fiðlan því oftar að njóta sín. 

Þáttaskilin sem tónsmíðar Hindemith marka eru að ekki hafði verið samið mikið fyrir 

víóluna sem einleikshljóðfæri fyrr. Við það að Hindemith skiptir yfir á víólu og lærir að þekkja 

tæknina og eiginleika hljóðfærisins betur fer hann að gera meiri kröfur til hljóðfærisins þegar hann 

byrjar að semja fyrir víóluna. Fer fólk þá að taka eftir því að það er allt eins hægt að vera einleikari 

á víólu eins og fiðlu eða selló. 

Víólan ætti að vera mun stærri en hún er í dag miðað við það tónsvið sem hún spannar, svo 

hægt sé að ná fram sömu svörun strengja og fiðlan og sellóið hafa, en þá væri ekki hægt að hafa 

hljóðfærið á öxlinni vegna stærðarinnar. Víólan er því „of lítil“, sem gefur henni einmitt þennan 

sérstaka tón, en að sama skapi er erfiðara að láta hljóminn berast. 

Ein af ástæðum þess að víólan var svo lítið þekkt fyrir tíma Hindemith sem einleikshljóðfæri 

er hversu bygging og smíði víólunnar var fyrirferðarmikil. Ef maður ber saman fiðluna og víóluna 

sést að fiðlan hefur átt afar farsælan einleikshljóðfæraferil og mjög mikið hefur verið samið fyrir 

það hljóðfæri í gegnum tónlistarsöguna. 

Víólan og fiðlan eru mjög lík hljóðfæri, báðum er haldið uppá öxlinni en stærsti munurinn 

liggur í tækninni við að spila á þau vegna stærðar. Helsta ástæðan á fyrirferð víólunnar er að hún er 

stærri á alla kanta heldur en fiðlan. Hún er mun lengri, sem gerir það að verkum að erfitt getur 

reynst að fara hratt á milli stillinga eins og sum hver „virtúósaverkin“ krefjast. Einnig eru tónbilin á 

milli fingranna lengri á víólunni sem gerir það að verkum að meiri teygjanleika þarf í hendina við 

að leika á hljóðfærið. Beita þarf meiri krafti þegar setja á niður fingur til að nótan hljómi og krefst 

þetta mikils styrks. Þar sem víólan er þyngri og lengri en fiðlan þarf víóluleikari að vera afar 

meðvitaður um líkamsstöðu sína til að koma í veg fyrir álagsmeiðsli.  

Eitt af þeim tækniatriðunum sem víóluleikari þarf að tileinka sér er að beita meiri þunga á hægri 

höndina, til að fá strengina til að svara eðlilega. Meiri fjarlægð er á milli hvers strengs á víólunni og 

þarf því meiri hreyfingu í handlegginn fyrir strengjaskipti.  

  

2.2. Aðrir áhrifavaldar á þróun víólunnar 

Með tilkomu tónverka Hindemith er hægt að segja að ákveðin framþróun hafi hafist fyrir víóluna og 

er nafn hans því oft talið marka ákveðin þáttaskil í sögu hljóðfærisins. Þegar góðir hlutir gerast 

hvort sem það er í tónlistinni, lífinu eða vinnunni hefur það alltaf áhrif á einhverja aðra sem vilja 

einmitt líka leggja sitt að mörkum. Það átti sér einmitt stað í sögu víólunnar því Hindemith hafði 

mikil áhrif á aðra hljóðfæraleikara, tónskáld og síðast en ekki síst hljóðfærasmiði.  
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Þegar litið er yfir sögu víólunnar má sjá að það eru aðallega þrír menn sem skapa sögu 

hljóðfærisins og hafa valdið því hvernig hljóðfærið hefur þróast síðast liðin hundrað ár. Þetta eru 

þeir Lionel Tertis, William Primrose og Paul Hindemith. Í raun er hægt að nefna þá þrjá sem 

þríeykið mikla fyrir víóluna. Áhrif þeirra á hljóðfærið má í grófum dráttum skipta uppá þennan hátt, 

Lionel Tertis var víóluleikari en hann þróaði og smíðaði víólu sem hafði þá kosti að auðveldara var 

að spila á hljóðfærið „virtúóst“. William Primrose var fyrsti þekkti víóluleikarinn sem hafði atvinnu 

af því að vera einleikari. Og svo að lokum Paul Hindemith sem var víóluleikari en það mikilvægasta 

var að hann samdi erfið og krefjandi verk fyrir víóluna. Til að skýra betur áhrif þeirra á víóluna 

verður fjallað um hvern fyrir sig og hvað lá að baki þessum áhrifum. 

 

2.3. Lionel Tertis. 

Lionel Tertis fæddist í Vestur Hartlepool á Englandi 29.desember 1876 en lést í Wimbledon í 

London 22.febrúar 1975 þá 98 ára að aldri. Hann byrjaði ungur að læra á píanó og fiðlu en hélt svo 

til framhaldsnáms í Leipzig í Þýsklandi á fiðlu. Hann flutti til London árið 1895 og hóf fiðlunám við 

Royal Academy of Music. Ári seinna var Tertis beðinn um að spila í kvartett í skólanum og spurður 

hvort að hann hefði áhuga á að spila á víólu þar sem enginn var að læra á víólu í skólanum. Tertis 

fékk lánað hljóðfæri skólans og spilaði með í kvartettinum. Heillast hann upp úr skónum af víólunni 

og þeim tóni sem hún hafði uppá að bjóða. Uppfrá þessu leit Tertis á sig sem víóluleikara.  

Þegar Tertis skipti um hljóðfæri var enginn víólunemandi í skólanum né heldur víólukennari 

þó að einn af fiðlukennurunum væri nefndur slíkur. Tertis þótti það ekki nógu gott þannig að hann 

ákvað að fara sína eigin leiðir. Hann notaði tæknina sem hann hafði þegar lært á fiðlu og flutti hana 

yfir á víóluna. Tertis kenndi sér svo sjálfur á víólu með því að hlusta á Fritz Kreisler og reyna að 

herma eftir honum með tóni, víbratói og þess háttar tækniatriðum. Haft er eftir Tertis að þetta hafi 

verið eina leiðin til að læra á víóluna því ekki hafi fengist neinn almennilegur víólukennari fyrir 

hann. Tókst honum þetta með slíkum árangri að honum var boðin staða við London Symphony 

Orchestra. Hann afþakkaði stöðuna því áhugi hans og metnaður var að leyfa fólki að heyra og njóta 

hljóðfærisins sem einleikshljóðfæris. Áhugi hans á kammermúsik var mikill og spilaði hann alltaf í 

kvartett sem kom reglulega fram.  

Tertis fór að huga að því að smíða nýtt form af víólu og bæta með því tæknilega getu 

hljóðfærisins í kjölfar mikillar vöðvabólgu sem hann fékk í hægri öxlina árið 1937. Fram að því 

hafði hann átt árangursríkan feril sem víóluleikari og varð þetta til þess að hann gat ekki spilað eins 

mikið og hann vildi. Ákvað hann að nýta tímann og leggja höfuðið í bleyti og fá nýjar hugmyndir 
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að bættri víólu. Tertis var sannfærður um að ástæða þess að hann væri með þessa vöðvabólgu og 

meiðsli væri vegna hversu þung og löng víóla hans væri.  

Þann 4. nóvember 1939 hélt Tertis tónleika þar sem hann spilaði á Richardson-Tertis víólu 

og var það í fyrsta skipti sem sú smíð heyrðist. Ástæðan fyrir því að hljóðfærið heitir Richardson-

Tertis er sú að Arthur Richardson fiðlusmiður var hægri hönd Tertis við smíðina og höfðu þeir 

þekkst í mörg ár þegar þessi frábæra hugmynd kviknaði hjá Tertis. Því er víólusmíðin nefnd eftir 

þeim báðum. Það sem gerði smíðina frábrugðna því sem tíðkaðist á þessum tíma var það að víólan 

var minni eða um 42 sentímetrar, en áður fyrr höfðu víólur verið frá 43-46 sentímetrum. Þó að 

stærðin á hljóðfærinu hafi skipt miklu máli og nauðsynlegt hafi verið að minnka hana, þá var það 

fleira sem Tertis hafði í huga þegar hann gerði nýja módelið en það var þyngd hljóðfærisins.  

Þyngdin skiptir miklu máli því auðveldara er að halda á léttara hljóðfæri og þar af leiðandi 

þægilegra að spila á það. Til að létta víóluna kom Tertis með þá hugmynd að nota stillingaskrúfur úr 

fiðlum og þynnra fingrabretti. Smáatriði eins og þyngd á stillingaskrúfum geta skipt miklu máli. 

Annað sem Tertis hafði í huga við smíði nýja módelsins af víólunni var að hægt yrði að nota fleiri 

stillingar en eina og að allt fingrabrettið yrði notað eins og gert er á fiðlunni. Ef það var eitthvað 

sem fór mikið fyrir brjóstið á Tertis var það að víóluleikarar virtust ekki kunna eða geta spilað í 

fleiri stillingum en einni. Með nokkrum atriðum eins og að þynna fingrabrettið, létta og mjókka 

hálsinn, gera axlir víólunnar ávalari og minni náði hann því fram að hægt væri með tækni og æfingu 

að fara í hærri stillingar. Til að missa ekki þann hljóm sem einkennir víóluna og heillaði Tertis fann 

hann það út að með gerð þykkari og breiðari botns myndi víólan ekki missa hljómgæðin. Tertis var 

þekktastur fyrir að hafa mikinn og djúpan tón í spilamennsku sinni. Allt þetta leiddi til að hægt var 

að spila mun meira „virtúóst“ á víóluna en halda jafnframt djúpum tón hennar. Vonaðist Tertis þar 

með að ná því að breyta skoðunum fólks á víólunni í átt til einleikshljóðfæris.  

 Hér á Íslandi hafi verið pantaðar tvær víólur af Tertis módelinu og spilaði Sveinn Ólafsson á 

aðra þeirra með Sinfóníuhljómsveit Íslands.  

 

2.4. William Primrose 

William Primrose fæddist í Glasgow 23.ágúst 1904 og lést úr krabbameini í Provo í Utah 1.maí árið 

1982. Eins og mörg af stóru nöfnunum í víóluheiminum byrjaði Primrose að læra á fiðlu ungur að 

aldri, hann lærði í Glasgow og seinna meir í Guildhall School of Music í London frá árinu 1919. Þar 

var hann á fullum skólastyrk sem þótti afar stór viðurkenning fyrir hljóðfæranemanda. Þá hlaut 

hann gullmedalíu við útskrift sína frá skólanum árið 1924 fyrir besta námsárangurinn.  
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Primrose er enn þann dag í dag talinn vera einn af bestu víóluleikurum allra tíma. Eftir að 

Primrose lauk skólanum ákvað hann að gerast atvinnufiðluleikari og sjá hvernig sér vegnaði en 

fljótlega fann hann fyrir stöðnun í getu sinni á fiðlu. Eftir ráð frá góðum vini ákvað Primrose að 

flytja til Le Zoute í Belgíu til að læra meira á fiðlu, hjá ekki minni meistara en Eugene Ysaÿe. Tók 

hann miklum framförum hjá honum og varð enn betri fiðluleikari. Alltaf blundaði sá draumur hjá 

Primrose að gerast víóluleikari. Hann stalst stundum til að spila á víólu sem faðir hans átti og fann 

hann að hljómur víólunnar átti betur við hann en hljómur fiðlunnar. Það sem hindraði hann í að 

skipta um hljóðfæri og spila á víóluna var hversu lélegt álit og lítil virðing var fyrir hljóðfærinu. 

Sagt er að sú ákvörðun að skipta yfir á víólu hafi verið erfið hjá Primrose en hann hafi að lokum 

látið undan og ákveðið að snúa sér yfir á víóluna í mars árið 1930. Var það Ysaÿe sem hafði 

lokaáhrif á að Primrose skipti um hljóðfæri. Varð Primrose síðan víóluleikarinn í Lundúnar 

strengjakvartettinum og markaði það upphafið að ferli hans sem víóluleikara.  

Primrose spilaði með kvartettinum til ársins 1935 en þá ákváðu allir meðlimir kvartettsins 

sameiginlega að hætta að spila sökum fjárskorts. Hafði kvartettinn átt mjög farsælan feril fram að 

því, auk þess að ferðast, spila mikið og víða, þó aðallega í Bandaríkjunum. Þegar samstarfinu lauk 

hjá kvartettinum var Primrose orðinn vel þekktur sem víóluleikari og var afar eftirsóttur bæði til að 

spila með sinfóníuhljómsveitum og kammerhópum. Tónskáld voru einnig farin að falast eftir því að 

fá að semja fyrir hann. Á þessum tíma hafði það aukist að tónskáld semdu einleiksverk fyrir víóluna 

og var orðið mun algengara en þegar Lionel Tertis var ungur, sem var þó aðeins tæpum þrjátíu árum 

eldri en Primrose. Víólan var alls ekki þekkt hljóðfæri á tímum Tertis og hafði frekar neikvæðari 

ímynd á sér. Þetta var þó allt að breytast þegar Primrose var á hápunkti sínum. 

Árið 1937 fékk Primrose vinnu sem víóluleikari við NBC sinfóníuhljómsveitina, einnig 

spilaði hann með La Scala hljómsveitinni í Mílanó ef um forföll var að ræða og kom að auki fram 

sem einleikari, þá aðallega í Þýskalandi. Á þessum tíma var kreppa í heiminum en Primrose ákvað 

að taka hvaða vinnu sem byðist til að geta framfleytt sér. Líkaði Primrose mjög vel að spila sem 

víóluleikari í NBC sinfóníuhljómsveitinni og fékk hann mörg tækifæri til að leika einleik með 

hljómsveitinni þegar hann starfaði þar. Var hann góður vinur aðalhljómsveitarstjórans sem á þeim 

tíma var Arturo Toscanini. Þegar hann hætti störfum hjá hljómsveitinni árið 1941 ákvað Primrose 

að það væri kominn tími til að einbeita sér að einleikaraferli sínum.  

Á þessum tíma kom upp ákveðin ævintýraþrá hjá Primrose en fram að því hafði ferillinn 

snúist um að spila með hljómsveitum og kammerhópum og því ákvað hann að breyta alveg til. Var 

honum boðin vinna við að ferðast og fara í tónleikaferðir með tenórnum Richard Crooks, sem var 

mjög þekktur tónlistarmaður í Bandaríkjunum. Fóru þeir í fimm tónleikaferðir víðsvegar um 

heiminn á fjórum árum. Það var nýtt fyrir Primrose að fara í tónleikarferðalag og fylgdi því mikil 
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fjárhagslega áhætta miðað við örugga starfið sem hann hafði haft hjá NBC hljómsveitinni. Sló 

Primrose alveg í gegn í tónleikaferðunum með Crooks og var þetta einmitt það sem hann hafði 

vantað til að ná að verða enn þekktari. 

Eftir samvinnu sína með Crooks var Primrose orðinn mjög þekktur um allan heim og var 

hann fenginn til að spila víólueinleik með helstu sinfóníuhljómsveitum í Evrópu. Þá var hann mjög 

virtur, sérstaklega í Bandaríkjunum.  

Primrose óskaði eftir því við Béla Bartók að hann myndi semja fyrir sig víólukonsert árið 

1945 og tók hann verkið að sér. Bartók náði ekki að klára konsertinn þar sem hann lést sama ár, en 

það var nemandi Bartóks, Tibor Serly sem lauk við konsertinn eftir andlát Bartóks og frumflutti 

Primrose verkið 1949. 

Árið 1953 var Primrose heiðraður fyrir afrek sín á sviði tónlistar af Elísabetu II drottningu 

og var honum gefinn titillinn „Commander of the British Empire“. Samhliða því að vera einleikari 

og njóta góðs af, ákvað hann að fara að kenna og fékk stöðu við háskólann í suður Kaliforníu og 

kenndi frá árunum 1961 til 1965. Í þeim skóla voru kennarar á borð við fiðluleikarann Jascha 

Heifetz og sellóleikarann Gregor Piatigorsky. Á árunum 1965-1971 kenndi Primrose við háskólann 

í Indiana en ákvað síðan að breyta til og árið 1971 gerðist hann kennari við Listaháskólann í Tokyo, 

samhliða því að kenna einnig við Toho tónlistarskólann.  

Á þessum tíma ferðaðist Primrose mikið til Bandaríkjanna þar sem hann hélt hóptíma við 

Juilliard og Eastman tónlistarháskólana. Um leið má því segja að áhugi hans hafi breyst og hann 

hafi lagt meiri áherslu á kennslu en einleikaraferilinn, enda búinn að uppskera mikið og einnig 

farinn að eldast. Hann hafði mikinn áhuga á að skoða kennsluaðferðir og tækniaðferðir, gefnar voru 

út fjórar kennslubækur eftir Primrose þar sem hann skoðar þessa hluti nánar. Heita bækurnar: Art 

and Practice of Scale Playing (útgefandi Mills, 1954), Technique Is Memory (útgefandi Oxford 

University Press, 1960), Violin and Viola (samvinnu við Yehudi Menuhin og Denis Stevens, 

útgefandi Schirmer, 1976) og Playing the Viola (útgefandi Oxford University Press, 1988). 

Tímamót urðu í lífi Primrose árið 1977 þegar hann var greindur með krabbamein og einnig 

með ákveðið heyrnarleysi sem hafði verið að trufla hann allt frá árinu 1946. Þetta var til þess að 

hann hætti allri skipulagðri kennslu en tók nemendur í einkatíma heim til sín, kenndi kammermúsík 

og spilaði einstökum sinnum einleik. Lést Primrose vegna veikinda sinna 1.maí árið 1982 í Provo í 

Utah. 
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2.5. Paul Hindemith 

Fjallað var nánar um feril Hindemith í fyrstu köflum þessarar ritgerðar. Eftir að Hindemith skipti frá 

fiðlu yfir á víólu fór hann að semja mun meira fyrir hljóðfærið. Hann lagði æ meiri áherslu á 

tækniatriði í tónsmíðum sínum og verkin urðu því erfiðari fyrir hljóðfæraleikarann. Tónsmíðar hans 

fyrir víóluna vöktu mikla athygli og fannst fólki hann ná fram bestu eiginleikum hljóðfærisins, þeim 

djúpa og mikla hljómi sem víólan einkennist af. Einnig hélt Hindemith áfram með þá þróun sem 

hafði hafist, þannig að víólan gat líka orðið einleikshljóðfæri eins og fiðlan og sellóið. Hann þróaði  

þessa hugsun þannig að verkin hans urðu meira krefjandi fyrir hljóðfæraleikarann eins og fyrr sagði, 

bæði tæknilega og tóntegundalega séð. Hindemith kom fram með nýjar hugmyndir, eins og að hafa 

sum af tónverkum sínum utan tóntegunda. Hann nýtti alla þá tóna og tónbil sem hugsast gat, oft á 

óvenjulegan og nýjan hátt. 

Í grófum dráttum má segja að einkenni Hindemith séu tónbil og hugmynd að ákveðnu 

tónkerfi sem ekki höfðu heyrst áður. Hann var óhræddur við að nota tónbil eins og sjöundir og 

tvíundir sem skapa ómstríðu þegar þau eru spiluð, en einnig nýtti hann sér samstigni mikið líkt og 

samstígar þríundir og fimmundir. 

Tónsmíðar Hindemith einkennast mjög af staðföstum takti og rytma, skýrum og ákveðnum 

skilaboðum um tempóbreytingar og hann lét mjög vel í ljós hvernig hann vildi hafa tónlist sína. 

Hvort laglínan ætti að verða sterkari eða veikari og þá tók hann einnig skýrt fram öll þau smáatriði 

sem skiptu máli, eins og áherslur, bundnar nótur og hafa slitið á milli nótna.  

Mikið af þeim víóluverkum sem Hindemith samdi, spilaði hann sjálfur og frumflutti, þannig 

að strok og önnur smáatriði sem honum fannst skipta máli hafa varðveist. Oftar en ekki hefur þessu 

verið komið á framfæri við útgáfu verka hans. 

Fyrsta víóluverkið sem Hindemith samdi var sónata fyrir víólu og píanó op.11.nr. 4 en hún 

er samin sama ár og hann skipti yfir á víólu. Má segja að upp frá þessari sónötu hafi vaknað áhugi 

hjá honum að semja fyrir víóluna til að virkja og sýna eiginleika hennar sem hljóðfæris. Sama ár 

samdi hann einnig sónötu fyrir sóló-víólu op.11.nr.5.  

Þegar litið er yfir heildarsafn verka Hindemith vekur það athygli að hann samdi nánast jafn 

mörg verk fyrir víólu og fiðlu, en áður fyrr höfðu tónskáld samið hlutfallslega mikið fleiri verk fyrir 

fiðlu en víólu. Þess má geta að öll verk eftir Hindemith eru gefin út af Schott Musik International 

sem staðsett er í Mainz í Þýskalandi.  

Á næstu blaðsíðu má sjá lista yfir þau verk sem Hindemith samdi fyrir víólu og hvað var að 

gerast á þeim tíma í lífi hans og hvaða önnur tónverk hann samdi á því ári sem viðkomandi tónverk 

er samið. 
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3. Helstu víóluverk Paul Hindemith 

• Árið 1919 var Sónata fyrir víólu og píanó op.11 nr.4 (Sonate für Bratsche und Klavier) 

frumflutt. 2.júní árið 1919 voru haldnir fyrstu tónleikarnir með einungis tónsmíðum eftir 

Hindemith.  

• Árið 1919 var Sónata fyrir sóló-víólu op.11 nr.5 (Sonate für Bratsche allein) frumflutt. 

Sama ár byrjaði Hindemith að spila á víólu í Rebner kvartettinum.  

• Árið 1922 var Sónata fyrir sóló-víólu op.25 nr.1 (Sonate für Bratche allein) frumflutt. 

Sama ár var Kammermusik nr.1 op.24a frumflutt í Donaueschingen þar sem stjórnandinn var 

Hermann Scherchen.  

• Árið 1922 var Sónata fyrir Viola d´amore og píanó op.25 nr.2 (Kleine Sonate für Viola 

d´amore und Klavier) frumflutt. Einleiksóperan Sancta Susanna var frumflutt sama ár í Frankfurt og 

það var Ludwig Rottenberg sem stjórnaði frumflutningnum.  

• Árið 1922 var Sónata fyrir víólu og píanó op.25 nr.4 (Sonate für Bratsche und Klavier) 

frumflutt. Þetta var fyrsta heila starfsárið hjá Amar kvartettinum sem Hindemith stofnaði með 

bróður sínum. 

• Árið 1923 var Sónata fyrir víólu op.31 nr.4 (Sonate für solo Viola) frumflutt. Sama ár var 

mjög gott hjá Amar kvartettinum og nóg var að gera hjá þeim við að spila opinberlega. Einnig var á 

Das Marienleben op.27 frumflutt í Donaueschingen.  

• 3.nóvember 1927 var Kammermusik nr.5 op.36 nr.4 fyrir sóló-víólu og stóra kammersveit 

frumflutt í Kroll óperunni í Berlín. Stjórnandi var Otto Klemperer og Paul Hindemith lék á víólu.  

• Árið 1927 var Kammermusik nr.6 op.46 nr.1 fyrir Viola d´amore og kammersveit 

frumflutt. Sama ár var Hindemith ráðinn prófessor í tónsmíðum við Tónlistarháskólann í Berlín 

(Hochschule für Musik). 

• 28.mars 1930 var „Konzertmusik für Solobratsche und grösseres Kammerorchester 

op.48“ frumflutt í Hamburg. Stjórnandi var Wilhelm Furwängler og Paul Hindemith á víólu. Sama 

ár var Konzertmusik für Klavier, Blechbläser und Harfen op. 49 frumflutt í Chicago. 

• Árið 1934 samdi Hindemith dúett fyrir víólu og selló (Duettsatz für Bratsche und Cello). 

12.mars sama ár var Symphonie "Mathis der Maler" frumflutt í Berlín þar sem stjórnandinn var 

Wilhelm Furtwängler.  

• 14.nóvember 1935 var konsertinn „Der Schwanendreher“ frumfluttur í Amsterdam. 

Stjórnandinn var Willem Mengelberg og Paul Hindemith lék á víólu. Konsertinn er aðallega 

byggður á gömlum þjóðlögum frá Þýskalandi. Árið 1935 var fyrsta heimsókn Hindemith til 

Tyrklands í boði tyrknesku ríkisstjórnarinnar. Dvaldi hann þar í rúman mánuð. 
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• 22.janúar 1936 var Trauermusik frumflutt í London. Stjórnandinn var Adrian Boult og Paul 

Hindemith lék á víólu. Verkið var samið í minningu Englandskonungs og samdi Hindemith verkið á 

einni nóttu. Sama ár fór Hindemith í aðra heimsókn til Tyrklands og dvaldi þar í þrjá mánuði. 

• 1937 var Sónata fyrir sóló-víólu (Sonate für solo Viola ) frumflutt. Sama ár fór Hindemith í 

þriðju og fjórðu heimsóknina til Tyrklands og dvaldi þar í hvort skiptið tæpan mánuð. Einnig fór 

hann sína fyrstu heimsókn til Bandaríkjanna og dvaldi þar í rúman mánuð. Kennslubókin 

Unterwisung im Tonsatz, Band I var gefin út. 5.desember sama ár var Symphonische Tänze 

frumflutt í Lundúnum þar sem Hindemith stjórnaði.  

• 1939 var Sónata fyrir víólu og píanó (Sonate für Bratsche und Klavier) frumflutt. Sama ár 

fór Hindemith sína þriðju heimsókn til Bandaríkjanna og dvaldi þar í rúma þrjá mánuði.  
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4. Víólutónskáldið Paul Hindemith 

Til að fá betri skilningi á því hvaða áhrif Hindemith hafði á sögu og þróun víólunnar verða tekin 

fyrir tvö mismunandi verk eftir hann þar sem víólan kemur við sögu og skoðuð nánar. 

Það eru verkin Sónata fyrir sóló-víólu op.25. nr.1 (Sonate für Bratche allein) sem var samin árið 

1922 og Kammermusik nr.5 op.36 nr.4 sem er fyrir sóló víólu og stóra kammersveit en það var 

samið árið 1927. Með því að skoða verkin nánar er hægt að sjá og skilja betur hvernig tónskáld 

Hindemith var og hverjar kröfur hans voru til sinna eigin tónsmíða. Einnig hvernig hann nýtti 

eiginleika víólunnar og reyndi eftir besta megni að sýna frammá með tæknilegum atriðum kosti 

hennar. 

 

 4.1. Sónata fyrir sóló-víólu op.25.nr.1. 

 Sóló sónatan var samin árið 1922 og er tileinkuð Ladislav Černÿ og er sónatan í fimm 

köflum en þeir eru: 

I. Breit Viertel 

II. Sehr frisch und straff (Viertel) 

III. Sehr langsam 

IV. Rasendes Zeitmaβ. Wild. Tonschcönheit ist Nebensache 

V. Langsam, aber mit viel Ausdruck 

 

 Fyrsti kaflinn Breit Viertel eða breiður fjórðapartur, er ekki skrifaður í neinum ákveðnum 

taktboða en kaflinn er hugsaður í 34 miðað við hvernig nótunum er skipt niður eftir taktstrikum. 

Kaflinn er ekki í neinni ákveðinni tóntegund heldur notar Hindemith laus formerki fyrir hverja nótu 

og gefur það til kynna að nóg er af lausum formerkjum í sónötunni. 

 Kaflinn hefst á þremur ákveðnum hljómum sem allir eru merktir með tenuto en það merkir 

að hljómarnir eru spilaðir breiðir, eins og fyrirsögn kaflans gefur til kynna. Þessir þrír hljómar í 

upphafinu eru þeir tónar sem leiða hlustandann í gegnum fyrsta kaflann. 

 Breytingin í takti númer tvö er að síðasti hljómurinn leiðir inn í helmingi hraðara nótnagildi 

eða áttundaparta sem vara næstu tvo takta. Þessir áttundupartar eru merktir með crescendo uppí 

fjórða takt en síðan diminuendo í þeim takti þar sem upphafsstefið tekur aftur við, en þá einungis í 

einn takt. 

 Eins og áður sagði lék Hindemith sér að mismunandi nótnagildum en á þann hátt að hann 

tekur stefið sem fyrstu þrír hljómarnir einkennast af og hraðar á því, hann notar mest 

áttundapartsnótur, hraðar síðan á þeim yfir í tríólur og hraðar svo á tríólunum yfir í 
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sextándapartsnótur. Þegar þessi hröðun hefur átt sér stað á nótnagildunum leiðir hraðasta 

nótnagildið yfir í niðurlagið. 

 Kaflinn er skrifaður í ABA forminu, en kaflinn inniheldur millikafla B sem er byggður uppá 

stöðugri krómatík og einnig hröðun á nótnagildum. Einkenni A hlutans eru þessi ákveðnu þrír 

hljómar sem hafa verið nefndir hér á undan. Krómatík B hlutans leiðir yfir í niðurlagið á fyrsta 

kaflanum þar sem A hlutinn tekur aftur við, en sá hluti heldur beint yfir í kafla númer tvö. 

 Annar kaflinn Sehr frisch und straff (Viertel) eða mjög kröftugur og stöðugur (fjórðipartur) 

hefur heldur engan taktboða en er augljóslega skrifaður í 44 og kemur í beinu framhaldi af fyrsta 

kaflanum og þeir hafa mjög svipaða skapgerð. Báðir kaflarnir eru frekar hraðir og ákveðnir og 

notaði Hindemith á áberandi hátt sömu tónbilin; fimmundir, sjöundir og áttundir. Kaflinn er næstum 

því allur skrifaður í tríólum, með punkteruðu áttundapartsnótu stefi. Upphafið á kaflanum er á sama 

hátt og í fyrsta kafla, stef sem kemur fyrir tvisvar í upphafstöktunum. Það sem er frábrugðið í 

þessum kafla er að stefið sjálft, samtals tveir taktar sem byrja með fjórðapartsnótu með punkti, sem 

verður hraðara og leiðir yfir í takt númer tvö. Þar kemur fjórðapartsnóta sem leiðir yfir í tríólu sem 

endar með áttundapartsnótu, þá kemur fjórðapartsnóta og í lokin áttundapartsnóta og eru þessar 

þrjár nótur allar merkar með áherslu. Hefst síðan taktur þrjú á nákvæmlega sama hátt og fyrsti 

takturinn. Taktur fjögur er aðeins frábrugðinn vegna þess að nóturnar eru öðruvísi, en ennþá eru 

sömu nótnagildin. Með fjórum töktum má segja að Hindemith hafi kynnt hvað koma skal í 

sambandi við nótnagildin.  

 Lék Hindemith sér að styrkleikabreytingum, en upphaf kaflans er merkt forte sem 

stigminnkar með töktunum niður í mezzopiano, það leiðir hratt uppí fortissimo og svo endurtekur 

leikurinn sig á þennan sama hátt aftur. Skyndilega þegar kaflinn er á einum punkti í fortissimo 

skrifar Hindemith áttundapartsþögn sem leiðir yfir í stef sem merkt er pianissimo. Má segja að 

kaflinn sé í ABA formi eins og sá fyrsti en þó ekki á jafn augljósan hátt. Í ítrekuninni notar 

Hindemith tvo takta sem innihalda hraða sextándupartstónstiga niður á við sem leiðir í niðurlagið 

sem hefst á upphafs mótívinu. Endar kaflinn síðan á punkteruðum áttundapartsnótum sem merktar 

eru með áherslu og fortefortissimo.  

 Þriðji kaflinn Sehr Langsam eða mjög hægt er ekki í neinum ákveðnum taktboða frekar en 

hinir kaflarnir tveir á undan en er þó augljóslega skrifaður í 34. Kaflinn er mjög hægur eins og 

fyrirsögnin gefur til kynna og inniheldur þó nokkuð af fermötum í lok hendinga. Kaflinn er 

skrifaður á frekar rómantískan hátt og það er ekki mikið um ómstríður eins og fyrri kaflarnir 

innihalda, heldur meira af fimmundum og áttundum sem gæla við eyrað. Styrkleikabreytingar gegna 

stóru hlutverki í þessum fallega hæga kafla en Hindemith tekur það skýrt fram. Ekki er hægt að 
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greina kaflann í ákveðið mynstur eins og fyrstu tvo kaflana en segja má að kaflinn sé ein falleg 

laglína/hending sem hefur sína eigin ítrekun og niðurlag.  

 Hraðabreytingar eru einnig til staðar og má segja að ekki sé neitt ákveðið stöðugt tempó í 

gegnum allan kaflann, vegna þess hversu oft það breytist. Taktboð eins og sehr rughig, sehr 

langsam, bewegt og gehalten gefa til kynna hvernig takturinn á að vera í þessum ákveðnu 

hendingum. Hindemith notaði alla eiginleika víólunnar þegar hann samdi þennan kafla, þannig að 

hann er hið mesta eyrnakonfekt í hlustun, sé hann vel spilaður. Kaflinn er friðsæll og rólegur, 

andstæða hröðu og kröftugu kaflana sem koma á undan honum og á eftir.  

 Fjórði kaflinn Rasendes Zeitmaβ. Wild. Tonschcönheit ist Nebensache má segja að þessi 

kafli sé spilaður í ofsafengnu tempói og í algjörri andstæðu við kaflann á undan. Kaflinn var ekki 

skrifaður í neinum taktboða og ekki er hægt að sjá út einhvern ákveðinn taktboða innan hans. 

Taktarnir skiptast á að innihalda allt frá tólf nótum niður í fjórar, mikil áhersla er lögð á C-streng og 

hann endurtekinn sem fjórðipartur með öðrum tvígripum og myndar þannig rytmískar áherslur í 

taktinum. Tvígripin eru mismunandi en þau eru yfirleitt ómstríð eins og sjöundir og litlar tvíundir. 

Þessi kafli er erfiður tæknilega séð vegna þess hversu hraður hann er og vegna stökka á milli 

strengja, en það var ef til vill það sem Hindemith vildi fá fram.  

 Þótt að kaflinn hafi engann augljósan taktboða og sé erfiður tæknilega er hann þó greinilega 

í ABA formi með niðurlagi og endar á hamrandi C-streng. Einna erfiðast við flutning kaflans er að 

víóluleikarinn þarf að hafa úthald í að spila látlausar sextándapartsnótur, engar þagnir eru í 

kaflanum eða tími til að slaka á. Það sem gerir þennan kafla sérstakan í tónlistarsögunni er að 

Hindemith tók það fram að tónfegurð væri aukaatriði (Tonschcönheit ist Nebensache). Þetta hafði 

ekki verið gert oft áður og þótti mjög róttækt. 

 Fimmti kaflinn Langsam, mit viel Ausdruck eða hægur, með mikill tjáningu er byggður upp 

á sama hátt og þriðji kaflinn. Hann þykir ekki mjög tæknilega erfiður nema að því leyti hversu erfið 

skiptin á milli kaflans á undan eru. Kaflinn hefur engan taktboða en hægt er lesa úr honum að hann 

er skrifaður í 34 og eru punkteringar og tríólur nokkuð áberandi nótur í kaflanum. Hindemith skrifaði 

kaflann með mikilli tjáningu, til að ná þeim áhrifum notaðist hann mikið við mjög ýktar 

styrkleikabreytingar. Gaf Hindemith skýr skilaboð eins og hvenær nótur eða frasar áttu að vera sehr 

breit eða mjög breiðir og síðan ruhig eða rólegir. Mikið er um tvígrip í kaflanum og þá aðallega 

samstíga þríundir sem mynda vissa krómatíska spennu. Kaflinn er í ABA formi með krómatísku 

niðurlagi og endar síðan sónatan á opnum C-streng sem merkt er piano. Kaflinn er drungalegur og 

er mjög mikil kyrrð yfir honum, nokkurs konar lokauppgjör á sónötunni.  
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4.2. Kammermusik nr.5 op.36 nr.4 fyrir sóló víólu og stóra kammersveit 

Verkið var samið árið 1927 og var það frumflutt sama ár í Kroll óperunni í Berlín þar sem 

stjórnandinn var Otto Klemperer og spilaði Hindemith sjálfur sóló víóluröddina. Kammermusik nr.5 

var skrifað fyrir sóló víólu og í nótum og í raddskrá af þessu verki stendur í sviga Bratchen-Konzert 

eða víólukonsert, þrátt fyrir það var verkið skrifað í stíl kammertónlistar. Kammersveitina skipa; 

flauta, óbó, klarínett í Es, klarínett í B, bassaklarínett, tvö fagott, kontrafagott, horn í F, tveir 

trompetar í C, tvær básúnur, bassatúba, fjögur selló og fjórir kontrabassar. Vekur það athygli að 

engar fiðlur eða víólur eru hafðar í kammersveitinni, er því víólan efsta röddin af 

strengjahljóðfærunum.  

Verkið skiptist niður í fjóra kafla en þeir eru: 

I. Schnelle Halbe 

II. Langsam 

III. Mäβig schnell 

IV. Variante eines Militärmarsches 

 

 Fyrsti kaflinn Schnelle Halbe eða hröð hálfnóta er skrifaður í 44 en þó ekki í neinni 

tóntegund, alveg eins og sónatan sem fjallað var um hér að framan. Hindemith notaðist við laus 

formerki þegar hann vildi breytta tóna. Í upphafi kaflans er kammersveitin með gangandi 

fjórðupartsnótur sem eru allar merktar stuttar og með áherslu á fyrsta slagi taktsins. Hindemith 

gefur upp taktboðann að hálfnóta eigi að vera 112 svo að kaflinn er nokkuð hraður eins og 

fyrirsögnin gefur til kynna um. Á öðru slagi byrjar víólan með gangandi áttundaparta sem merktir 

eru staccatissimo og er laglínan einnig merkt fortissimo. 

 Laglínan hjá víólunni er mjög krómatísk en eins og áður sagði notast Hindemith við laus 

formerki þannig að næstum hver nóta hefur formerki á sér. Í kaflanum er ávallt gangandi 

áttundapartur og er það yfirleitt víólan sem spilar hann, en hin hljóðfærin eru með fjórðapartinn til 

að styðja við laglínuna. Þau koma síðan með sínar eigin laglínur á móti víólunni og þá í 

áttundapörtum sem passa við línu víólunnar. Merkir Hindemith nótur með áherslum og eru þær oft á 

fyrsta slagi en einnig líka á öðru slagi þannig að segja má að púlsinn ruglist við það, því venjan er 

að heyra áherslur á fyrsta og þriðja slagi. Mjög skýr fyrirmæli eru um styrkleikabreytingar og spilar 

víólan alltaf einu styrkleikamerki ofar en hin hljóðfærin, svo það heyrist sem best í henni. Til að 

lýsa þessum kafla sem best er hægt að segja að hann sé frekar hrynsnarpur og að Hindemith hafi 

verið að prufa sína eigin leiðir. Þannig hljómar kaflinn hvorki of nútímalegur né klassískur. 

Áherslurnar sem Hindemith gefur nótunum mynda þessa skemmtilegu stemmningu í kaflanum og 

20 
 



gera hann öðruvísi, ásamt því að hafa alltaf stöðugan áttundapart í gangi þannig að tempóið heldur 

alltaf áfram. 

 Annar kaflinn Langsam eða hægur er í 98 þar sem taktboðinn er sá að áttundaparturinn eigi 

að vera MM = 88. Kaflinn byrjar á nokkurs konar forspili hjá kammersveitinni meðan víólan er í 

fjögurra takta þögn, en kemur síðan inn með hugljúfa laglínu sem hljómar yfir undirspilinu hjá 

hinum hljóðfærunum. Í byrjuninni eru þrjár laglínur í gangi hjá mismunandi hljóðfærum áður en 

víólan kemur inn. Laglína víólunnar er síðan mjög hljómræn og ljúf, svo bætist óbó við með laglínu 

á móti þannig að ákveðið samtal hefst á milli þeirra. Má segja að hljóðfærin skiptist á að eiga samtal 

við víóluna. Kaflanum er best lýst með því að víólan hefur eina ákveðna laglínu, en hin hljóðfærin 

skreyta þá línu með sínum hætti og getur það verið á mjög krómatískan eða ómstríðan hátt. Nokkuð 

er um hraðabreytingar og eru mjög skýr skilaboð fyrir um það hvenær og hversu miklar þær eiga að 

vera, gildir það sama um styrkleikabreytingar. Á tveimur stöðum breytist taktboðinn, í fyrra skiptið 

úr 98 í 68 þaðan í 58 og að lokum í 98 með skilaboðum Sehr ruhig eða mjög rólegt. Í seinna skiptið er 

það síðan úr 98  í  68 og að lokum í 98  sem merkt er með Wie zuerst eða eins og í byrjun og má þá 

segja að niðurlagið í kaflanum hefjist. Má segja að kaflinn sé í ABA formi með stuttu niðurlagi sem 

leiðir yfir í þriðja kaflann. Í þessum kafla nýtir Hindemith alla þá eiginleika sem víólan hefur til að 

bræða áheyrandann. Kaflinn er nokkuð „virtúósalegur“ og inn á milli í kaflanum koma litlar 

kadensur þar sem víólan spilar ein og fær því að njóta sín enn meira.  

 Þriðji kaflinn Mäβig Schnell eða nokkuð hraður er skrifaður í 34 þar sem taktboðinn er sagður 

vera MM = 100 á hálfnótu, þannig það gefur til kynna að kaflinn er ansi fjörugur. Víólan byrjar 

þennan kafla ásamt klarínetti og flautu með hratt stef og síðan bætist við hvert hljóðfærið með eigið 

stef. Hægt er að segja að fyrstu tuttugu taktarnir séu í kanon hjá öllum hljóðfærum. En eftir það 

breytist karakterinn og verður meira „virtúósari“ fyrir víóluna, þar sem víólan fær sitt eigið stef og 

hin hljóðfærin dansa í kringum það. Kaflinn er mjög fjörugur og eru ávallt í gangi 

sextándapartsnótur hjá mismunandi hljóðfærum, en inn á milli leynast laglínur sem eru hægari og er 

það eitt hljóðfæri í einu sem spilar laglínuna. Mjög skýr fyrirmæli eru um áherslur, en þær eru alls 

ekki alltaf skrifaðar á þeim slögum sem venja er til, en stundum koma þær á fjórða áttundaparti í 

takti og myndast þá ákveðnar rytmískar áherslur. Kaflinn er skrifaður sem ein heild og er því ekki í 

ABA formi eins og kaflinn á undan. Eftir því sem líður á kaflann verður laglína víólunnar alltaf 

meira „virtúósaleg“ þar sem mikilvægt er að hafa góða tækni ef víóluleikarinn á að komast sem best 

frá þessum kafla.  
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 Fjórði og síðasti kaflinn Variante eines Militärmarsches eða tilbrigði á stríðsmarsi er 

skrifaður í 24 og er fyrsti kaflinn skrifaður með föstum formerkjum, þar með í ákveðnari tóntegund, 

B-dúr. Taktboðinn er MM = 100-112 á fjórðapartsnótu en kaflinn byrjar á því að að kammersveitin 

spilar líkt og í lúðrasveitarmarsi og varir það í sjö takta, en þá tekur víólan við og svarar stefinu á 

svipaðan hátt og upphafsstefið er skrifað. Til að gera þetta ennþá „virtúósara“ fyrir víóluleikarann 

hefur Hindemith skrifað laglínu víólunnar næstum því alla í tvígripum. Leikurinn endurtekur sig og 

kammersveitin leikur stef í mjög lúðrasveitarlegum takti og víólan svarar um hæl með sínu stefi í 

tvígripum ásamt undirspili frá klarínettum. 

 Þessi kafli er stystur kaflanna fjögurra en í miðjunni kemur löng kadensa hjá víólunni þar 

sem tæknigeta víóluleikarans fær að njóta sín. Sú kadensa er næstum öll í sextándapartstvígripum, 

nema þar sem sextándapartstríólur koma inn á milli. Þar eru ekki tvígrip, en tríólurnar eru þó með 

áherslu. Í lokin á kadensunni koma básúnurnar inn og síðan bætast við hljóðfærin hvert af öðru með 

gangandi áttundaparta undir virtúósaspilinu hjá víólunni. Í lok kaflans gefur Hindemith skýr 

skilaboð um Bis zum Schluβ verlangsamen eða hægara að endinum, og spilar þá kammersveitin 

hægar nótur meðan víólan klárar sínar sextándupartsnótur og tríólur. Í lokataktinum er víólan síðan 

með einskonar trillu og sellóin og kontrabassarnir enda þetta með léttu pizzicato eða plokka 

strenginn þannig að verkið endar á mjög ljúfan hátt.  

 

4.3. Samanburður á verkunum  

Sóló sónata fyrir víólu op.25.nr.1 og Kammermusik nr.5 op.36 nr.4 eiga það bæði sameiginlegt að 

hafa víóluna í forgrunni. Það er því tilvalið að bera þau saman og sjá að hvaða leyti þau eru ólík og 

lík. Augljóst er að Sóló sónatan er einungis skrifuð fyrir eitt hljóðfæri, á meðan Kammermusik er 

skrifað fyrir mun fleiri hljóðfæri og er að sumu leyti víólukonsert. Sónatan er í fimm köflum á 

meðan Kammermusik er í fjórum. Sónatan er aldrei skrifuð með neinum taktboða eða í neinni 

tóntegund á meðan Kammermusik er með taktboða og fjórði kaflinn er í B-dúr.  

 Fimm ár liðu á milli þess að Hindemith samdi þessi verk, en hægt er að lesa úr þeim að 

hugmyndir hans til tónsmíða breyttust mjög á þessum fimm árum. Kammermusik verkið er að vissu 

leyti aðeins grófara og Hindemith gengur einu skrefinu lengra með þær góðu hugmyndir sem hann 

hafði í Sónötunni. Tæknin var að sjálfsögðu alltaf að þróast á þessum árum en minnast má á að 

hann frumflutti sjálfur Kammermusik nr.5 og gefur það til kynna að hann hafi haft gott vald á 

víólunni.  

 Sónatan inniheldur tvo hæga kafla, en kaflarnir skiptast þannig niður að sá fyrsti er hraður 

og samhangandi við kafla númer tvö sem er líka hraður, sá þriðji er hægur, fjórði kaflinn er mjög 
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hraður, en sá fimmti hægur. Í Kammermusik skiptist þetta þannig niður að fyrsti kaflinn er hraður, 

annar er hægur, þriðji hraður og sá fjórði er nokkuð hraður, í mars stíl. Sónatan samin í þyngri stíl 

miðað við Kammermusikverkið, sem er léttara og ekki eins alvörugefið.  

 Verkin eru nokkuð ólík enda uppbyggingin á þeim alls ekki sú sama, en hafa þau bæði þann 

tilgang að skapa stórt hlutverk í sögu víólunnar. 

 

5. Hvaða áhrif hafði Paul Hindemith á önnur tónskáld og víóluleikara? 

Merkilegt er að enn þann dag í dag gætir áhrifa Hindemith, þá aðallega í tónlistarheiminum þar sem 

hann er þekktastur. Þykir það til dæmis merkilegt að kennslubækur sem hann samdi í tónfræði og 

tónheyrn eru enn í notkun í mörgum tónlistarskólum. Lagði Hindemith sig líka mikið fram við að 

semja þessar bækur og að þær yrði aðgengilegar og auðskiljanlegar fyrir sem flesta. 

 Með þríeykinu mikla, Tertis, Primrose og Hindemith er hægt að segja að saga víólunnar hafi 

breyst að miklu leyti á þann veg að almenningur fór að taka meira eftir hljóðfærinu sjálfu. Þó svo að 

tónskáld hefðu samið fyrir víóluna áður en Hindemith var uppi, má þó segja að það hafi ekki verið á 

sama hátt. Virðing og ímynd á hljóðfærinu var ekki mikil, eins og sjá má á því hversu erfið 

ákvörðunin var hjá Primrose að skipta frá fiðlu yfir á víólu. Með því að Hindemith, Tertis og 

Primrose ná að kynnast hljóðfærinu svona vel og sjá að það er vel hægt að vera einleikari á víólu, 

breyttist ímyndin og í dag er það ekki ósjaldan sem víólukonsertar eru fluttir hjá 

sinfóníuhljómsveitum.  

 

5.1 Áhrif Paul Hindemith á Íslandi 

Paul Hindemith hefur haft áhrif víðsvegar í heiminum. Tónskáld hafa tekið hann sér til 

fyrirmyndar og samið verk í nútímalegum stíl sem Hindemith byrjaði á að þróa.  

Þess má geta að Hindemith kenndi einum Íslendingi þegar hann var með stöðu við 

Yale tónlistarháskólann en það var Jón Þórarinsson. Hægt er að sjá í tónsmíðum Jóns áhrif frá 

kennara sínum en hann samdi til dæmis sónötu fyrir klarinett eða víólu og píanó árið 1947. 

Jón Þórarinsson er almennt talinn eitt helsta íslenska tónskáldið á 20.öld. Þá er þáttur hans í 

stofnun Sinfóníuhljómsveitar Íslands ómetanlegur þar sem hann var áhrifamikill innan 

Tónlistarfélagsins á Íslandi. Tónlistarfélagið hafði meðal annars forgöngu um stofnun 

hljómsveitarinnar. Eitt þekktasta verk Jóns er Völuspá en eins og titillinn ber með sér er hann 

áhugasamur um sögu og menningu íslensku þjóðarinnar, þrátt fyrir alþjóðlega strauma og 

áhrif í tónsmíðatækni.  
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Tekin verða önnur tvö dæmi þar sem hægt er að sjá áhrif Hindemith í tónsmíðum 

íslenskra tónskálda. 

 

5.2 Kjartan Ólafsson, Dimma fyrir víólu og píanó 

Kjartan Ólafsson tónskáld er fæddur árið 1958 í Reykjavík og útskrifaðist frá tónlistarskóla 

Reykjavíkur með Bachelor gráðu í tónsmíðum árið 1984. Eftir það lá leiðin í frekar nám í 

tónsmíðum, en hann fluttist aftur til Íslands árið 1995 og hefur starfað hér sem tónskáld síðan. 

 Árið 1985 samdi hann verk fyrir víólu og píanó sem ber nafnið Dimma. Verkið minnir 

óneitanlega mikið á Sóló sónötu nr.25 nr.1 eftir Paul Hindemith, þá aðallega fjórða kaflann 

Rasendes Zeitmaβ. Wild. Tonschcönheit ist Nebensache. Í verkinu Dimmu notast Kjartan við þá 

sömu hugmynd Hindemith á ákveðnum kafla í tónverki sínu, að hafa stöðugar sextándupartsnótur í 

gangi, þar sem fyrsta slagið eru tvígrip og merkt með áherslu. Kjartan gengur skrefinu lengra og 

lætur tvígripin koma á öðrum eða þriðja sextánduparti sem myndar sjálfsagt ennþá rytmískari 

áherslur í taktinum.  

Þegar litið er yfir Dimmu sést að verkið er tæknilega erfitt fyrir víóluleikarann, mikið er af 

ómstríðum hljómum, flaututónum og hröð nótnagildi þar sem stökk á milli strengjanna eru mikil.  

 Á árunum 1995-2000 notaðist Kjartan við stefin úr Dimmu til að skrifa víólukonsert, sem 

ætlaður er sóló víólu og sinfóníuhljómsveit. Konsertinn var frumfluttur af Helgu Þórarinsdóttur árið 

2000 með Sinfóníuhljómsveit Íslands.  

 

5.3 Oliver Kentish, Draumar og dansar. Konsert fyrir víólu og kammersveit 

Oliver Kentish fæddist árið 1954 í London. Hann byrjaði tólf ára gamall að læra á selló og fór í 

framhaldsnám við Royal Academy of Music. Oliver hefur aldrei verið í formlegu tónsmíðanámi, en 

tónsmíðar hafa ætíð verið hans aðal áhugamál. Hann fluttist til Íslands árið 1977 þar sem hann vann 

sem uppfærslumaður Sinfóníuhljómsveitar Íslands á selló. Í dag er Oliver hættur að spila á selló og 

lítur á sig sem tónskáld.  

 Konsertinn Draumar og dansar fyrir sóló víólu og kammersveit, er saminn að beiðni 

víóluleikarans Guðmundar Kristmundssonar árið 2002. Konsertinn var frumfluttur með 

Sinfóníuhljómsveit Norðurlands ári seinna þar sem Guðmundur var einleikarinn. 

 Draumar og dansar skiptast niður í þrjá aðalkafla með tveimur millispilsköflum en er þó 

spilaður án hlés. Síðasti aðalkaflinn dregur upp svipaða mynd og fyrsti kaflinn af Kammermusik 

nr.5 op.36 nr.4. Gangandi og stöðugar sextándupartsnótur í víólunni mynda krómatíska laglínu á 

sama hátt og í fyrsta kafla Kammermusik, þó þar sé það í áttundapartsnótum. Kammersveitin í verki 
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Hindemith er auk þess með áherslur á fyrsta slagið sem gefur manni púlsinn að rytmanum og 

myndar það þykkt og taktfast undirspil. Í verki Olivers er þessu örlítið öðruvísi háttað, en áhrifin frá 

Hindemith leyna sér ekki 

6. Lokaorð 

Orðin „Maðurinn á bakvið tónlistina“ lýsa mjög vel þeirri persónu sem Paul Hindemith var. Hann 

átti metnaðargjarna foreldra, byrjaði snemma að læra á fiðlu en skipti síðan yfir á víólu sem átti hug 

hans og hjarta. Hann var mjög góður víóluleikari, ásamt því að vera mjög gott tónskáld. Hann 

uppgötvaði nýjar hliðar á víólunni sem margar hverjar voru óþekktar áður vegna þess hve vel hann 

þekkti til hljóðfærisins.  

 Þáttur hinna tveggja þremenninganna Tertis og Primrose á víóluna og víóluleik er mjög stór. 

Tertis þróaði víóluna úr því að vera stórt og óþjált hljóðfæri í það að vera meðfærilegt sem gerði 

það að verkum að auðveldara var að spila á hana, en ná samt sem áður þeim einstaka djúpa og mikla 

tón sem einkennir hljóðfærið. Við þessa breytingu varð hljóðfærið þekktara og notkun þess 

útbreiddari. Primrose lifði fyrstur manna af því að hafa víóluleik að aðalstarfi og trónir á toppi yfir 

bestu víóluleikara í dag fyrir spilagetu sína. Segja má að hann hafi opnað dyrnar fyrir tónskáld til að 

semja fyrir víólu sem einleikshljóðfæri með atvinnumennsku sinni. 

 Í verkunum Sónata fyrir sóló-víólu op.25 nr. 1 (Sonate für Bratche allein op.25 no.1) og 

Kammermusik nr.5 op.36 nr.4 fyrir sóló víólu og stóra kammersveit, koma fram margar nýjungar í 

tækni víólunnar sem ekki höfðu þekkst áður.  

 Áhrif Hindemith, hvort sem það er til víólunnar eða almennra tónsmíða er hægt að sjá víða 

og ekki þarf að skyggnast langt til að finna tónskáld hér á landi sem hafa tekið sér hann til 

fyrirmyndar. Því jafnvel á Íslandi, þar sem tónlistarhefðin er tiltölulega ung hafa tónskáld sótt 

efnivið og innblástur til verka Hindemith. 
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