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Inngangur: 
Í þessari greinagerð verður rýnt í verkið Chronology e. Hafstein Þráinsson. 
Rýnt verður í hugmyndafræði, aðferðafræði og listrænar skoðanir sem liggja á bakvið 
heildarmynd þessa verks, innifalið í því er m.a hugleiðingar um mikilvægi jafnvægis á milli 
aðferðafræði og listræns innsæis í sköpun, hvenær reglur eru hindrun eða frelsun, kostir þess 
og gallar að búa sér til takmarkanir og praktísk greining á tónfræðilegum hugmyndum sem 
notast er við í þessu tiltekna verki. 
 
Skýring: 
Að byrja að semja verk í lengd sem þessari getur verið svolítið eins og að ganga í gegnum 
frumskóg, það er mjög auðvelt að týnast. Vegna þess hefur mér fundist það góð regla að búa til 
einhverskonar grind eða braut sem verkið mun svo fylla upp í. 
Hugmyndir spretta mjög auðveldlega upp þegar það er einhvers konar myndrænt efni til að 
byggja út frá, þess vegna kaus ég að byggja upp grind verksins á sögu jarðarinnar frá upphafi til 
ófyrirsjáanlegrar framtíðar, þó er verkið í sinni endanlegu mynd nokkuð lauslega byggt á þessari 
grind en sem byrjunar-og-útgangspunktur þá þjónaði hún þeim tilgangi að koma mér af stað í 
sköpuninni og hjálpaði mér við að týnast ekki í heildarmyndinni, í lokin eru engar reglur eða 
fyrirsettar grindur heilagar fyrir mér og eru einungis tól til að styðjast við, lokaútkoman byggist 
alltaf á því sem hljómar vel og ef það koma upp hugmyndir sem ekki passa í uppsett form þá 
mun ég hiklaust nota þær hef þær passa inn í heildarmyndina. 
Hljóðfæraskipan í þessu verki er einnig byggt á nokkuð myndrænum grunni með því markmiði 
að reyna að skapa hljóðræna dýpt og þrívídd. 
 
Hljóðfæraskipan er eftirfarandi: 
-Hefðbundinn strengjakvartett 
-Málmblásara tríó (2 trompett, 1 básúna) 
-píanó 
-Rafgítar og gítarfetlar (ákjósanlega í gegnum 2 magnara fyrir stereo hljóðmynd) 
-hljóðgervlabassi 
 
Í huganum virkar þessi myndræna hljóðfæraskipan svona: 
Strengir eru í forgrunni með fjölbreyttasta efnið, málmblástur heldur uppi andstæðri textúru við 
strengina til að skapa dýpt milli þessara tveggja hópa. Pianóið á sína einleikskafla og hefur 
fjölbreytt hlutverk, stundum einungis til að búa til umhverfishljóð t.d djúpar drunur og stundum 
sem pólýrythmi til að búa til meiri sínkópu í hljómefni hinna hljóðfærahópanna. 
Rafgítarinn hefur það hlutverk að skapa stærri hljóðmynd og koma með hljóð sem er í miklu 
kontrasti við restina af hljóðfærunum, “þrívíddin” sem leitast er eftir kemur að miklu leiti með 
rafgítarnum sem gefur rafrænt og “annars heims” yfirbragð á hin akústísku hljóðfæri. 
Hljóðgervlabassinn bindur svo allt saman með löngum djúpum nótum, ástæða fyrir því að nota 
hljóðgervil í stað annars bassahljóðfæris er möguleikinn að geta haldið mjög stöðugri viðveru í 
bassanum og haft sterkari bassa yfirhöfuð, einnig er filterinn á bassanum notaður til að draga 



niður alla yfirtóna til að skapa sem mest plássa fyrir hin hljóðfærin, filterinn er líka notaður til að 
fá opnara og rifnara hljóð á köflum. 
Í lokin er þessi hljóðfæra skipan í grunninn byggð á andstæðum og hljóðum sem ýta undir hvort 
annað og eiga mjög skýr hlutverk og áferð, sú uppbygging á útsetningu er í raun undirstaða 
megnis þeirrar tónlistar sem ég skapa, bæði í akademískri músik og dægurmúsík, þessi sterka 
andstæða þess hreina rafræna og hins akústískra er eitthvað sem ég hrífst mikið af. 
Tónefnið sjálft byggist mikið á andstæðum sem flakka á milli stöðugs og líðandi efnis yfir í 
rythmískt og punkterað efni, pólýrtythmar eru notaðir reglulega til að búa til flóknari textúru sem 
leyfir köflum að flæða lengur án þess að byrja að finna fyrir of mikilli endurtekningu. 
Tónsmíðaaðferðir og tón-hljómfræði eru fyrirbæri sem ég nota mjög meðvitað í sköpun, þó er 
það þá alltaf í beinni tengingu við hvaða hljómblæ ég er að leitast eftir, t.d í þessu verki kemur 
fyrir kafli þar sem ég reyni að búa til umhverfi sem minnir á loftsteinaregn á fyrstu árum 
jarðarinnar þegar hún var ennþá bráðinn eldhnöttur Í því tilviki er tólftóna aðferðin fullkomið 
verkfæri í að skapa óreglulega textúru í pizzicato strengjum og píanói, sú textúra er svo bundin 
með bassa-pedalpunkt og hljómamottum úr málmblástrinum sem tengjast tólftónaröðinni ekki 
neitt. 
Í sögu jarðar þegar plánetan kólnar þá hættir að rigna eldi og í staðinn byrjar að rigna vatni, í því 
samhengi var tilvalið að láta tólftónaröðina hægt og rólega breytast úr óreglu yfir í ómblítt og 
taktfast efni sem túlkar vatnið og stöðugleikann sem eftir kemur. 
Þaðan fer efnið þó að leiðast út af þeirri grind sem var í byrjun, ástæðan fyrir því er að tónefnið 
sem var komið í túlkun á rigningunni fór að kalla á meiri úrvinnslu og því leyfi ég mér að lengja 
þann kafla til að fullnýta það efni sem komið var. 
Hér eru nokkur fyrirbæri sem koma greinilega og reglulega fram í þessu verki: 
 

Skalar: 
-Tvíundaskali 
-Mixólýdískur b13b9 skali (I dúr, vii moll, IV dúr) 
-hefðbundinn moll og dúr 
-12 tóna röð 
-atónal 
Hljómar: 
-Lýdískt hljómferli (legið á VI.dúr) 
-I.dúr og lækkaður V dúr til skiptis 
-(I dúr, vii moll, IV dúr) 
-klasahljómar, tónal 
-þétt raddsettir hljómar sem hreyfast samstígt 
Rytmar: 
7/8 
4/4 
⅝ 
⅞, ⅝, ⅜ yfir fjóra fjórðu 
19/16 + 5/4, rytmastef með langa talningu 

 



 
 
Greining 
 
Gas úti í geim: 
Fyrsti kafli verksins túlkar gasskýin sem dragast saman til að mynda jörðina. Píanóið fær þar 
einleikshlutverk með línu sem byrjar tómleg og þykkist svo hægt og rólega með meira hljómefni, 
undir píanóinu er gítarinn með hljóðheim byggðan á miklu reverb-i til að setja sviðið fyrir línuna í 
píanóinu. Þessi tiltekna píanólína getum við kallað stef 1 og kemur aftur við sögu hér og þar í 
verkinu. 
 
Stef 1: 

 
 
Þaðan koma öll hljóðfæri inn með drungalegar mottur þangað til að næsti atburður gerist sem er 
annar hnöttur sem klessir á jörðina og skapar tunglið, þar nær kaflinn hápunkti. 
Loftsteinaregn: 
Út frá þeim hápunkti dregst efnið niður í kafla byggðum á tólftónaefni í strengjunum sem túlka 
loftsteinaregnið sem minnst var á í skýringu, það efni verður kallað textúra 1. 
 
 
 
Textúra 1. 

 
Í miðjunni á þeim kafla fáum við stef 2 sem er rythmískt í eðli sínu spilað af píanói og strengjum 
hómófónískt og kemur inn í miðjum 12 tóna kafla og gefur örlitla pásu frá því efni áður en það 
byrjar aftur. 
 
 
 



 
 
 
Stef 2 

 
 
Hægt og rólega verður efnið reglulegra og ómblíðara til að lýsa kólnun hnattarins alla leið 
þangað til að vatn byrjar að rigna niður, rigningin er túlkuð áfram með pizzicato efni en nú mjög 
reglulegt og í hreinum a-moll. 
Sá kafli byggist upp með pólýrythmísku efni þar sem píanó, málmblástur og strengir eru með sitt 
hvort rythmaefnið, hljóðfærahóparnir blandast saman í eina þykka áferð en strengir fá svo 
leiðandi hlutverk. 
Rythmaefnið kemur fyrir oftar í verkinu og er ákveðin tegund stefs útaf fyrir sig. 
 
Rythmastef 1 (píanó): 

 
 
Rythmastef 2 (blásarar): 

 
 
Rythmastef 3 (strengir) 

 



 
 
Einnig í þessum kafla kynnumst við litlu undirstefi í strengjunum sem er ekki í jafn miklum 
forgrunni og önnur stef en kemur þó oftar en einusinni við í verkinu, getum kallað það  
undirstef 1: 

 
 
Kaflinn vindur upp á sig og við fáum til sögunnar stef 3 í strengjum sem býr til hápunkt kaflans: 

 
Kaflinn endar  með endurtekningu á undirstefi 1 sem nær hápunkti og stoppar svo snögglega. 
Hafið myndast 
Efnið sem tekur strax við er líðandi textúra undir áhrifum af spektralisma þó ekki gæti efnið verið 
kallað raunverulegur spektralismi, meir er  leitað í blæ og fagurfræði sem spektral músík gefur 
frá sér í stað þess að nýta sér aðferðafræði hennar, það efni gæti verið kallað textúra 2. 

 
Í hafinu myndast lífið í fyrsta skipti, kveikur lífsins er túlkaður með háum stökum nótum í 
píanóinu sem gefur myndræna sýn á kveikju, eins og ljós að kveikna í myrkrinu, þessi litli 
píanókafli er studdur með stefi 2 nú spilað af blásurum í bakgrunni. 
Eftir það kemur ómblíður kafli byggður á stefi 3 spilaður í rólegra tempó með mýkri áferð. 
 
 



Lífið tekur sprett: 
Nú fer efnið aftur á flug, á sama hátt og líf á jörðinni springur út í Kambríutímabilinu, túlkunin 
fellst í hröðum og taktföstum pólýrythma til að búa til myndræna tengingu við hugmyndina um 
sterka framvindu með vænum skammti af ringulreið.  
Við fáum rythmastef 1, 2 og 3 til baka nú spilað af töluvert meiri hraða, efnið býr til pólýrythmíska 
textúru og þjónar sem bakgrunnur fyrir stef 4 sem er djúpt og líðandi stef í bassahljóðfærum, 
hljóðgervill, selló og básúna. 

 
Kaflinn nær hápúnkti í hómófónískum rythma spilaður af allri hljómsveitinni, sá rythmi er tilvitnun 
í það sem koma skal í lok verksins. 

 
Efnið æðir áfram í sama rythma og hómófóníska dæmið fyrir ofan þar til að opnast í háværum 
og líðandi kafla þar sem stef 1 frá byrjun verks kemur aftur til sögunnar spilað af píanói og 
trompeti. Hljómferlið undir línunni er nú I. dúr og lækkaður V dúr, það hljómferli kemur einnig við 
sögu nokkrum sinnum í verkinu. 
Lok þessa kafla markar hálfgerðan enda í fyrsta helming verksins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Útrýming: 
Næsti kafli sem tekur við er ansi tómlegur í samanburði við fyrra efni, þar er ætlað að túlka hina 
mörgu útrýmingarfaraldra sem líf á jörð hefur í gegnum. 
Við fáum glænýtt efni til sögunnar, leitt af blásurum í kóralstíl. Hljómagangurinn er byggður á 
Mixóýdískum með lækkaða 13und og lækkaða 9und (Hljómhæfur spilaður frá fimmund). 
 
Þetta nýja efni inniheldur stef 5: 

 
Uppbygging kaflans bygist á tremolo efni í strengjunum sem spila mjög þéttan klasahljóm með 
samstígar línur. 
 
Risaeðlur: 
Nú kemur meira nýtt efni, stef 6 kemur til sögunnar spilað af sellói og píanói, stefið er djúpt og 
drungalegt, nánast atónal í hljómi en þó ekki alveg. 
Stefið og kaflinn allur virkar sem þungur skrefagangur sem gæti ef til vill búið til myndræna sýn á 
stærstu landgöngudýr sem uppi hafa verið á jörðinni, risaeðlurnar. 

 
Kaflinn er klasakenndur og ómstríður, notast er við “con sordino” í blásurum til að fá nýjan blæ 
og tremolo í strengjum setur titrandi tilfinningu í þunga stefsins. 
 
Tækniöld: 
Næstseinasti kafli verksins hoppar alla leið yfir í okkar öld. 
Nútíminn er táknaður með mekanísku og endurteknu efni í tiltölulega flókinni takttegund þar sem 
skipst er á 19/16 og 5/4, tónefnið gefur þannig tilvitnun bæði í myndræna sýn á hraðan og 
tæknivæddan nútímaveruleika ásamt því að draga áhrif frá nútímamúsík sem spiluð er með 
tölvum og hljóðgervlum. 
Aðalstefið, sem er þá stef 7, má finna í sellói og píanói sem spila það saman, stefið er hratt og 
æðir áfram í sextándupörtum: 

 
 
 
 



Yfir það stef kemur svo annað samfylgjandi stef (nr.8) í fiðlunum sem leggst ofan á æðandi 
stefið í sellói og píanóinu. 
Stef 8: 

 
Blásarar bætast svo við klasann með stef 1 í nýjum búning. 
Þaðan kemur örlítil pása frá flóknum rytma og verkið dregst niður í örlítið hefðbundnara 
strengjakvartettsefni, sá kafli rís upp í hápunkt verksins þar sem öll hljóðfæri spila saman 
hómófónískt hljómagang. 

 
 
Framtíðin óljós: 
Verkið endar á líðandi kafli með óræðum hljóm. 
Fyrst fær stef 5 aftur sviðsljósið nú í hlutverki strengja, unnið er úr því yfir í forte kafla þar sem 
aftur kemur við sögu I. dúr - lækkaður V. dúr hljómferli sem flæðir út alveg að enda verksins. 
Forte kaflinn dvínar og við fáum stef 1 í píanóið aftur, nú með strengina í för spilandi veikt 
útsetningu af áðurnefndu hljómferli, þaðan dvínar efnið út í óendanleikan og verkið endar á 
stakri, hárri A nótu í píanóinu. 



 
 
 
Lokaorð: 
Það var aldrei ætlunin að skapa sannfærandi ferðalag af sögu jarðar fyrir hlustandann, sú 
myndræna viðlíking var einungis verkfæri til að koma mér af stað og aðstoða mig við að búa til 
myndir og liti úr hljóðinu.  
Þess má geta að ákveðin líkindi finnast í hljóma og tónavali í minni akademísku músík og minni 
dægurmúsík, þó svo að heildarbragurinn sjálfur sé gjörólíkur. 
Það reyndist mér einstaklega nothæft að setja ákveðinn ramma og reglugerð fyrir verkið sem ég 
hef ekki verið vanur að gera hingað til, oft þá leyfi ég hlutunum bara að flæða og sé hvað kemur 
út úr þeim en í þessu tilviki var lengd verksins ákveðin hindrun í að flæða áfram því með þeirri 
aðferð missti verkið allt samhengi og uppbyggingu, því var best að finna einhverskonar 
miðjuveg á því setja sér reglur og leyfa listinni að flæða, sá millivegur er aðferð sem ég myndi 
kalla nytsamlegasta í mörgum tilvikum….allt er víst gott í hófi. 


