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Efniviður og bakgrunnur tónsmíðarinnar 

Lokaverk mitt til meistaragráðu vorið 2018 heitir Hulda og er skrifað fyrir 

hljómsveit, kór, barnakór og einsöngvara. Verkið er samið fyrir Kór Neskirkju 

og Sinfóníuhljómsveit Áhugamanna og er hluti af tónleikaröð 

hljómsveitarinnar. Texti verksins er tvö ljóð eftir Unni Benediktsdóttur 

Bjarklind, Ljáðu mér vængi og Segðu það móður minni er birtust í 

ljóðabókinni Kvæði frá árinu 1909. Þar standa þau sem sjálfstæð ljóð en árið 

1961 eru ljóð Huldu endurútgefin í bókinni Segðu mér að sunnan en þar koma 

þessi ljóð fyrir ásamt ljóðinu Heyrði ég í hamrinum undir yfirskriftinni Þrjár 
þulur.  

 Ljóðin tvö skipta verkinu í tvo aðskilda kafla með skyldu tónmáli og 

uppbyggingu. Hljómanotkun, tónstigar og hljóðfæraskipan er svipuð milli 

kaflanna að því undanskyldu að í Segðu það móður minni bætast við 

víbrafónn og barnaraddir. Tóntegund er ekki stöðug en þó er verkið skrifað í d 

- moll þrátt fyrir að tónstiginn sem ég vinn með innihaldi nóturnar fís og cís.  

Ástæða fyrir þessu er að ég lít alls ekki á það svo að verkið sé í dúr heldur í 

mjög krómatískum búning. Að hafa verkið í D dúr hefði því að mínu mati 

dregið úr leitandi stemningu verksins. 

 Í Huldu vinn ég mjög mikið út frá ákveðnum tónbilum og er [1,4], 

þ.e.a.s dúrþríund með litla tvíund frá grunntóni þar mest áberandi. Tölurnar 

segja til um fjölda lítilla tvíunda frá grunntóni. Hér má sjá upphafstóna 

tónstiga beggja kaflanna [1, 4]. Þetta mótíf er mjög áberandi í öllu verkinu. 

Þegar ég hóf að semja verkið hafði ég ekki ákveðið neinn sérstakan tónstiga 

eða sérstakt tónefni til að vinna með. Ómeðvitað hef ég undanfarið sótt 
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nokkuð í að vinna út frá tónstigum sem innihalda tónbilin [1,4], sem ég 

minnist á hér að framan. Eitt það fyrsta sem ég setti á blað í þessu verki var 

upphafsstef kórsins við setninguna „Grágæsamóðir, ljáðu mér vængi, svo ég 
geti svifið suður yfir höf” enda er í henni grunnhugmynd ljóðsins sem hafði 

áhrif á alla tónsmíðavinnuna. 

Þegar þessi innkoma kórsins er skoðuð má glöggt sjá að [1,4] kemur 

greinilega fram við textann „svo ég geti svifið”. Hér má segja að 

byggingarefni alls verksins birtist og að tónstigi sé að mótast, tónstigi sem að 

lokum varð algjör kjarni verksins. Samt hafði ég ekki ákveðið fyrir fram að 

notast við þessar nótur að neinu leyti. Laglínu þessa kórupphafs notaði ég í 

kjölfarið í upphafi verksins en hér má sjá fyrstu fjóra takta verksins.  

Óbó (efsta rödd í nótunum) leikur tilbrigði við kórstefið úr töktum 34 - 39 

sem ég minntist á hér að ofan. Nú eru efnistök skýrari og tónstiginn klár. Þessi 
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tónstigi er kjölfesta fyrsta kafla og með smá breytingu, einnig annars kafla. 

Mikil hreyfing er í röddum og kontrapunktísk tækni greinileg. Þetta tvennt er 

afar einkennandi fyrir Huldu. 

Tónstigi Ljáðu mér vængi er eftirfarandi: 

Hann kallast á ensku „double harmonic major scale” en einnig arabískur eða 

sígaunaskali. Hreinir þríhljómar eru ekki jafn algengir í þessum tónstiga og 

venjulegum dúr/moll, en breyttar fimmundir og krómantík meira áberandi 

enda slíkt mjög algengt í Huldu. Ég er alls ekki fastur í þessum tónstiga og til 

að skapa fjölbreytni fer ég stundum inn í dúr og moll kerfið sem og fleiri 

tónstiga. Þetta geri ég því mér finnst að áheyrendur og flytjendur verði að fá 

smá hvíld af og til frá svona krefjandi tónbilum og tónmáli. Einnig er 

uppbygging ljóðanna á þann hátt að mikilvægt er að breyta um efnivið til að 

gera ljóðinu betri skil. Í Huldu nota ég mjög mikið litlar og stórar tvíundir 

sem tónefni og má færa rök fyrir því að þessi annars erfiðu tónbil verði 

ómblíð þegar þau eru notuð þetta mikið. Hljómasambönd sem myndast í  

„double harmonic” tónstiga eru spennandi. Fyrstu fjórir hljómarnir eru 

venjulegir þríhljómar en seinustu þrír allir með minnkuðum eða stækkuðum 

tónbilum. Hér má sjá hljómasamsetningu tónstiga Ljáðu mér vængi. 
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Í stað þess að forðast þessi breyttu tónbil nýti ég þau mikið í verkinu. Þetta 

gefur tónmálinu nokkuð harðan blæ á stundum, ómstríður afar algengar en þó 

falleg hljómasambönd. I dúr og iv moll gefa modal áhrif meðan að V dúr með 

minnkaða fimmund opnar á spennandi útfærslur. Tónstigi annars kafla, Segðu 

það móður minni er mjög svipaður þeim fyrri en þó með mjög einkennandi 

fráviki að g verður gís. 

Hér má sjá tónstiga Segðu það móður minni og í kjölfarið upphafstakta 

kaflans sem undirstrikar muninn á tónstigunum tveimur. 

Hljómar sem myndast með þessum tónstiga, sem má segja að sé bara tilbrigði 

við fyrri tónstigann, eru nokkuð krassandi.  
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Hér má sjá aðalstef Segðu það móður minni sem kemur að fullu fram í takti 

36 þó það komi fram sem mótíf víðs vegar í upphafi kaflans. Niðurlag 

aðalstefsins víkur frá tónstiga Segðu það móður minni en ítrekar krómantíska 

hreyfingu verksins.  

 Í fyrri kafla Huldu, Ljáðu mér vængi, kemur þetta gís nýja tónstigans 

stundum fyrir, sem sýnir að efniviður kaflanna er skyldur. Á sama hátt hverfur 

stundum gísið í Segðu það móður minni. Oft nýti ég mér þessa stækkuðu 

fjórðu nótu til að gefa tónefninu aðeins meiri birtu því það sem gerist er að 

heiltónaáhrif koma frá D.  

Þessi áhrif koma fyrir af og til í báðum köflunum en í dæminu hér að neðan, 

sem er úr Ljáðu mér vængi, taktar 133 - 135, kemur þetta skýrt fram. Versið er  

„okkar bíður blómleg ey, bak við sund og tinda, bak við sæ og silfurhvíta 

tinda. Þetta er draumkenndur texti, löngun eftir einhverju sem líklega næst 

aldrei.  
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 Tónstigar Huldu eru nokkuð óhefðbundnir fyrir hljómræna 

uppbyggingu. Þessi frávik frá hefðbundnum dúr og moll tónstigum nota ég 

mikið, bæði í kórköflunum en auðvitað meira í hljómsveitinni enda þessi 

breyttu tónbil talsvert erfið til söngs. Eftirfarandi er kórkafli úr Segðu það 

móður minni, taktar 54 -58. 

Tónstigi kaflans kemur sterkt fram og allir tónar hans nýttir. Orðið sól kallar 

fram birtu en niðurlagið er drungalegra og fær fallandi dekkri línu. Hljómar 

sem myndast eru ekki mjög framandi en samt með spennu og lit frá þeim 

tónbilum sem myndast innan tónstigans. Þar er [1,4] áberandi, bæði í alt rödd 

en einnig speglað í tenórrödd við textann „sat ég út við haf”. Annað dæmi um 

hvernig ég vinn með tónstigana er kafli drengjakórs í Segðu það móður minni. 
Hann túlkar hughrif skáldsins eða einstaklings sem minnist á fallegan hátt 

móður sinnar. Hér erum við raunar með G sem grunntón en tónstiginn er samt 

greinilegur. Hér myndar [1,4] upphaf laglínunnar. Textinn „morgunljós” sýnir 

þriðju og fjórðu nótu tónstigans og stækkuð ferund myndast frá grunntóni. 

 Tónmál hljómsveitar skiptist á að vera mjög pólifónískt, þar sem ég 

hugsa mjög línulega, en á milli koma rólegri hómófónískir eða hljómrænni 

kaflar. Í verkinu reyni ég að gefa öllum hljóðfæraleikurum tækifæri og lítið er 

um langar þagnir hjá þeim. Kórhlutar verksins skiptast líkt og hljómsveitin í 

hljómræna kafla, nánast kórala og svo styttri fjölradda hluta sem hreyfast 
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meira. Einsöngvari fær erfiðustu sönglínur verksins, stundum háar fljótandi 

línur ofan á hljóma kórs eða hljómsveitar en einnig sem ein af línum verksins 

í þykkum fjölradda vef. Eins og áður sagði lagði ég mikla áherslu á að öll 

hljóðfæri fengju að njóta sín og að ekki séu miklar og langar þagnir hjá 

neinum hljóðfæraleikara eða kór. Undantekning er drengjakórinn sem 

eingöngu syngur í lokahluta annars kafla. Blásarahópurinn samanstendur (að 

mestu) af tvöföldu tré- og málmblásurum og þar forðast ég einradda blöndun 

með tvo hljóðfæraleikara í hverri rödd. Hins vegar er blöndun milli ólíkra 

hljóðfærahópa algeng til að lita hljóminn.  

 Hljómrænt er verkið ekki í fastri tóntegund, þ.e.a.s aldrei mjög fast í 

dúr og moll kerfinu. Undanskilinn þessu er hluti I. kafla sem ég kalla 

„Interludium” eða millispil. Þar slaka ég á í tónmálinu og bý til lýrískan hluta 

sem táknar draum eða löngun skáldins um að komast til suðrænni landa. 

Þegar ég skoða verkið núna úr meiri fjarlægð finnst mér að ég hefði mátt fara 

víðar með tóntegundir og fara oftar lengra frá D grunntóni. Slíkt hefði þó haft 

þau áhrif að allt æfingarferlið hefði orðið erfiðara því krómantískt tónmál 

Huldu er afar erfitt fyrir áhugamannahljómsveit og til söngs. Af þeirri ástæðu 

tók ég þá ákvörðun að halda verkinu nokkuð svipuðu og ekki fara á mjög 

fjarlæg hljómræn svæði. 

 Ljóðin tvö eru þannig framsett að skáldið talar til einhvers eða 

einhverra ótilgreindra. Alltumlykjandi er þrá eftir einhverju fjarlægu. Hver 

textahluti fær að mestu sitt eigið tónmál og tónefni. Túlkun mín á textanum 

ræður stemningu tónlistarinnar sem og mótar framvindu verksins. 

Tónsmíðaaðferðir mínar eru hefðbundnar og byggja mikið á flæði við vinnu. 

Stundum finnst mér ég láta fremur hjartað ráða en hugann og læt flæða fram 

ómeðvitaðar hugmyndir. Í tónsmíðaferlinu hef ég ekki horft til stjarnanna né 

fundið innblástur í kaffibollum. Þá meina ég að engin heimspekileg kerfi 

liggja að baki Huldu heldur frekar sá tónheimur sem í dag höfðar til mín. Ég 
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hef að mestu látið einn hluta verksins leiða mig að öðrum. Þó hef ég mjög 

markvisst unnið til baka og sett inn tónefni eða hugmyndir eftir á, hugmyndir 

sem birst hafa einhvers staðar á meðan þessu ferðalagi stóð. Áralöng reynsla 

mín af kóravinnu hefur haft mikil áhrif á tónsmíðaferlið og má greinilega 

merkja það í kórskrifum en einnig í hljóðfæraköflunum. Ég vinn mikið út frá 

mótífum og tel ég að það geti tengt áheyrendur betur við texta Huldu. Ég er 

orgelleikari og píanisti sem að öllum líkindum hefur fullmikil áhrif á hvernig 

ég skrifa fyrir hljómsveitina. Þegar ég hugsa um Huldu sem hljóðfæraverk þá 

finnst mér ég þurfa að bæta hvernig ég skrifa fyrir hljóðfæri og sér í lagi fyrir 

strengina. Mér finnst mun auðveldara að eiga við blásturshljóðfæri í 

samanburði við strengjaskrifin. Ég hef áttað mig betur á og fundið mikilvægi 

þess að þróa með mér góð og nákvæm vinnubrögð í skrifum fyrir 

strengjahljóðfæri. 

 Að lokum langar mig að fara aðeins yfir uppbyggingu fyrsta kafla 

Huldu, Ljáðu mér vængi. Það gefur ágæta mynd af því hvernig allt verkið er 

uppbyggt því annar kaflinn, Segðu það móður minni, er byggður upp á 

svipaðan hátt.  

 Ljáðu mér vængi hefst á áberandi stefjum í tréblásturshljóðfærum sem 

langir flaututónar í strengjum líma saman. Tónefnið er sótt í upphaf kórsins, í 

takt 34, þar sem hann syngur „Grágæsamóðir, ljáðu mér vængi, svo ég geti 
svifið”, orð sem ég túlka með svífandi nótum á nokkrum stöðum í kaflanum 

líkt og sjá má hér að neðan. Þetta kalla ég svifmótífið en það kemur nokkrum 

sinnum fyrir í kaflanum og nokkuð einkennandi mótíf fyrir Ljáðu mér vængi. 

Strengir taka við af tréblæstri og ítreka upphafið. Þetta hljómsveitarupphaf 

boðar upphaf kórsins á textanum „Grágæsamóðir, ljáðu mér vængi”. Það er 
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gert með því að nota stefjaefni kórsins sem mótíf í þessum hálfgerða forleik 

verksins. Einnig er greinileg uppbygging í styrk fram að upphafi kórsins. 

 Fyrsta hluta lýkur í kringum takt 47 en þá breytist tónmálið og 

einsöngvari kemur inn á orðunum „Ein ég stend á auðum sumarströndum”. 

Laglínur þessa hluta eru fljótandi, óræðar, enda ljóðatextinn draumkenndur og 

leitandi. Kórinn svarar texta einsöngvara „Langt í burt ég líða vil.” 

 Í takti 80 hefst þriðji hluti með mjög áberandi laglínu einsöngvara en 

tónmál hljómsveitar verður hómófónískt(hljómrænt) og þyngra. Kórinn svarar 

með sterkum hljómasamböndun sem enduróma í hljómsveitinni. Þessi hluti  

byggist upp í styrk og leiðir að eins konar hápunkti í verkinu. 

 Í takti 106 kemur ítrekun á forleik hljómsveitarinnar, en þar fær 

upphafshluti Ljáðu mér vængi aftur að njóta sín. Kórinn ítrekar orðin „Ljáðu 
mér vængi” enda lít ég svo á að þessi setning sé kjarni ljóðsins og eitt af fáum 

skiptum sem ég breyti textaröð ljóðanna. Í kjölfar þessarar ítrekunar kemur 

vonarhlutinn „Okkar bíður blómleg ey, bak við sund og tinda” sem ég túlka 

með heiltónaáhrifum, meiri birtu. Niðurlagið er þó nánast í lausu lofti, ekki á 

grunntón heldur á nótu sem leiðir að millispili, hluta sem ég kalla „Interludio” 

og hefst í takti 144. 

 Í „Interludio” hvílir skáldið sig og hugsar um að okkar bíði „blómleg 
ey, bak við sund og tinda”. Tónmálið stingur nokkuð í stúf við annað í Ljáðu 

mér vængi, mildara og rómantískara tónmál. Þó höfum við ekki farið allt of 
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langt frá tónstiga verksins ef grannt er skoðað en hér má sjá aðalstef 

„Interludio” sem birtist í sellórödd í upphafinu.  

Tónstiginn er þarna þótt hann sé nokkuð breyttur. Í síðustu þremur töktunum 

er [1,4], þó falið með ýmsum lánsnótum. „Interludio” er í e - moll og eitt fárra 

skipta þar sem í raun og veru er tónflutt yfir í nýja tóntegund.  

 Lokahluti „Ljáðu mér vængi” hefst um það bil í takti 184 en draumur 

skáldsins hverfur „inn í geiminn bláa” og hin suðrænu lönd eru jafn fjarlæg 

og áður. Kaflinn endar veikt og draumkennt. Lokanótur sópran eru [1,4] og 

kaflinn endar á nótunni fís og líður út í geiminn. 

 Annar kafli Huldu, Segðu það móður minni notast við sömu 

hljóðfæraskipan að því undanskyldu að við bætist víbrafónn og barnakór. 

Tónsmíðaaðferðir og nálgun á texta eru svipaðar og í Ljáðu mér vængi, þar 

ræður texti för. Barnakórinn syngur textann „Móðir mín þar sefur, 

morgunljósið vefur”, sungið af barnslegri einlægni en skáldið hugsar til 

móður sinnar á afar viðkvæman hátt. Barnaraddir koma slíku að sjálfsögðu 

afar vel til skila. 

 Ljóðið Ljáðu mér vængi er um draum skáldsins, von um að geta farið 

til bjartari landa, meðan að Segðu það móður minni er kveðja Huldu til móður 

sinnar. Að einhverju leyti tel ég að þessi munur milli ljóðanna komist til skila 

í tónmáli verksins þótt ég hafi ekki reynt að undirstrika það sérstaklega á 

meðan á tónsmíðaferlinu stóð. Munurinn á tónstigunum tveimur breytir 

innbyrðis lit kaflanna og barnakór gefur til kynna barnslega einlægni. Segðu 
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það móður minni er hins vegar með mun skýrara aðalstef sem bendir til meiri 

jarðtengingar textans. Þetta aðalstef og mótíf úr því eru mjög áberandi í Segðu 

það móður minni. 
 Í „Appendix A”, sem kemur í lok greinargerðarinnar, hef ég sett upp 

grófa kaflagreiningu á Segðu það móður minni. Þar sést glögglega hvernig ég 

læt textann ráða för. Ég hef látið duga að greina nokkuð ítarlega fyrsta kaflann 

því efni og efnisstök eru svipuð. 

Sjá Appendix A  

Skýring

Sem kórstjóri vinn ég að sjálfsögðu mikið með texta. Kórar syngja yfirleitt  

texta á hefðbundinn hátt þó að auðvitað sé til ýmisleg kóra- og söngtækni. 

Það er hægt að syngja á sérhljóðum eða furðumáli, skrolla á samhljóðum, 

humma, stappa, klappa, hrópa o.s.frv. Kór Neskirkju, sem ég stjórna í dag, er 

áhugamannakór, góður áhugamannakór, en þó með ýmsar tæknilegar 

takmarkanir sem atvinnumannakór hefur ekki. Sinfóníuhljómsveit 

Áhugamanna er á sama hátt ekki atvinnuhópur og hef ég við vinnu á Huldu 

tekið tillit til að hér séu ekki atvinnuhópar að flytja tónlistina. Ég hef þannig 

reynt að hafa verkið ekki of krefjandi fyrir flytjendurnar.  

 Í upphafi langaði mig til að semja tónlist við þrjú ljóð Huldu, einnig 

ljóðið Heyrði ég í hamrinum, því þessi ljóð birtast saman í ljóðabókinni 

Segðu mér að sunnan undir yfirskriftinni Þrjár þulur. Þessi yfirskrift var hins 

vegar ekki í bókinni Kvæði frá árinu 1909, þannig að ég veit ekki hvort Hulda 

hafi sjálf hugsað þau sem heild. Stílbrögð ljóðanna eru þó mjög lík. Snemma 

kom í ljós að tvö ljóðanna yrðu nægilegt efni í verkið og lét ég mér því nægja 

að tónsetja Heyrði ég í hamrinum sem sjálfstætt verk, fyrir tvær marimbur og 

kór. Það verk var frumflutt 6. maí 2018 í Salnum, Kópavogi.  
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 Tónmál Heyrði ég í hamrinum er líkt Huldu, og mætti jafnvel flytja 

þessi tvö verk saman sem eina heild. Ég vissi að æfingartími kórsins fyrir 

þetta verk yrði nokkuð stuttur og reyndi því að hafa kórkafla ekki allt of 

krefjandi. Stuttur tími til aflögu helgaðist af því að kórinn hafði nýlokið við 

stóra tónleika í Kristskirkju með frumsamdri tónlist minni við ljóð Snorra 

Hjartarsonar. Þeir tónleikar fengu gífurlega góðar viðtökur og góða gagnrýni. 

Tónmál kórkafla Huldu er þó ekki einfaldara en það að líklega myndi það 

reyna hressilega á þolrifin hjá flestum áhugamannakórum. Sem betur fer er 

Kór Neskirkju orðinn vanur að fást við mínar tónsmíðar og því gerði ég ráð 

fyrir að þetta myndi vinnast hratt.  

 Ég hef áhuga á ljóðum Huldu vegna uppruna míns en ég ólst upp á 

Húsavík og þar bjó Hulda lengi. Einnig finn ég tengsl við náttúrumyndir 

skáldsins og undirliggjandi kyrrð í textum hennar, nánast depurð stundum. 

Undanfarin ár hefur mig langað til að styrkja tengsl mín við þessar æskuslóðir 

og reynt að gera það með tónsmíðum við texta Huldu. Einnig finnst mér of 

lítið fjallað um listamenn sem ættaðir eru frá þessu svæði, sér í lagi í 

Þingeyjarsýslu. Í þessu tilfelli er um stórmerkilegt skáld að ræða, konu, sem 

þurfti að sinna öllu því sem ætlast var til af henni, en á sama tíma ritaði hún 

sögur og ljóð undir dulnefni. Í stað þess að leggja of mikla áherslu á 

íþróttafélög mætti stundum heiðra svona merkilega einstaklinga enda góðar 

fyrirmyndir. Að mínu mati fá góðar skapandi fyrirmyndir ekki nægilega vigt í 

íslensku þjóðfélagi í dag. Skapandi fólk þarf klapp á bakið á sama hátt og þeir 

sem að dunda sér með bolta. Þetta mættu fréttamiðlar á Íslandi hafa í huga. 

 Í tónverkinu Hulda legg ég áherslu á að öll hljóðfæri fái sitt pláss og 

hafi nægilega mikið að gera. Einnig skipti ég markvisst milli kórs og 

einsöngs, og bind þetta allt saman með hljóðfæraköflum. Þetta geri ég mjög 

meðvitað. Einsöngvari syngur texta þegar mér finnst skáldið sé að tala einlægt 

frá sínu hjarta, og einnig ef talað er mjög skýrt í fyrstu persónu til einhvers. 
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Einsöngurinn eykur hreyfingu textans, fær hraðari og erfiðari línur en kórinn. 

Kórinn syngur hins vegar bróðurpart ljóðanna og mótar fremur heild verksins 

en einsöngurinn. Barnaraddir nota ég eingöngu í Segðu það móður minni, við 

textahlutann Móðir mín þar sefur, líkt og barn sé að tala til móður sinnar. 

Hljómsveitin styður við sönginn en fær einnig sjálfstæðar línur og kafla er 

skreyta og fylla upp í tónavefinn. Einnig koma fyrir millispil og forleikir 

byggðir á tónefni söngraddanna en þar lauma ég inn stefjum frá fyrri og seinni 

köflum. 

 Í Ljáðu mér vængi kemur fyrir nokkuð langur hluti sem ég kalla 

„Interludium”, eða millispil. Hann kemur sem hugleiðing eftir að skáldið 

segir að sín bíði „blómleg ey”, bjartari tímar. Ég hugsa þetta sem hvíld í 

verkinu, sem draumakafla, þar sem hugsað er til þessarat blómlegu eyju suður 

í hafi. Tónmál þessa hluta verksins er nær þeirri tónlist sem ég bý til og ætla 

sjónvarpsþáttum og kvikmyndum. Það er tónlistarheimur sem ég hef mikinn 

áhuga á að komast lengra í. Að koma texta Huldu til skila til áheyrenda er mér 

ofarlega í huga, að textinn sé ekki misnotaður né falinn að neinu leiti. Hver 

textahluti fær sinn eiginn karakter sem tekur mið af því sem skáldið miðlar til 

okkar.  

 Það má segja að tónmál þessa verks sé hefðbundið þó að tónstigar bjóði 

upp á nokkuð krassandi hljóðheim á stundum. Hér er ekki um mikla 

tilraunastarfsemi að ræða, og ákvarðanir fyrst og fremst músíklegar án 

sérstakra heimspekilegra vangaveltna. Ég tók mið af þeim sem mundu flytja 

tónlistina og að allt yrði unnið nokkuð hratt. Þegar ég sem tónlist á ég það til 

að detta í flæði, laða fram hendingar, línur og hugmyndir, og á tíðum streymir 

fram mikið magn af tónlist. Sem dæmi varð grunnurinn að Ljáðu mér vængi 

til á dagsparti í desember. Auðvitað tók hann breytingum en kórhlutarnir til 

dæmis héldust nokkuð svipaðir allt frá þeim degi. Þetta finnst mér vera kostur 
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en einnig kannski stundum varhugavert í vinnu, því stundum er þörf á að 

hugsa svolítið meira um hvern takt, horfa betur á smáatriðin. 

Áhrifavaldar

Ég á dálítið erfitt með að finna mjög sterka einstaka áhrifavalda. Kannski 

helgast þetta af þeirri staðreynd að mér finnst svo margt hafi og hafi haft áhrif 

á mig gegnum tíðina. Áhrifavaldar hafa verið tónskáld, tónverk, en líka sterkir 

einstaklingar sem maður kynnist á ævinni. Náttúran er mikill áhrifavaldur í 

mínu lífi. 

  Í dag er ég 43 ára gamall og frá unga aldri hefur mig langað til að 

semja tónlist og þurft eiginlega á því að halda. Tólf ára gamall var ég farinn 

að semja einföld lög og hélt einhvers konar tónsmíðum áfram fram yfir 

tvítugt. Mismikið þó og aldrei markvisst fyrr en á síðustu átta árum. 

  Ég kem frá litlu sjávarþorpi, Húsavík, og var jarðvegurinn þar fyrir 

annað en hljóðfæraleik kannski ekki mjög frjór. Þó var tónlistarskólinn og 

margt annað til fyrirmyndar á Húsavík á þessum árum. Samfélag um tónlist 

utan skólans var þó lítið ef borið er saman við til dæmis Reykjavík. Sér í lagi 

átti þetta við um klassíska tónlist en bílskúrsbönd voru hins vegar algeng. 

  Þegar ég flyt til Reykjavíkur, 18 ára, er ég ekki mikið með hugann við 

klassík, þrátt fyrir að vera við nám í Tónlistarskólanum í Reykjavík. Ég lék í 

popphljómsveit og spilaði á böllum. Í kringum 19 ára aldurinn breytist þetta 

mikið og ég fer aftur hafa áhuga á klassískri tónlist þökk sé píanókennara 

mínum, Snorra Sigfúsi Birgissyni, tónskáldi. Hann kveikti hjá mér á ný áhuga 

á klassískri tónlist og fékk mig til að spila í verkum tónskáldanema skólans. 

Þetta hafði talsverð áhrif á mig. 

  Ég ákvað að klára píanókennaranám frá Tónlistarskólanum í 

Reykjavík, fremur en að fara í tónsmíðanám. Ég taldi mig hafa meiri 
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möguleika á að fá starf sem hljóðfærakennari og fannst það líka áhugavert 

starf. Þessi tilhneiging í þá átt að vera „praktískur” leiðir mig síðan yfir í 

organistanám, og í dag starfa ég sem organisti.  

 Það má segja að á einhvern hátt sé ég sem tónskáld svolítið svipaður 

þessu, er ekki mikið fyrir að gera tilraunir en sem helst tónlist þegar mig 

vantar eitthvað nýtt eða þegar ég er beðinn um verk fyrir tónleika. Hef ekki 

gert mikið af því að ganga á eftir verkefnum. Þrátt fyrir það hefur aðstaðan 

leitt af sér mikið af kórverkum enda hef ég nýtt tækifæri mitt sem kórstjóri til 

að prufa hitt og þetta. Samhliða hef ég þó samið talsvert af hljóðfæraverkum, 

mest fyrir þverflautu enda er konan mín þverflautuleikari. Ég fæ mikið af 

hugmyndum og á nokkuð auðvelt með að láta tónlist verða til. Líklega má líta 

á mörg verk mín sem stemningstónlist, ég er að teikna myndir með tónum og 

tónlistin verður einhvers konar stundarmynd. Áskell Másson og Hróðmar Ingi 

Sigurbjörnsson hafa verið leiðbeinendur mínir síðasta árið og hafa haft 

jákvæð áhrif á mína vinnu, hvor á sinn hátt. Áskell hefur algjörlega breytt því 

hvernig ég vinn við hljómsveitarverk og Hróðmar hefur hjálpað mér að finna 

minn stíl. Sýnt mér fram á að oft á tíðum er minna meira. 

 Sem kirkjutónlistarmaður vinn ég mikið með barokktónlist og spila 

gífurlega mikið af tónlist J. S. Bach. Tónlist hans hefur því eðlilega haft mikil 

áhrif á mig. Ég man enn þegar ég heyrði H-moll messu hans í fyrsta sinn en 

það var upplifun sem hefur fylgt mér æ síðan, þó það hafi eingöngu verið af 

hljóðriti þegar ég var 17 ára gamall en ekki á tónleikum. Fjölröddun og 

kontrapunktur barokksins hefur síast inn í sálina en einnig dáist ég að túlkun 

Bach á kirkjulegum textum. Sem dæmi bendi ég á sálmaforleiki hans og eru 

Orgelbuchlein og Leipzig forleikirnir algjör meistaraverk. Þar túlkar Bach 

sálmatexta yfir í tóna orgelsins á nánast myndrænan hátt með tónum. Textinn 

er þó ekki sunginn með heldur eru verkin ætluð sem inngangur að sálminum 

eða bara sem sjálfstæð orgelverk.  
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 Gregorssöngur og endurreisnartónlist hafa haft mikil áhrif á mig enda 

kynntist ég þeirri tónlist mjög náið á námsárum mínum á Ítalíu en ég lauk 

mastersgráðu í kirkjutónlist frá Pontificio Istituto di Musica Sacra í Róm. Þar 

sungum við mikið gregorstónlist og tónlist endurreisnarinnar, mótettur, 

madrigala og fleira. Orlando Di Lasso og Palestrina höfðu mikil áhrif á mig á 

þessum tíma. Í endurreisnartónlist fær maður góða innsýn inn í möguleika 

laglínunnar og hvernig hægt er að túlka texta með tónum. Gregorssöngur sem 

dæmi gæti verið framandi og ómarkviss í fyrstu en þó mætti halda því fram að 

laglínan nái í gregorssöng sínum hæstu hæðum. Þar má finna löng skreytt stef 

og textinn litaður á fjölbreytilegan máta. 

 Undanfarin ár hef ég látið kórinn minn syngja meira af nýrri tónlist. 

Tónverk Whitacre, Jón Leifs (kórlögin), James Macmillian, Arvo Part, John 

Taverner og Lauridsen hafa þar spilað stórt hlutverk og finn ég að tónlist 

þeirra snertir mig mjög náið. Tónmál þeirra hefur haft mikil áhrif á hvernig ég 

skrifa tónlist fyrir kóra sem og hvernig ég vinn hljómrænt. 

 Ef við færum okkur frá tónlistarheiminum get ég ekki talið upp neitt 

sérstakt sem hefur haft áhrif á hvernig ég vinn tónlist. Ljóðskáldið Hulda 

hefur haft mikil áhrif á mig síðustu tvö ár enda hef ég samið mikið af tónlist 

við texta hennar. Ég les mikið mér til yndisauka og fræðslu þó að bókmenntir 

hafi almennt séð ekki áhrif á mig sem tónskáld. Ég fer of sjaldan í leikhús og 

ekki mikið á listsýningar en listaverk geta þó haft talsverð áhrif á mig og er 

þar Caravaggio fremstur í flokki. Ég sem talsvert af kvikmyndatónlist og 

hlusta því talsvert á slíkt efni. Innan þess heims eru þó ekki neinir sérstakir 

sem hafa haft mikil áhrif á mig sem tónlistarmann. Þó vil ég nefna Ennio 

Morricone, Bernard Herrmann og Nino Rota en ég hef mikið hlustað á tónlist 

þeirra og finnst hún oft á tíðum færa kvikmyndir upp á hærra plan. Innblástur 

sæki ég mest í náttúruna og veðrið. Ég veit ekkert betra en að sjá 
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höfuðborgarsvæðið að baki mér er ég stefni út á land. Gott veður nýtist mér 

ekki til tónsköpunar en myrkur og illviðri eiga það til að veita mér innblástur.  

Fyrri verk

Þegar ég sem tónlist finnst mér ég alltaf vera að byrja upp á nýtt og að ég hafi 

bara aldrei samið neitt áður. Kannski spilar inn í að ég hef aldrei gefið mér 

tíma til að einbeita mér að tónsmíðum af því ég hef alltaf verið að vinna í 

hundrað öðrum hlutum. Dagvinnan hefur forgang eðli málsins samkvæmt. 

Draumurinn um að geta í einhvern tíma starfað óhindrað sem tónskáld er 

alltaf til staðar og kannski skáldagyðjan ljái mér vængi svo ég geti svifið. Ég 

tel að á síðustu tveimur árum hafi ég þroskast á jákvæðan hátt sem tónskáld 

og að tónsmíðar mínar séu komnar með höfundareinkenni, nokkuð sem mér 

finnst mjög mikilvægt. Ennþá er meginuppistaða tónsmíða minna verk með 

texta, enda sem ég tónlist mjög mikið í frjálsu flæði og þarf einhvers konar 

innblástur frá texta Í vinnu minni læt ég huga og hjarta oftast ráða för.  

 Það tónverk sem rís hvað hæst síðustu tvö ár er kórverkið Tólf blik og 

tónar, sem var frumflutt í apríl 2018. Það er heilstætt verk í tólf köflum við 

ljóð Snorra Hjartarsonar fyrir blandaðan kór. Krefjandi verk þar sem kórinn 

þarf að ráða við upp í átta raddir í einu. Í því verki má heyra glögglega þann 

hljóðheim sem mér finnst fallegur fyrir kór. Verkið er ekki mjög frábrugðið 

mörgu öðru sem er í gangi í dag, en þó tel ég að hægt sé að heyra í því 

höfundareinkenni mín. Hulda var unnin á svipuðum tíma og Tólf blik og 
tónar og er tónmál kórsins að einhverju leyti líkt, en þó alls ekki jafn 

krefjandi. Hljómsveitarútsetning Huldu stendur að mínu mati framar öllu öðru 

sem ég hef áður samið fyrir hljóðfæri og á Áskell Másson mikinn þátt í þeirri 

vinnu. 
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Að lokum læt ég fylgja lista yfir helstu verk mín síðustu ár. 

2018 Hulda - fyrir kór, barnakór, einsöng og hljómsveit  
2018 „Too late but on time” fyrir kontrabassaflautu og loop 

2018 „Tólf blik og tónar” við ljóð Snorra Hjartarsonar fyrir blandaðan kór 

2018 „Heyrði ég í hamrinum” - fyrir kór og tvær marimbur

2017 Orgelfantasía um sálminn „Af himnum ofan boðskap ber” 

2017 Orgelfantasía um sálminn „Vor Guð er borg á bjargi traust” - Frumflutt af Birni Steinari Sólbergssyni á Evróputúr 
hans. 

2017 „Þín sál er eins og svanur” fyrir kvennakór - samið að beiðni Kvennakórs Húsavíkur  

2017 „Tvö lítil ljóð eftir Huldu” fyrir blandaðan kór  
2017 „Island mass” fyrir barnakór(sólóraddir), SSAATTBB og orgel  
2016 „O magnum mysterium” fyrir blandaðan kór SSAATTBB  
2016 „Þessi hljóðu tár” fyrir blandaðan kór SSAATB  
2015 „Due scene da un film” fyrir píanó, flautu og víólu - frumflutt í Hannesarholti september 2015  
2015 Tónlist við írönsku stuttmyndina „Lima”  
2015 „Dialogus” fyrir kontrabassafl, bassafl, altfl, þverflautu og orgel - Frumflutt í Hallgrímskirkju júlí 2015 2015 

„Komdu nú að kveðast á” fyrir blandaðan kór SSAATTBB, byggt á íslensku þjóðlagi  
2015 „Tvær lausavísur” fyrir blandaðan kór SSAATTBB  
2015 „Sjö sinnum það sagt var mér” fyrir blandaðan kór SSAATTBB, byggt á íslensku þjóðlagi  
2015 „Nautilius” fyrir kontrabassaflautu og píanó - frumflutt á Háskólatónleikum 2015  
2014 „Gala” fyrir sópran, flautu og gítar - frumflutt á Sumartónleikum við Mývatn 2014  
2014 „Heyr þú mig nú, himins og jarðar” úr Lilju fyrir sópran og orgel - frumflutt í Hallgrímskirkju júní 2014 2014 
„Faðir vor” fyrir blandaðan kór SSAATB - frumflutt af Kór Neskirkju 2014  

2013 „Strengir á tímaflakki” fyrir strengjakvartett - frumflutt á tónleikum Töfrahurðar í Salnum Kópavogi í mars 2013 
2012 - Agnus Dei fyrir blandaðan kór SSAATTBB frumflutt af Kór Áskirkju í september 2012  
2012 - Exultate Deo fyrir blandaðan kór SSAATTBB frumflutt af Kór Neskirkju í júní 2012  
2012 - Requiem fyrir flautu, altflautu og bassaflautu frumflutt af Pamelu De Sensi á norður Ítalíu apríl  

2012 2011 - Magnificat fyrir blandaðan kór, barnakór, fimm einsöngvara og hljómsveit. Frum- flutt í Neskirkju desember 

2011  
2011 - Scherzo fyrir flautukór - frumflutt af Íslenska flautukórnum í júlí 2011  
2011 - Tveir Davíðssálmar fyrir blandaðan kór og orgel SSAATTBB - frumflutt af Kór Áskirkju 2011  

Ígrundun

Á haustmánuðum 2017 hóf ég vinnu við Tólf blik og tónar, kórtónlist við ljóð 

Snorra Hjartarsonar og á vormánuðum 2018 lauk ég við Huldu. Þar af 

leiðandi tel ég undanfarið ár hafa verið afar gjöfult og hjálpað mér við að 

bæta mig sem tónlistarmaður. Ég vinn oft hratt og það hefur áhrif á verk mín. 
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Mikilvægasta framför síðasta árs tel ég vera að núna hugsa ég nánar um það 

sem ég er að gera og vinn betur úr þeirri tónlist sem verður til í flæði. Ég gef 

mér meiri tíma til að skoða smáatriði og endurvinn og breyti eftir á. Tólf blik 
og tónar komu til dæmis út í nokkrum útgáfum og var síðasta breytingin á því 

verki tveimur vikum fyrir frumflutning. Það var mikilvægt að breyta en ekki 

auðvelt fyrir kórinn að takast á við slíkar breytingar rétt fyrir tónleika. Í dag 

vinn ég tónlistina einnig meira í huganum og skrifa niður hugmyndir með 

blýanti þó að enn vinni ég mest beint inn í tölvu. 

 Fyrri kafli Huldu varð til í desember, nánast á einum degi, enda var ég 

kominn í tímaþröng og búið að vera mikið að gera. Í desember kláraði ég 

verkið Heyrði ég í hamrinum og má segja að það verk leggi grunninn að 

Huldu og margt í tónmáli verkanna er svipað. Í janúar til febrúar 2018 tók ég 

mér meiri tíma í tónsmíðar en ég hafði áður gert og vann markvisst við Huldu. 

Vaknaði snemma og skoðaði hljómsveitarskor og var að mestu með hugann 

við tónsmíðavinnuna. Eitt af markmiðum vinnunnar var að klára kórhluta 

verksins í byrjun febrúar til þess að kórinn gæti hafið æfingar. Það tókst og 

hefur kórhlutinn ekki breyst síðan honum var skilað til kórsins. Allar aðrar 

nótur voru tilbúnar um miðjan mars og fékk þá hljómsveitin raddskrá í 

hendur. Hljómsveitin hóf æfingar í lok mars og gengu æfingar ágætlega þó  að 

krómantískt tónmálið hafi reynt talsvert á þolrifin. Í vikunni 8. maí - 12. maí 

hófust loks samæfingar með kórum og einsöngvurum og gengu æfingar 

ágætlega þótt komið hafi í ljós að ég hefði getað auðveldað kórnum innkomur 

á nokkrum stöðum. Verkið var frumflutt í Neskirkju 16. maí 2018 af 

Sinfóníuhljómsveit áhugamanna, Kór Neskirkju, Drengjakór Reykjavíkur og 

Hallveigu Rúnarsdóttur. Aðsókn á tónleikana var mjög góð og fékk verkið 

afar góðar viðtökur áheyrenda. 

  Það væri gaman að heyra Huldu flutt af atvinnuhljóðfæraleikurum einn 

daginn og bið ég grágæsamóður um að Hulda fái vængi í framtíðinni 

$  22



Hulda er tileinkað þeim konum sem hafa verið mestir áhrifavaldar í mínu lífi, 

móður minni Kristbjörgu, móðurömmunni Maríu og eiginkonu minni Pamelu 

De Sensi. 

$  23
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