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Útdráttur 

Jórunn Viðar var frumkvöðull í íslensku tónlistarlífi bæði sem afkastamikið tónskáld og fimur 

píanisti. Hún stundaði framhaldsnám í píanóleik við  Hochschule für Musik í Berlín og nokkrum 

árum síðar nam hún tónsmíðar við Juilliard í New York undir leiðsögn Vittorio Giannini. Eftir 

útskrift frá Juilliard flutti Jórunn heim og setti fljótt mark sitt á íslenskt tónlistarlíf bæði sem 

einleikari og tónskáld. Hún samdi tónlistina við fyrsta íslenska ballettinn, Eld, sem og fyrstu 

íslensku bíómyndatónlistina við kvikmyndina Síðasti bærinn í dalnum. Slátta, píanókonsert 

Jórunnar Viðar er langstærsta og viðamesta verk hennar á tónskáldaferlinum. Jórunn var lipur 

píanisti og endurspeglast það skírt hjá einleikaranum í Sláttu. Jórunn var eitt þeirra tónskálda sem 

sótti innblástur í íslenskan þjóðlagaarf og í Sláttu sameinar hún einföldu íslensku stemmuna og  

klassíska konsertformið.  Í þessari ritgerð birtast niðurstöður rannsóknar varðandi hvernig Jórunn 

sameinar þessi tvö atriði en enn fremur var rannsakað hvernig þjóðlagaarfurinn birtist í 

konsertinum. Rannsóknin var framkvæmd með að greina stef og stefjaefni fyrsta kaflans, bera 

saman við hefðbundna klassíska aðferð hvað varðar hljómsveitarinnskot og epísóður. Stefin voru 

þá greind nánar og tóntegundaferli milli stefja voru skoðuð. Til hliðsjónar voru skilgreiningar Jóns 

Leifs á þjóðlegum einkennum íslenska þjóðlagaarfsins, þau voru: Þröngt tónsvið, notkun 

kirkjutóntegunda, fimmundasöngur og síbreytilegur hrynur rímnalaganna. Niðurstöðurnar voru 

þær að Jórunn fylgir klassíska konsertforminu nokkuð náið, en þar er fyrst og fremst 

tóntegundanotkun hennar sem gerir konsertinn frábrugðinn klassíska forminu. Niðurstöðurnar eru 

einnig þær að Jórunn vinnur með þau þjóðlegu einkenni sem gengið var út frá við upphaf 

rannsóknar. Fimmundasönginn vinnur hún með markvissri og flókinni notkun fimmundahljóma, 

aðalstefin spanna oft ekki meira en ferund og því auðsungin, takttegundir breytast oft þannig að 

sömu stefin hljóta jafnvel allt aðra áferð, kirkjutóntegundirnar eru gríðarlega áberandi og greinilegt 

að Jórunn hugsar út frá þeim fremur en dúr/moll kerfinu.  
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Abstract 

Jórunn Viðar was a pioneer in Icelandic music, as a prolific composer and a skilled pianist. She 

studied piano performance at the Hochschule für Musik in Berlin and a few years later she studied 

composition at Juilliard in New York under the guidance of Vittorio Giannini. After graduation 

Jórunn moved to Iceland and soon made a mark on musical life in Iceland both as a pianist and a 

composer. She composed the music to the first Icelandic ballet, Eldur, as well as composing the 

first Icelandic film music for the movie Síðasti bærinn í dalnum. Viðar’s first and only piano 

concerto, Slátta, is her biggest and most challenging project.  Viðar was a particularly skilled 

pianist and those skills reflect clearly in the soloist part in Slátta. Viðar was a composer who sought 

inspiration in the Icelandic folk music heritage, and in Slátta she merges the traditional rhythm 

with the classical concerto form. In this thesis Viðar’s methods for this merger were examined, 

and furthermore how Viðar uses her own musical language to express the folk music heritage. The 

research was conducted in this manner: By analysing themes and motives in the first movement 

and comparing the results to the traditional classical method regarding ritornellos and episodes 

between the orchestra and soloist. The themes were analysed further, and the development of 

tonality was inspected. Jón Leifs’ definitions of traditional elements were used as a reference when 

analysing said elements in the concerto, they were: Narrow tonal range, usage of modes, usage of 

fifths and ever-changing rhythm of rhymes. The results were that Viðar follows the structure of 

the classical concerto form quite closely, but it is her usage of modes and tonalities that vastly 

differentiate the concerto from the classical concerto form. Viðar furthermore actively works with 

the folk music elements mentioned above. The fifths appear in her focused use of fifth-chords, the 

main themes usually don’t range more than a fourth and can therefore be easily sung, the time 

signatures change frequently so the same themes get a different texture because they have different 

time signatures, and lastly the usage of modes is really prominent and Viðar obviously bases the 

music on them rather than the major/minor-system.    
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Inngangur 

Jórunn Viðar (1918 - 2017) snertir víða á þjóðlagaarfinum í tónsmíðum sínum. Ýmist með beinum 

(Tilbrigði um íslenskt þjóðlag fyrir selló og píanó) eða óbeinum hætti.  Píanókonsert Jórunnar, 

Slátta, ber skír merki um þjóðlagaarfinn, án þess að vitna með beinum hætti í tiltekið þjóðlag. Í 

þessari ritgerð er rannsakað með hvaða hætti þjóðlagaarfurinn birtist í Sláttu og hvernig Jórunn 

beitir honum. Það verður einnig skilgreint úr hverju nefndur þjóðlagaarfur í Sláttu er uppbyggður 

og hvaða þættir gefa stefunum þjóðlegan brag. Tilgangurinn með greiningunni er til að glöggva 

sig á hugsunarhætti tónskáldsins, sem tók penna í hönd og skrifaði hverja nótu niður með tilgangi 

og fyrirætlun. 

Hér verður eingöngu fyrsti kafli Sláttu tekinn fyrir. Annar kaflinn er rómantískur og vitnar 

ekki mikið í þjóðlagaarfinn og þriðji kaflinn er vikivaki, þar sem vitnað er beint i þjóðlagaarfinn. 

Því verður eingöngu fyrsti kaflinn greindur því hann gefur skírustu myndina af notkun á 

þjóðlagaarfinum án beinnar skírskotunar. 

Rannsóknarspurningarnar eru því tvær: Hvernig passar konsertinn við klassískt form 

hljóðfærakonserta? Hvernig túlkar Jórunn Viðar þjóðlagaarfinn í tónmáli sínu í fyrsta kafla 

píanókonsertsins Sláttu? 
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I. Jórunn Viðar 

„Það hefur aldrei verið um neitt annað að ræða fyrir mig. Það er bara mín lífsins braut. Ég geng 

bara eins og mér er eðlilegt.“1 

Jórunn fæddist inn á mikið menningarheimili. Móðir Jórunnar, Katrín Viðar, nam píanóleik 

í Berlín, starfaði sem píanókennari og rak hljóðfæraverslun.2 Þannig aðgengið að tónlist var greitt 

í æsku Jórunnar.  
Í búðinni fengu Jórunn og Drífa yngri systir hennar að hlusta á bestu tónlistarupptökur sem 
völ var á. Jórunn minnist þess að hafa hlustað með búðarstúlkunum á nýjustu plöturnar, 
ýmsa söngvara og píanista og tekið vel eftir þegar stúlkurnar pældu í hvaða raddir væru 
góðar, hvar væru falskir tónar og hvaða verk væru vel kompóneruð.3 

 
Jórunn lærði ung á píanó, hún spilaði til dæmis Heims um ból eingöngu þriggja ára. Jórunn hóf 

nám í píanóleik við Tónlistarskólann í Reykjavík árið 1933 og útskrifaðist 18 ára gömul eftir að 

hafa numið hjá Páli Ísólfssyni og Árna Kristjánssyni. Síðar var förinni heitið til Berlínar þar sem 

hún stundaði framhaldsnám við Hochschule für Musik. Mikil ólga var í Þýskalandi á þessum tíma 

og síðari heimsstyrjöldin á næsta horni, svo úr varð að árið 1939 flutti Jórunn heim eftir tveggja 

ára nám. Árið 1943 var leiðinni heitið til Bandaríkjanna þar sem Jórunn nam tónsmíðar í Juilliard 

School of Music undir leiðsögn tónskáldsins og fiðluleikarans Vittorio Giannini.4 Á fyrri hluta ævi 

sinnar samdi Vittorio síðrómantíska tónlist en færði sig með árunum nær nýklassík. Giannini hefur 

verið áhrifavaldur á tónsmíðar Jórunnar, en hún nýtti sér klassísk form fremur en að semja í avant-

garde stíl.5 Hún lauk námi árið 1945 og sat ekki auðum höndum en hún setti fljótlega mark sitt á 

íslenskt tónlistarlíf bæði sem tónskáld og píanisti, en m.a. vígði hún tónleikasalinn í 

Austurbæjarbíói árið 1947.6 

Jórunn var mikill frumkvöðull í íslensku tónlistarlífi á þessum tíma. Árið 1950 samdi hún 

til dæmis tónlistina við fyrsta íslenska ballettinn, Eld sem sýndur var í Þjóðleikhúsinu sem og 

fyrstu íslensku kvikmyndatónlistina við Síðasta bæinn í dalnum eftir Óskar Gíslason. Einnig samdi 

Jórunn annan ballett sem byggður var á Ólafi Liljurós, píanókonsertinn Sláttu og aragrúa af 

                                                
1 Hildigunnur Rúnarsdóttir, „Jórunn Viðar - minning.” 
2 Jón Norðmann Pálsson, Katrín Viðar,” 12. maí 1989.  
3 Hildigunnur Rúnarsdóttir, „Jórunn Viðar - minning.” 
4 „Jórunn Viðar.” 
5  Hildigunnur Rúnarsdóttir, „Jórunn Viðar - minning.” 
6  Lana Kolbrún Eddudóttir, „Heiðurstónskáldið Jórunn Viðar,” 36. 
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sönglögum, kórlögum og ýmsum útsetningum byggðum á þjóðlögum.7 Ásamt þessu þá hélt hún 

næstum árlega einleikstónleika eftir heimkomuna frá námi vestanhafs. Í kringum þetta leyti hitti 

hún Jón Leifs sem sagði að hún væri orðin tekjuhæsta tónskáld Íslands og spurði hvort hún vildi 

ganga í nýstofnað Tónskáldafélag Íslands. Það þáði Jórunn og var fyrsta konan sem gerðist 

meðlimur félagsins og var sömuleiðis sú eina næstu tvo áratugi.8 

I.I. Tónmál 
Maður hendir öllu frá sér til að grípa svona innblástur. Annars missir maður af honum. 
Þetta er ekki eitthvað sem hægt er að leggja til hliðar og grípa til þegar tími gefst, heldur 
gjöf, sem verður að þiggja þegar hún stendur til boða.9  

 

Jórunn vann mikið með menningararf Íslands, til dæmis í notkun kirkjutóntegunda og einföldum 

en skírum laglínum. Jórunn vann með þessi einkenni og litaði þau með eigin tónmáli. Jórunn notast 

við keðjusönginn í verkum sínum, sem dæmi má nefna frumsamið lag hennar Það á að gefa 

börnum brauð, sem margir telja þjóðlag. Hún samdi einnig Hugleiðing um fimm gamlar stemmur 

fyrir einleikspíanó, sem hún vinnur beint úr þjóðlögum en setur kjöt á bein tónlistarinnar með 

miklum tilþrifum hjá einleikanum. Í Íslensku svítunni fyrir fiðlu og píanó frumsemur hún fimm 

kafla en nýtir sér þjóðlagastílinn, en verkið skiptist í: I: Ávarp, II: Óttusöng, III: Þjóðlag, IV: 

Fiðlulag og V: Vikivaki.10 Í meistaraprófsritgerð sinni segir Nína Margrét Grímsdóttir að tónmál 

Jórunnar sé „fantasía sem er skrifuð í hefðbundnari píanistískum stíl, nánast impressíonistískt” og 

sé því þannig frábrugðin öðrum íslenskum tónskáldum sem voru samtímamenn hennar.11   

                                                
7  „Jórunn Viðar.” 
8  Hildigunnur Rúnarsdóttir, „Jórunn Viðar - minning.” 
9 Jónína Michaelsdóttir, „Fremst meðal jafningja“, 87.  
10 Hildigunnur Rúnarsdóttir, „Jórunn Viðar - minning.” 
11 Nína Margrét Grímsdóttir, „Icelandic piano music history and development,” 28. 
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II. Saga verksins 

Slátta var samin árið 1977 og var frumflutt sama ár þann 8. desember í Háskólabíói þar sem 

tónskáldið sat við flygilinn og Russlan Reytscheff hélt um tónsprotann. Tónskáldasjóður 

Ríkisútvarpsins hafði styrkt og eindregið hvatt Jórunni að semja verkið. Hún lagði upp með að 

semja fyrir píanó og strengjasveit en hornin, básúnan og sílófónninn bættust við síðar í 

tónsmíðaferlinu.12 Í efnisskrá frumflutningsins skrifaði Jórunn:  
Mín upphaflega hugmynd var sú að semja verk sem sameinaði hefðbundið form 
píanókonserts minni frumstæðu íslensku hugsun. Fyrsta stefið í fyrsta þætti er mjög einfalt, 
ber í sér hið einfalda lag stemmunnar, en hleður brátt utan á sig. Annað stefið er söngrænna, 
og síðan leik ég dálítið með taktskipti. [...] Ég hef gefið konsertinum nafnið [Slátta] og er 
það dregið af að slá á streng, samanber hörpuslátt. Þetta er stærsta form sem ég hef ennþá 
ráðist í. [...] Verkið er samið fyrir líðandi stund og það á að vera aðgengilegt fyrir alla. 
Hvað verður árið 2000 er ekki mitt vandamál. Það verða aðrir að leysa.13 

 
Konsertinn var ekki fluttur aftur fyrr en 22 árum síðar, í júní árið 1999 þegar Steinunn Birna 

Ragnarsdóttir sat við flygilinn undir stjórn Petters Sundquist. Árið 2015 flutti Ástríður Alda 

Sigurðardóttir verkið á Kvennatónleikum Sinfóníunnar sem voru haldnir í tilefni af 100 ára 

kosningarafmæli íslenskra kvenna.14 

  

                                                
12 Hjördís Ástráðsdóttir, “Jórunn Viðar: Slátta,” 9. 
13 Ibid. 
14 Ibid, 8. 
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III. Almennt um íslensk þjóðlög 

Á 17. og 18. öldinni urðu gríðarmiklar framfarir í Evrópu á tónlistarsviðinu, en þær breytingar 

náðu hins vegar ekki til Íslands. Á meðan Mozart og Beethoven spásseruðu um í Vínarborg, sungu 

Íslendingar upp úr Grallaranum. Þegar sungið var stóð valið á milli einsöngs eða tvísöngs og 

helstu hljóðfærin voru íslenska fiðlan og langspilið. Vegna einangrunar þjóðarinnar var 

menningarleg þróunin við frostmark frameftir öldum. Því eru mörg þjóðlög sem voru sungin á 

Íslandi fram eftir 19. öld með sama sniði og hjá öðrum Evrópuþjóðum á miðöldum.15 Hver þjóð 

býr yfir einstökum þjóðlögum en eitt sem mörg þjóðlög víða um heim eiga sameiginlegt eru 

kirkjutóntegundirnar. Þær eru jafnframt eitt helsta einkenni íslenskra þjóðlaga.16 Þjóðlögin voru 

gjarnan í breytilegum takti eða hreinlega utan taktforms.17 Þessi einkenni eiga sum hver rætur að 

rekja til þess að alþýðan, sem skapaði megnið af þjóðlögunum, hlaut enga menntun í söng og hafði 

því fullt frelsi til að syngja eftir eigin nefi. Frumstæður hljóðfærakostur hafði mögulega áhrif á 

þróun þjóðlaganna, söngvarar þurftu að fylgja hljóðfærinu og því var tónum sleppt úr laginu sem 

hljóðfærið náði ekki að framkalla og aðrir tónar settir í staðinn. Þess vegna má e.t.v. kenna 

hljóðfærunum um hve fá íslensk þjóðlög eru í moll, eða að lög sem upphaflega voru í moll þróuðust 

yfir í jóníska eða lýdíska tóntegund, en líkt og með allar kirkjutóntegundirnar þá er auðvelt að spila 

á þau hljóðfæri sem hafa díatónískan tónstiga en engar krómatískar nótur á færi sínu. Söngvararnir 

hafa svo fylgt hljóðfærunum og lögin þannig aðlagast aðstæðum.18 

III.I. Einkenni íslenskra þjóðlaga 

Árið 1922 birtist ritgerð eftir Jón Leifs í Skírni sem ber heitið Íslenskt tónlistareðli. Í henni fjallar 

tónskáldið um íslenska þjóðlagatónlist og eðli hennar. Ritgerðina byggir hann fyrst og fremst á 

Íslenskum þjóðlögum eftir Bjarna Þorsteinsson. Það má draga einkenni íslenskra þjóðlaga saman: 

● Þröngt tónsvið: Tónsvið íslensku þjóðlaganna er sjaldan og nærri því aldrei meira en ein 

áttund. Lögin voru því mjög söngræn og auðveld að læra. Laglínan hreyfist oftast með 

                                                
15 Bjarni Þorsteinsson, Íslenzk þjóðlög, 7. 
16 Ibid. 
17 Kennedy, The Concise Oxford Dictionary of Music, 260. 
18 Bjarni Þorsteinsson, Íslensk þjóðlög, 3. 
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stökkum á milli endurtekinna nótna og segir Jón það fyrirbæri „stórhrikalegt og án efa 

ramnorrænt”.19  

● Kirkjutóntegundir: Flest íslensku þjóðlögin eru í kirkjutóntegundum eða þá í öðrum 

þekktum tóntegundum. Gjarnan hafa lögin fáa tóna, allt frá þremur upp í sex. Ef þessum 

tónum er raðað upp í tónstiga þá er ekki gefið að tónarnir séu aðskildir með tvíund heldur 

geta þeir vel haft stærri tónbil sín á milli.20 

● Tvísöngur:  Talið er að íslenski tvísöngurinn spretti úr ævaforna tvísöngnum organum. Sá 

síðarnefndi er þó oftast fluttur í ferundum á meðan hinn íslenski er almennt í fimmundum.21 

● Rímnalögin: Helsta einkenni rímnalaganna er síbreytilegur takturinn, sem fer oftar en ekki 

eftir stuðlum og bragarhætti þess kvæðis sem sungið er eftir. Farið var mjög frjálslega með 

rímnalögin og hver kvað eftir eigin höfði.22 Hjóðfall þjóðlaganna er þannig að það er skipt 

oft um takt, sem kemur í staðinn fyrir fjölbreyttari hryn innan taktanna. Því er hljóðfallið 

gjarnan mjög stirt og punkteraðar nótur eru sárafár. Bendir Jón á að skortur þróaðri 

hljóðfæra gæti átt stóran þátt í þessu einkenni.23 

  

                                                
19 Jón Leifs, „Íslenzkt tónlistareðli”, 132. 
20 Ibid.,135. 
21 Ibid.,136 - 137. 
22 Ibid.,139. 
23 Ibid.,133. 



 11 

IV. Uppbygging konsertsins 

Konsertinn fylgir ritornello-forminu24, sem er afbrigði sónötuformsins og Jórunn er greinilega 

meðvituð um formið en bindur sig þó ekki við það nótu fyrir nótu. Hér að neðan má sjá hvernig 

Caplin25 skilgreinir klassíska ritornello-formið og, til samanburðar, hvað Jórunn Viðar gerir á 

viðkomandi stöðum í kaflanum:  

1. Opnunar-ritornello er mjög keimlíkt framsögu klassísku sónötunnar hvað varðar 

framsetningu stefjanna. Í klassíska konsertforminu var allajafna ekki skipt um tóntegund í 

hljómsveitarinnganginum. Í Sláttu er framsaga hljómsveitarinnar fyrsta ritornelloið og 

kemur Jórunn með öll stefin hvert á fætur öðru en bregður út af klassísku hefðinni með að 

tónflytja seinna stefið í „forhljómstóntegundina“ og ljúka hljómsveitarframsögunni þar. 

2. Framsaga einleikarans er í grunninn byggð upp eins og framsaga klassísku sónötunnar 

með hefðbundnum tóntegundaskiptum en mun lausari í formi en opnunar-ritornelloið. Hér 

ætti einleikarinn samkvæmt hefðinni að tónflytja seinna stefið í forhljómstóntegundina, en 

Jórunn leikur sér frekar að því að tipla á kirkjutóntegundunum og spila sig áfram á 

fimmundarhljómum. 

3. Ritornello seinna stefs kemur fyrir í lok framsögunnar áður en úrvinnslan hefst og festir 

forhljómstóntegundina í sessi. Í Sláttu birtist þetta í rauninni sem annað fyrra stef sem er í 

„sammarka moll“ en ekki forhljómstóntegund. Líkt og sést í Töflu 1 fyrir neðan má sjá að 

í þessari greiningu, flokkast þetta ritornello sem hluti af úrvinnslunni, fremur en 

framsögunni, en virkni þess er sú sama. 

4. Úrvinnsla einleikarans hefur sömu virkni og úrvinnsla sónötu, stef kaflans eru brotin niður 

og spunnið er út frá þeim. Úrvinnsla Sláttu samanstendur af epísóðunum sem koma í kjölfar 

annars fyrra stefs, einleikarinn leiðir hljómsveitina áfram og vinnur markvisst úr stefjum 

framsögunnar. 

5. Ítrekun einleikarans er eins og ítrekun í sónötu, þar sem tónskáldið endurtekur stef 

framsögunnar, með nokkrum breytingum og útvíkkunum hér og þar, en ennfremur þarf 

ítrekun einleikarans að sameina atriði úr opnunar-ritornelloinu sem og framsögu 

einleikarans. Í Sláttu gerir Jórunn nákvæmlega það, þar sem ítrekunin hefst á fyrra stefi 

sem birtist núna sem blanda af framsögu hljómsveitar og einleikara. Því næst kemur annað 
                                                
24 Sjá viðauka II: Ritornello-form. 
25 Caplin, Analysing Classical Form, 673. 
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fyrra stef aftur í þriðja skipti í kaflanum (nánast í óbreyttri mynd), sem virkar sem 

hljómsveitarinnskot (ritornello).  

6. Loka-ritornello er samanbært lokastefi í ítrekun sónötu og lokar konsertforminu, þetta 

ritornello er gjarnan brotið í tvennt með kadensu einleikarans. Það er nákvæmlega tilvikið 

í Sláttu. Loka-ritornelloið hefst í lokastefi I, en er brotið upp með kadensu einleikarans, 

þar sem Jórunn leikur af fingrum fram með stef konsertsins. Þá kemur annað fyrra stef 

(ritornello) enn einu sinni, nú í fjórða skiptið. Fyrsta kafla Sláttu lýkur svo með örstuttu 

niðurlagi byggðu á fyrra stefinu. 

Jórunn fylgir hefðinni með ritornello notkuninni, en það má rekja þau nokkuð markvisst í gegnum 

verkið, eins og má gera í klassískum konsertum. En það sem gerir konsertinn fyrst og fremst 

frábrugðinn klassíska forminu er notkunin á tóntegundum og endum, sem er ekki í neinum 

tengslum við dúr/moll kerfið eða hefðbundin niðurlög. Einnig fylgir Jórunn ekki hinu klassíska 

tóntegundaskipulagi heldur fer sínar eigin leiðir í notkun tóntegunda.26  

 

Tafla 1: Heildarform fyrsta kafla Sláttu. 

Framsaga hljómsveitar (t. 1 – 44) (ritornello) 
Fyrra stef Annað fyrra stef Seinna stef Lokastef 1 

Framsaga einleikara (t. 45 – 122) 
Fyrra stef í píanói Brú Seinna stef í píanói Lokastef II 

Úrvinnsla (t. 123 – 201) 
Annað fyrra stef (ritornello) Epísóður 

Ítrekun (t. 202 – 316) 
Fyrra stef  Annað fyrra stef 

(ritornello) 

Brú Seinna stef Lokastef II 

Lokastef I (ritornello) Kadensa einleikara Kódi, annað fyrra stef (ritornello) 

IV.I. Framsaga 

Í hljómsveitar framsögunni koma fram fyrra stef (F1.1), annað fyrra stef (F1.2), seinna stef (S1.1) 

og lokastef (L1.1). Fyrra stefið er í C-jónískri tóntegund, sem breytist yfir í C-eólíska í öðru fyrra 

stefi. Annað fyrra stef hefur virkni brúar og leiðir yfir í seinna stef sem byrjar í G-eólískri tóntegund 

                                                
26 Sjá viðauka II: Tóntegundaskipulag klassískra konserta.   
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og endar í G-jónískri. Lokastefið er einskonar módalblanda á G-pedalpunkti, hljómfræðin er óljós 

en svæðið hefur forhljómsvirkni fyrir fyrra stefið, í C-jónískri tóntegund, sem birtist í kjölfarið í 

framsögu píanistans. Framsaga píanstians er alls ekki ósvipuð framsögu hljómsveitarinnar hvað 

varðar framvindu tóntegunda. Fyrra stefið er í C-jónískri, síðan kemur tvískipt brú, fyrri hlutinn  

(B1.1) flakkar á milli C-tóntegunda í moll (frýgísk, eólísk, dórísk), seinni hlutinn undirbýr seinna 

stef í A-eólískri tóntegund með pedalpunkti á forhljómi hennar (E).  

Tóntegundaferlið er ekki hefðbundið því eins og áður sagði, því S1.1 er í 

forhljómstóntegund í staðinn fyrir heimatóntegundina og S.11 er í „sammarka moll“ í staðinn fyrir 

forhljómstóntegundina. Í lok framsögu einleikarans bregður Jórunn aftur út af vananum, í klassíska 

einleikskonsertinum væri eðlilegt að hljómsveitin tæki yfir lokastefið og kláraði framsöguna á 

sama hátt og í hljómsveitarframsögunni. Jórunn kemur hins vegar með nýtt lokastef og nú í 

forhljómstóntegund verksins (G-lýdískri, G-jónískri) og kemur sér svo smátt og smátt heim í 

heimatóntegundina (C-jóníska). 
 

Tafla 2: Stefjaskipting í framsögu hljómsveitar og píanista. 

Framsaga hljómsveitar Framsaga einleikara 

Stefjahópar Hlutar Taktur Tóntegund Stefjahópar Hlutar Taktur Tóntegund 

Fyrra stef F 1.1 1-11 C-jónísk Fyrra stef í 
píanói F 1.11 45-53 C-jónísk 

Annað fyrra stef F 1.2 12-21 C-eólísk 
  
 Brú 

B 1.1 54 - 67 
C-frýgísk 
C-eólísk 
C-dórísk 

Seinna stef S 1.1 22-33 
G-eólísk, 
G-mixólýdísk, 
G-jónísk 

B 1.2 68 - 81 Fimmundahljómar yfir  
E-pedal 

Lokastef I L 1.1 34-44 

Pedalpunktur á 
G (jónísk, 
eólísk, óljóst, 
mixólýdísk) 

Seinna stef í 
píanói S 1.11 82 - 96 A-eólísk,  

A- mixólýdísk 

 Lokastef II 

S 1.1u 97-99 G-lýdísk 

L 2.1 100-107 G-lýdísk 

L 2.2 108-117 
G-jónísk,  
C-jónísk 

L 2.3 118-122 C-jónísk 
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IV.I.I. Fyrra stef 

Fyrra stefið (F1.1) er mjög lagrænt, það spannar í ferund og er einkar söngrænt, sjá mynd 127. 

Stefið er krafmikið og kynnir öll strengjasveitin það til leiks í einni sameiginlegri rödd með 

einföldum fimmundahljómum28, sem samanstanda af grunntón og fimmund. Nokkrum töktum inn 

í stefið bætir Jórunn við annarri fimmund í undirleik víólanna og sellóanna og setur þannig tóninn 

fyrir þróun fimmundahljómanna í kaflanum. 

Stefið er setning í C-jónískri 

tóntegund sem skiptist á hefðbundinn hátt í 

framsögufasa og framhaldsfasa, en í töktum 

10 og 11 gerist nokkuð áhugavert. Þá birtist 

mjög sérstakt nótnamengi, byggt á ferundum, 

sem Jórunn mun vinna markvisst með síðar 

(sjá kafla IV.I.III.). Þetta mengi er tilvísun í 

svokallaða Z-sellu Bartóks. Þetta er í 

rauninni ómstríð skreyting, þar sem tveimur 

leiðsögutónum fyrir grunntón og fimmund 

hljómsins er bætt við. Í takti 12 hefst svokallað annað fyrra stef (F1.2). Þetta stef er líflegur kanón 

í C-eólískri, stefið er setning eins og F1.1 en í kjölfar framhaldsfasans bætist við þriggja takta 

niðurlag sem lýkur með hálfenda í G í takti 21, sem er í rauninni hreinn og beinn miðpunktur29 

sem undirbýr seinna stefið. 

Annað fyrra stef, F1.2 gegnir hlutverki nokkurs konar brúar og markar ávallt ákveðin skil 

í framvindu tónlistarinnar. Stefið er eins konar ritornello sem lokar sem skýtur upp kollinum á 

mikilvægum stöðum innan kaflans og brúar bilið milli stefja. Það er tveggja radda kanón ásamt 

gagnstefi yfir pedalpunkt á C. Stefið bætir sára sjaldan við sig og tekur ekki mikilli þróun í gegnum 

kaflann. Hlutverk þess í samhengi forms konsertsins er nærri alltaf hlutlaust því stefið tekur aldrei 

sterka afstöðu innan formsins eða tekur athyglina af hinum stefjunum. 

 Fyrra stef í framsögu píanistans (F1.11) er mjög svipað og í framsögu hljómsveitarinnar. 

Jórunn breytir takttegundinni fyrir fyrra stefið yfir í 5/4, en það var í 4/4 í F1.1. Þetta ýtir undir 

                                                
27 Jórunn Viðar, Slátta, 1. 
28 Sjá viðauka II: Fimmundahljómar. 
29 Sjá viðauka II: Miðpunktur 

Mynd 1: T. 1 - 2 í fyrstu og annarri fiðlu. 
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sterkan hryn fyrra stefsins, þar sem Jórunn bætir við hamarshöggum í framsögufasa F1.11 í 

píanóinu. Í hljómsveitarframsögunni er stefið í sinni hreinustu mynd, á meðan F1.11, í meðförum 

einleikarans, ber meira utan á sér.  

IV.I.II. Seinna stef 

 Seinna stefið er samkvæmt hefðinni töluvert frábrugðið fyrra 

stefinu. Seinna stefið er lausara í formi, það býr yfir meira tónsviði 

en það koma samt fáir tónar fyrir þar sem upphafsmótíf þess er 

byggt á fimm tónum pentatóníska tónstigans. Hrynurinn er ekki 

jafn taktfastur heldur flæðir stefið ljúft áfram.  

Seinna stefið er lota, með undanfara sem lýkur með 

hálfenda í t. 26 og afleiðingu sem lýkur með öðrum sterkari 

hálfenda í G í t. 33. Seinna stefið birtist í forhljómstóntegund fyrra 

stefsins. Fyrra stefið var í C-jónískri, og í seinna stefinu er Jórunn 

að leika sér með ýmsar kirkjutóntegundir miðaðar út frá G. Stefið 

hefst á G-eólískri (með formerkjunum b og es), vinnur sig yfir í 

G-mixólýdíska (engin formerki) og endar á G-jónískri (fís). 

Þannig fetar Jórunn sig áfram eftir formerkjunum en stekkur aldrei 

á milli meira en tveggja formerkja. 

 Seinna stefið í framsögu píanistans (S1.11) er í A-eólískri 

tóntegund, en það er óvanalegt samkvæmt klassísku hefðinni en 

þar sem Jórunn setti seinna stefið í framsögu hljómsveitarinnar á 

forhljómssvæði fyrra stefsins, bregður 

hún á það ráð að setja það fram í 

„sammarka“ tóntegund C-jónísku 

tóntegundarinnar. Jórunn leikur sér 

virkilega mikið með takttegundirnar í 

S1.11,  á þessu 14 takta svæði koma 

takttegundirnar 4/4, 7/8, 6/8, 3/4, 2/4 allar 

fyrir. Jórunn er greinilega mikið að leika sér með slögin til að drífa hrynjandann áfram. Notkun 

ferunda er enn Jórunni ofarlega í huga, samstígar ferundir koma fyrir í fyrstu tveim töktum seinna 

Mynd 3: Fyrstu taktar úr seinna stefi píanistans (t. 82 – 83). 

Mynd 2: Seinna stef hljómsveitar, 
t. 22. 
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stefs píanistans og skýtur svo aftur upp kollinum í t. 95. Undirspilið er ekki það sama hjá 

hljómsveitinni og einleikaranum.  Í takti 22 hefst seinna stef hljómsveitar, eins og sést á mynd 230 

þá skiptist stefið í þrennt: Fyrstu fiðlur spila laglínuna, aðrar fiðlur og víólur spila flæðandi 

pizzicato undirspil í samstígum ferundum, á meðan selló og kontrabassar gefa tónlistinni alvarlegri 

undirtóna með djúpum punkteruðum ferundum. Í framsögu píanistans (sjá mynd 331) hefur stefið 

annan brag því að nú hefur píanistinn flæðandi laglínuna en undirleikur vinstri handar er taktfastari. 

Undirleikur hljómsveitarinnar er af sama toga, staccato í sama hryn og gefur það stefinu enn 

ískyggilegri brag, það minnir helst á drungalegan mars. 

IV.I.III. Brú 

Ferundamótíf (Z-mengi) 
Tónmál Béla Bartók í seinni verkum hans var samsuða af flóknu og 

kerfisbundnu kerfi  hljóma og tónstiga. Aðferð Bartóks til að hljómsetja 

út frá þjóðlagatónlist bendir til samsuðu þjóðlaga og tólftónaháttar, 

þannig ummyndaði Bartók þjóðleg einkenni yfir í óhlutbundna 

tónflokka.32 Dæmi um samskonar aðferðir má sjá víða í Sláttu. Í 

tónsmíðum Bela Bartók skjóta gjarnan upp kollinum ákveðin mengi 

tóna sem hann vinnur markvisst með. Hér má sjá þrjú tónbilamengi (e. 

intervallic cells), X, Y, Z. Mengi X er fjögurra nótna brot úr krómatíska 

skalanum, mengi Y er fjögurra nótna brot úr heiltónaskalanum og 

mengi Z er par af samantengdum stækkuðum ferundum, með 

hálftónsmillibili.33 Í Z-mengi Bartóks er tveimur ferundum raðað upp 

með millibili lítillar tvíundar og myndar nótnamengið 0167 (t.d. D-

G/As-Des). 

Þessi mengi notar Jórunn gjarnan til að merkja áfangastaði, þar 

verður til ómstríð skreyting sem vekur athygli áheyrandans. Í takti 10 – 

11 (sjá mynd 434) þar sem fyrra stefi lýkur, má sjá fyrsta dæmi um notkun Jórunnar á 

                                                
30 Jórunn Viðar, Slátta, 6. 
31 Ibid., 23. 
32 Antokoletz, The Music of Béla Bartók, 1 – 2. 
33 Morris, ritdómur á The Music of Béla Bartók eftir Elliott Antokoletz,  73 - 74. 
34 Jórunn Viðar, Slátta, 3. 

Mynd 2: Fyrsta frum Z-
selunnar í t. 10 – 11. 
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ferundamótífinu. Hún leikur sér síðan með ferundir á mjög fjölbreyttan hátt í gegnum verkið, þar 

sem að mjög fjölbreytt mengi myndast sem minna stundum á Z-mengið, t.d. 0156 (t. 40) í lokastefi 

I, sem hreinsast upp í t. 41 yfir í hreinan G-fimmundahljóm (0257) og t. 54 í upphafi brúarinnar. 

Ferundamótífið á við um allan ferundaleik Jórunnar þar sem hún notast við ýmiskonar nótnamengi, 

mismikið ómstríð.  

Uppbygging brúarinnar 
Brúin undirbýr komu seinna stefs í framsögu einleikarans. Brúnni má skipta í tvo hluta, B1.1 (t. 

54-67) og B1.2 (t. 68-81), þar sem píanóleikarinn fær að sýna færni sína á meðan seinna stefið er 

undirbúið. Fram að þessum stað hefur framsaga píanistans verið í C-jónískri, en í brúnni vinnur 

Jórunn með frýgísku, eólísku og dórísku tóntegundirnar út frá grunntóninum C.  

Brúin hefst á ferundum sem myndast með lítillar tvíundar millibili (0156). Þær geta runnið 

saman við fimmundahljóm 235 (G-C-As-Des = C-G-Des-As) en oftast birtist þetta ekki sem 

eiginlegur hljómur heldur mengi tóna þar sem hver tónn eða ferund um sig er aðskilin. Undir þetta 

falla mengi eins og Dís-Gís-H-E (t. 65) sem í samhenginu hljómar eins og brotinn 

dúrsjöundarhljómur í tvíferundarstöðu.  

Í B1 vinnur Jórunn með ferundahugmyndina úr t. 10 - 11 og það er einkar athyglisvert að 

skoða hana út frá fimmundahringnum. Jórunn hefur leik með tveimur ferundum með lítillar 

tvíundar millibili G-C/As-Des í t. 54 - 55 með C sem greinilegan grunntón. Ef tónarnir eru settir í 

samhengi við fimmundahringinn þá er býsna langt á milli þessara tóna, Des-As-(Es)-(B)-(F)-C-

G36, í næstu þremur töktum fyllir hún upp í bilið með B-Es/C-F og fullkomnar þar með frýgískan 

tónstiga frá C. Í t. 58 - 60 heldur hún áfram og bætir við D og einblínir á tóna fimmundahringsins 

As-Es-B-F-C-G-D sem mynda eólískan tónstiga frá C. Í t. 61 - 62 er röðin komin að Es-B-F-C-G-

D-A sem myndar dórískan tónstiga frá C. Í t. 63-64 stekkur hún til baka í Des-As-Es-B-(F)-C-G 

bætir síðan við E-H í t. 65 þar sem uppröðun ferunda í t. 65 og 66 og fimmunda í t. 67 myndar 

dúrsjöundarhljóma, fyrst í tvíferundarstöðu svo í grunnstöðu. Ferundaleiknum lýkur í t. 68 þar sem 

seinni hluti brúarinnar hefst á fimmundahljómi frá E sem verður að pedaltóni, V í A-eólískri 

tóntegund þar sem seinna stef er sett fram í píanóframsögunni.  

                                                
35 Sjá viðauka II: Fimmundahljómur 2. 
36 Tónarnir sem eru innan sviga vantar í nóturnar en eru rökréttur hluti af tóntegundinni. 
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Þegar hér kemur við sögu hefur Jórunn notað 11 af 12 tónum krómatíska tónstigans með 

hjálp fimmundahringsins, Des-As-Es-B-F-C-G-A-E-H, Fís-ið sem vantar kemur svo í framhaldinu 

í t. 71 en reyndar í öðru samhengi. 

IV.I.IV. Lokastef I og II 
Lokastef I: Í framsögunni eru tvö lokastef, annað er ein heild sem birtist í framsögu hljómsveitar 

og það seinna kemur í framsögu píanistans og skiptist niður í nokkra hluta. Fyrra lokastefið birtist 

tvisvar í konsertinum, í t. 34 – 44 og í t. 292 – 302 og þá sem lok ritornello kaflans. Fyrst kemur 

stefið í forhljómstóntegund (G) og svo í lokin í grunntóntegund verksins (C). Lokastefið tengir 

framsögu hljómsveitarinnar og píanistans saman. Það sem helst einkennir stefið eru ferunda- og 

fimmundastökk laglínunnar upp og niður, og hve skírt niðurlag birtist í hljómaganginum. Hluti 

lokastefs I (t. 37 – 40) er einskonar módalblanda á pedalpunkti á G, þar sem Jórunn blandar í raun 

algjörlega óskyldum tóntegundum saman. Tóntegundirnar sem unnið er með í þessu eina stefi eru 

sífellt breytilegar. Í seinna stefinu hafði Jórunn fetað sig eftir kirkjutóntegundum frá G, G-eólísk 

varð að G-mixólýdískri sem endaði á G-jónískri. Lokastef I byrjar í G-jónískri (með formerkinu 

fís), snertir á G-eólískri (b og es) á óljósa módalsvæðinu en endar í G-mixólýdíkri tóntegund (engin 

formerki), sem verður að burðarforhljómi í C og opnar öll hlið fyrir framsögu píanistans. Bæði 

seinna stef og lokastef I eru þannig byggð á mismunandi kirkjutóntegundum frá G. Með þessu 

flakki milli tóntegunda nýtir Jórunn sér litbrigði kirkjutóntegundanna. Jórunn litar stefið einnig 

með ferundum og fimmundum, sem gefur því þjóðlegan brag.   

Þetta er fyrsta útvíkkun á litla ferundafruminu, sem birtist fyrst í t. 10-11, hér fær 

hugmyndin vægi stefs. Mótífið birtist með pedalpunkti á tóninum G eins og áður sagði. Í t. 38 - 40 

birtist Z-mótífið en hreinsast aftur í t. 41, þar sem það breytist yfir í hreinan G-fimmundahljóm 

(0257). Jórunn er markvisst að búa til ómstríðu og togstreitu innan tónlistarinnar sem hún hreinsar 

markvisst upp að lokum. 

 

Lokastef II: Seinna lokastefið hefst í takti 97 og nær til 122 í framsögu einleikarans. Lokastef II 

skiptist niður í marga hluta og hver og einn hluti hefur yfir sér eiginleika spuna. Í hverjum 

stefjahluta er píanóið, hljóðheimur þess og eiginleikar rannsakaðir á mismunandi hátt, niðurbroti 

hljóma og ýmsum píanístískum eiginleikum. 
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Lokastef II hefst á sérstöku litlu hljómsveitarinnskoti, einungis þriggja takta löngu. Þetta 

er undirleiksmótíf úr seinna stefi (S1.1u). Þetta litla stef gegnir veigamiklu hlutverki í konsertinum 

því það á eftir að skjóta kollinum margsinnis upp í úrvinnslunni og ítrekuninni. S1.1u virkar sem 

eins konar inngangur fyrir lokastefið í heild sinni. Þannig má skipta lokastefi II í þrjá hluta þar sem 

Jórunn fikrar sig niður fimmundahringinn frá G-lýdískri yfir í G- jóníska og þaðan í C-jóníska. 

L2.1 (sbr. mynd 5) er eins konar spuni ofan á S1.1u.  L 2.2 (sbr. mynd 6) er af allt öðrum toga og 

samanstendur mestallt af brotnum sjöundarhljómum og leiðir yfir í L 2.3 (sbr. mynd 7), sem er í 

C-jónískri tóntegund og má lýsa sem hamrandi hljómum. Við endurkomuna í C-jóníska 

(heimatóntegundina) verður eiginleg tóntegundalausn framsögunnar, þar sem eftir þónokkuð 

tóntegundaflakk er aftur snúið heim.  Þessir þrír hlutar lokastefsins eru allir byggðir upp af hröðum 

sextándapörtum hjá píanistanum, sem verða meiri um sig með hverjum hluta. L2.1 kemur 

sömuleiðis mörgum sinnum fyrir og stendur virkilega út í konsertinum. Með þá hugmynd að 

leiðarljósi má velta fyrir sér hvort L2.2  sé í rauninni brú á milli L2.1 og L2.3 sem er sterk tilvitnun 

í F1.1 í hljómsveitinni undir hamarshöggum píanistans. Lokastef II verður alltaf meira og meira 

um sig í tónsviði og umfangi hjá píanistanum og vegna sterkra tilvitnanna í F1.1 má því túlka L2.3 

sem lokahnykkinn í uppbyggingu lokastefs II fyrir úrvinnsluna sem kemur í kjölfarið. 

 
Mynd 3: L 2.1 (t. 100 – 101)37 

                                                
37 Jórunn Viðar, Slátta, 29. 
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Mynd 4: L 2.2 (t. 109 – 110)38 

 
Mynd 5: L 2.3 (t. 118 – 119)39 

  

                                                
38 Jórunn Viðar, Slátta, 32. 
39 Ibid., 35. 
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IV.II. Úrvinnsla 
Tafla 3: Stefjaskipting í úrvinnslunni. 

Úrvinnslan hefst með ritornello í 

hljómsveitinni, þetta er endurtekning á 

öðru fyrra stefi sem kemur í rökréttu 

framhaldi af tilvitnuninni í F1.1 í 

lokastefinu. Hér er það sett fram í A-

eólískri tóntegund og endar á hálfendi sem 

opnar fyrir epísóðurnar sem koma í 

kjölfarið. Hér vitnar Jórunn á skipulagðan 

hátt í stef framsögunnar og vinnur úr þeim, 

brýtur stefin niður og leikur sér með 

tóntegundir. Tóntegundaflakkið verður því 

töluvert meira þar sem hún fer á alls óskyld 

tóntegundasvæði við frumtóntegund með 

snöggum og óvæntum tóntegundaskiptum 

þar sem m.a. má sjá óvenjuleg krómatísk 

hljóm- og tóntegundatengsl. Þar sem 

Jórunn fer á töluvert flakk í tóntegundum 

þá verða hljómtengslin oft töluvert 

flóknari en annarsstaðar í kaflanum. 

Allir stefjahlutarnir í epísóðuhlutanum skiptast á að vinna úr F 1.1 eða S 1.1, fyrra og seinna 

stefi, ásamt því að snerta af og til á S 1.1u, undirleiksmótífi seinna stefs. Í E 2.7, seinasta stefjahluta 

úrvinnslunnar, vinnur Jórunn úr S1.1u og leggur sterka áherslu á lýdíska litinn með snöggum og 

óvenjulegum tóntegundaskiptum sem stefna að lokum á eólíska tóntegund frá C.  

Jórunn notar C-eólísku tóntegundina ofan á C fimmundahljóm sem undirforhljóm til að 

undirbúa komu ítrekunarinnar sem er nokkuð óvænt í G, forhljómstóntegundinni, C-tóntegundin 

hefur virknina iv/G. Þessi tveggja takta nótnahlaup hafa styrkleikamerkinguna molto cresc. og er 

niðurstaða alls tóntegundaflakksins og knýr tónlistina rakleitt að ítrekuninni, sem hefst í G-jónískri 

tóntegund. 
  

Úrvinnsla 
Stefjahópar Hlutar Taktur Tóntegund 

Hljómsveitar-
inngangur F 1.2 123-130 A-eólísk 

Epísóður E 1.1 (S1.1u) 131-141 

As-eólísk,  
As-jónísk,  
As-mixólýdísk,  
Ges-jónísk 

 E 1.2 (F 1.1/S 1.1) 142-145 
Ges-eólísk 
H-eólísk 

 E.1.3 (S 1.1) 146 - 160 

E-eólísk, 
H-dórísk,  
F-lýdísk 

 E 1.4 161 - 170 
Cís-eólísk, 
As-eólísk 

 E.1.5 (F1.1, S.1.1) 171 - 176 
H-eólísk,  
Gís-eólísk 

 E 1.6 (S1.1) 177 - 182 B-lýdísk 

 E 1.7 (S1.1u) 183 - 201 

H-lýdísk,  
A-lýdísk,  
As-lýdísk,  
D-lýdísk, 
Es-lýdísk 
C-eólísk 
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IV.III. Ítrekun 
Tafla 4: Stefjaskipting í ítrekuninni. 

Ítrekunin hefst á bæði hljómsveitar- og píanóútgáfu 

F1.1. Fyrra stefjasvæði ítrekunarinnar eru í 

forhljómstóntegund konsertins og hafa stefin þroskast 

og stækkað. Fyrra stef er í G-jónískri, annað fyrra stef 

er í E-eólískri og heimatóntegundin C-jónísk kemur 

ekki fyrr en í lokastefi II. Stef F1.11 hefur stækkað og 

spannar í ítrekunni nærri tvöfalt fleiri takta en í 

framsögu píanistans, það kemur til því að á milli 

framsögu- og framhaldsfasa hefur bæst við innskot 

sem samanstendur af löngum fimmunda-

hljómahlaupum. Annað fyrra stef hefur þó tekið 

litlum sem engum breytingum og gegnir hlutverki 

hljómsveitarinnskots. 

Í t. 230 hefst brú sem er sambærileg þeirri í 

píanóframsögunni (t. 54 - 81). Ferundamótífið skýtur 

aftur upp kollinum og kjölfarið hefst langur drífandi 

kafli af fimmundahljómum hjá píanistanum. 

Í seinna stefi í ítrekun fylgir Jórunn nokkurn 

veginn formi þess í framsögu  en bætir við 

fimmundahljómainnskoti sem lengir afleiðingu 

stefsins. E-eólísk tóntegund seinna stefs í framhaldi af 

fyrra stefi í G-jónískri kallast á við 

tóntegundaskipulagið í framsögu einleikarans (C-

jónísk – A-eólísk). Lokastef II kallast á við það í 

framsögu einleikarans nema hér víxlar Jórunn röð 

stefjahlutanna. Í t. 304 hefst kadensa einleikarans, þar 

sem Jórunn snertir á öllum stefjum kaflans og spilar af fingrum fram með miklum tilþrifum. 

Kaflanum lýkur með stuttri viðkomu í öðru fyrra stefi, ritornello, og að lokum með stuttri 

áminningu á fyrra stefið, broti úr F1.11 í C-jónískum sem lýkur kaflanum á krafmikinn hátt.  

  Ítrekun 

Stefjahópar Hlutar Taktar Tóntegund 

F - svæði F 1.11+  202 -222 G-jónísk 

Ritornello F 1.211  222 - 229 G-eólísk 

Brú B 1.11  230 - 327 
G-jónísk,  
H-dórísk 

 B 1.21  238 - 250 
Fimmunda-
hljómar 

S - svæði S 1.12  251 - 265 

E-eólísk,  
Fís-eólísk, 
fimmunda-
hljómar 

Lokastef II S1.1u  266 - 269 
G-lýdísk,  
C-lýdísk 

 L 2.21  270 - 277 C-jónísk 

 L 2.31  278 - 284 C-jónísk 

 L 2.11  285 - 292 F-dórísk 

Lokastef I 
Ritornello L 1.11  292 - 302 C-eólísk 

Kadensa   303 - 304 C-jónísk 

Kódi 
Ritornello F 1.202  304 - 312 C-eólísk 

 
F 1.11 
(brot)  313 - 316 C-jónísk 
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Í Sláttu tekur Jórunn mið af klassíska konsertforminu en lætur það ekki ramma sig inni, 

heldur gefur hún sér frelsi til að leyfa stefjunum að birtast og þróast utan formsins. Kaflinn er 

meira eins og hugleiðing um konsertformið fremur en ströng eftirfylgni þess. Samspil 

hljómsveitarinnskota og einleikskafla fylgja forminu nokkuð vel en það er fyrst og fremst í 

tóntegundaframvindu og niðurlagi stefjanna þar sem Jórunn bregður út af hefðinni. Það er 

áhugavert að þó Jórunn fylgi á engan veginn eftir hinu klassíska tóntegundaskipulagi þá fá 

kirkjutóntegundirnar á forhljómssvæðinu mikilvægt vægi í kaflanum. Hún skiptir yfir í G-eólíska 

í seinna stefi í framsögu og snertir á bæði mixólýdísku og jónísku tóntegundinni frá G. Í lokastefi 

II í framsögu píanistans fær G-lýdísk töluvert vægi ásamt þeirri jónísku. Í Ítrekun kemur hún á 

óvart með því að ítreka fyrra stefjasvæðið í forhljómstóntegundunum; fyrra stef í G-jónískri og 

annað fyrra stef í G-eólískri og hin tóntegundalega „lausn“  kaflans, heim í C verður ekki fyrr en í 

Lokastefi I fyrir kadensu einleikarans. 
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V. Þjóðleg einkenni í Sláttu 
Jón Leifs nefndi einkenni íslenskra þjóðlaga: Kirkjutóntegundir, þröngt tónsvið, fjölbreyttur 

hrynur og tvísöngur í fimmundum. Jórunn notar kirkjutóntegundirnar óspart, helst má nefna þá 

jónísku og eólísku en dórísku, mixólýdísku, lýdísku og frýgísku tóntegundirnar gera einnig vart 

við sig. Þessar tóntegundir eru algjör kjarni í þjóðlega vinki konsertsins og notar Jórunn miklu 

fleiri tóntegundir en klassíska konsertformið gerir ráð fyrir . Íslensk þjóðlög eru meira og minna í 

kirkjutóntegundunum og Jórunn nýtir sér markvisst litbrigði þeirra. Fyrra stefið er í jónískri 

tóntegund (dúr) og annað fyrra stef og seinna stef eru í eólískri tóntegund (hreinum moll). Sú 

tóntegund er einnig í sviðsljósinu í úrvinnslunni í bland við mikið tóntegundaflakk, en undir lok 

úrvinnslunnar er lýdíska tóntegundin í forgrunni sem gerir heimkomuna í jónísku tóntegundina 

enn áhrifameiri. Jórunn notar „hreinar kirkjutóntegundir“ án tilbúinna leiðsögutóna eins og var 

algengt á miðöldum, eólíska tóntegundin er því án áhrifa laghæfa og hljómhæfa mollsins. Kaflinn 

byggist þannig ekki á hefðbundinni notkun á dúr/moll kerfinu. þetta gefur tónlistinni 

athyglisverðan brag, hlustandinn finnur fyrir hefðbundnum hljómagangi og framvindu en undir 

formerkjum kirkjutóntegundanna.  

Ferundir og fimmundir birtast mjög sterkt í hljómanotkun með skírskotun í 

fimmundahringinn. Stefin eru nátengd þessum tónbilum sem gerir þau mjög söngræn. Fyrsta 

mótífið F1.1 spannar einungis ferund. Aðalstefjaefnið í seinna fyrra stefi spannar fimmund. Fyrstu 

fimm tónar seinna stefs mynda fimmundahringinn frá B-F-C-G-D en jafnframt samhverfa 

pentatóníska tónstigann frá G-B-C-D-F sem er samsettur úr stórum tvíundum og litlum þríundum 

og er einkar söngrænn. Gagnmótíf seinna stefs er samansett úr samstígum ferundum ásamt því að 

undirleikurinn er skreyttur með fimmundum. Seinna stefið spannar áttund og er því ekki jafn 

auðsungið og stefin á undan. Stefið er hins vegar fallega mótað og mjög lagrænt þannig að það er 

auðvelt að muna. Fyrir alla skipulagða skráningu og söfnun þá varðveittust íslensku þjóðlögin í 

munnlegri geymd, sem þýðir, eðli málssins samkvæmt, að auðvelt sé bæði að syngja þau og muna. 

Lokastefið er byggt á ferunda og fimmundastökkum, en undirleikur stefsins byggist á ferundum. 

Ferundamótífin sem afleidd eru  af Z-sellunni spila einnig stóran hluta í kaflanum og veita honum 

aukin litbrigði.  

Áberandi í kaflanum eru fimmundarhljómar, þar sem ferundum og fimmundum er staflað 

ofan á bassatóni hljóms, oftast tveir til þrír tónar en geta orðið allt að sex tóna hljómum þegar 

mikið stendur til, t.d. í lokastefi hljómsveitarframsögunnar. Hljómagangur fimmundahljómanna er 
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þó oft í takt við hefðbundin hlutverk hljóma þar sem greina má skíra skiptingu í grunn-, undirfor- 

og forhljóma. Þó með þeim fyrirvara að til grundvallar liggja kirkjutóntegundirnar, ekki hin 

hefðbundna notkun á dúr/moll kerfinu, 

t.d. gegnir forsjöundarhljómurinn ekki 

sama hljómfræðilega hlutverki í Sláttu 

og tíðkast á klassíska og rómantíska 

tímabilinu.  

Hvað varðar notkun forhljóma 

þá má nefna hálfenda á mikilvægum 

stöðum í kaflanum, þá getur verið um að ræða einfaldan fimmundahljóm (grunntónn + fimmund), 

fimmta tón tóntegundar í áttundum eða V-sæti yfir pedaltón á I-sæti. Til mótvægis við 

fimmundarhljóma notar Jórunn hefðbundna þríhljóma, 

langoftast í grunnstöðu. Jórunn notar einnig pedalpunkt 

töluvert sem veikir stundum áhrif hefðbundins 

hljómagangs, dæmi um það má finna undir lok fyrra stefs í 

píanóframsögunni, sbr. t. 49-53, mynd 840. 

Áhugavert er að Jórunn staflar upp fimm- eða 

ferundum frá bassatóni. Með fimmundunum má sjá hljóma 

eins og A-E-H (sbr. t. 5), þar sem rétt röð 

fimmundahringsins er rakin frá bassatóni hljóms. Með 

ferundunum getur hún notað tóna úr fimmundahringnum 

niður á við frá bassatóni hljóms eða blöndu af hvoru um sig 

t.d. G-C-D = C-G-D. Þannig fær hún fjölbreytta 

fimmundarhljóma þar sem grunntónn hljómsins getur verið 

nánast hvar sem er í þeim fimmundahring sem notaður er 

hverru sinni. Gott dæmi um þessa aðferð má sjá í t. 34 og 

35 (mynd 941): Í t. 34 er fimmundum er raðað ofan á 

pedalpunkt á G á fyrsta og öðru slagi; G-D-A-E, og í t. 35 

                                                
40 Jórunn Viðar, Slátta, 14.  
41 Jórunn Viðar, Slátta, 10. 

Mynd 6: T. 49 - 50 í píanói. 

Mynd 7: T. 34 - 35 í strengjasveit. 
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koma ferundir á 1. og 2. slagi; G-C-F-B-Es, sem mynda fimmundir niður á við frá pedaltóninum 

G; Es-B-F-C-G. 
Fyrsta dæmið um fimmundahljóm 2 er í t. 20 þar sem einskonar miðpunktur verður til og 

undirbýr seinna stefið. Endað er á D-As (ii°/C-eólískri tóntegund eða v°/G). Minnkaða fimmundin 

er markvisst sett á þennan stað til að skapa nauðsynlega spennu sem leysist með g-moll hljómnum 

í t. 21. Annað dæmi er seinni hljómurinn í t. 34, G-C-D-Fís, sem má raða upp samkvæmt 

fimmundahringnum í Fís-C-G-D. Þegar tónunum fjölgar verða hljómarnir í þessum flokki 

ómstríðari einmitt vegna minnkaðrar eða stækkaðrar fimmundarinnar. Fimmundahljómur 2 birtist 

gjarnan á áfangastöðum þar sem stef klárast (t. 20, t. 130, t. 141) en líka þegar áferðabreyting 

verður í tónlistinni, sbr. brotnu hljómana píanistans í t. 108. 

Jórunn leikur sér mikið að taktbreytingum í öllum kaflanum. Í efnisskrá frumflutningsins 

á konsertinum sagði Jórunn að fyrra stefið sé hugleiðing hennar á íslensku stemmunni42 

(rímnalögum) en eitt helsta einkenni þeirra er síbreytilegur takturinn. Þessar taktbreytingar setja 

mismunandi áherslur í tónlistina og veita henni því litrík blæbrigði, svipað og í þjóðlaginu Hani, 

krummi, hundur, svín. Í upphafi verksins er takttegundin 4/4 en Jórunn vefur 6/8 einnig með í öðru 

stefi. Brúin í t. 41 er í 6/4. Þegar fyrra stef kemur í framsögu píanistans (mynd 10) leikur Jórunn 

sér að því að skiptast á 5/4 og 4/4, sama stef var eingöngu í 4/4 í upphafi. Í fjórða stefi blandast 

7/8 og 6/8 saman í skemmtilegan fjölhryn. Því næst er 7/8 er nánast alltaf undanfari 6/8 úr 4/4. 

 
Mynd 8: Fyrra stef í framsögu píanistans F 1.11.43  

                                                
42 Hjördís Ástráðsdóttir, “Jórunn Viðar: Slátta,” 9. 
43 Ibid, 13. 
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Lokaorð 
Slátta er magnað tónverk þar sem þjóðlagaarfurinn er nýttur sem innblástur í nýsköpun. Tónskáldið 

leikur sér að helstu einkennum íslenskrar þjóðlagatónlistar og setur sinn eigin svip á þau. Jórunn 

lætur ekki ramma sig inní  fast mót heldur er hún óhrædd við að fara um víðan völl í efnisvali og 

tóntegundum, en þó alltaf með augað á endamarkinu. 

 Hvernig passar konsertinn við klassískt form hljóðfærakonserta? Jórunn er greinilega 

meðvituð um ritornello formið og fylgir því nokkurn veginn í gegnum 1. kaflann, hún bindur sig 

þó ekki við það heldur fer eigin leiðir í vali og staðsetningu ritornello innskota. Það er áhugaverð 

notkun tóntegunda í kaflanum, Jórunn fylgir ekki hinu klassíska tóntegundaskipulagi heldur nýtir 

sér litbrigði kirkjutóntegundanna á fjölbreyttan hátt. Þrátt fyrir það má benda á hefðbundna 

togstreitu frumtóntegundar og forhljómstóntegundar sem birtist í því að kirkjutóntegundir frá C og 

G eru lykiltóntegundir kaflans. 

Hvernig túlkar Jórunn Viðar þjóðlagaarfinn með tónmáli sínu í fyrsta kafla 

píanókonsertsins Sláttu? Stefin eru öll á einhvern hátt byggð á fimmundum eða ferundum, annað 

hvort í laglínum, undirspili eða fimmundahljómum. Hún túlkar arfinn með mikilli notkun 

kirkjutóntegunda og skorðar sig ekki við dúr/moll kerfið, þar sem hún notar alltaf eólísku, dórísku 

eða frýgísku tóntegundina en ekki hljóm- eða laghæfan moll, sem og hljómagangurinn getur ekki 

talist hefðbundinn í klassísku samhengi. Jórunn vinnur með þjóðlagaarfinn á svipaðan hátt og 

tónskáld á borð við Béla Bartók og Zoltán Kodály. Hún er að brjótast úr viðjum dúr/moll kerfisins 

með því að sækja innblástur í þjóðlagaarfinn, og við túlkunina á arfinum notar hún hún flóknari 

hljómgerðir sem ekki er hægt að útskýra með klassískri eða rómantískri hljómfræði heldur þarf að 

líta á málið út frá mengjafræði  og fimmundahringnum. 

Jórunn túlkar þjóðlagaarfinn með söng- og lagrænum stefjum sem spanna ekki mikið 

tónsvið og er auðvelt að muna. Stefin eru auðþekkjanleg og hlustandinn sperrir eyrun þegar þau 

koma aftur fyrir í úrvinnslu eða ítrekun, þegar þau hafa hlaðið utan um sig og þróast. En þrátt fyrir 

fleiri nótur og skraut eru stefin alltaf jafn söngræn. Jórunn leikur sér með síbreytilegan takt. Hún 

setur jafnvel sömu stefin fram með mismunandi taktvísa, sbr. F1.1 og F1.11. Tónlistin er kraftmikil 

og mismunandi taktvísarnir rykkja tónlistina áfram og heldur hlustandanum stöðugt á varðbergi.  

Slátta er gimsteinn í íslenskum tónbókmenntum, þetta er einn af fáum píanókonsertum og 

sem tónsmíð er hann einkar vandaður og úthugsaður.  
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I. Allegro 
Hljómsveitarframsaga 

Stefjahópar Hlutar Taktar Tóntegund Endar Takttegund Tónamengi Athugasemdir 

F 1.1 Fyrra stef, 
setning 

1 - 11 C-jónísk  4/4 5undahlj. 07 Að mestu einfaldir fimmundahljómar (grunntónn + fimmund) 
í hefðbundnum hljómagangi. 

 fsf 1 - 4   4/4   

 fhf 5 - 10  Veikur 
aðalendir 

4/4 027  

 ferundamótíf  10 - 11   4/4 0167 Z-sella, ómstríð skreyting með tveim leiðsögutónum fyrir 
grunntóninn og fimmundina. 

F 1.2 Annað fyrra 
stef, setning 

12 - 21 C-eólísk  4/4  Tveggja radda kanón ásamt gagnstefi yfir C-pedalpunkti. 

 fsf 12 - 15   4/4   

 fhf 16 - 18   4/4   

 niðurlag 19 - 21  G: HE, v° í 
t. 21 (MP) 

4/4  Fimmundahljómur, ii°/C verður v°/G = Fimmundahljómur 2 

S 1.1 Seinna stef, lota 22 - 33 G-eólísk,  
G-mixólýdísk, 
G-jónísk 

 4/4   

 undanfari 22 - 26 G-eólísk  4/4, 7/8, 6/8 5undahlj. 07 Fimmndahljómur 1 - tveggja radda framan af, verður þriggja 
radda í afleiðingunni. Gagnmótíf myndað úr samstígum 
ferundum. 

 afleiðing 27 - 33 G-mixólýdísk, 
G-jónísk 

G: HE í t. 33 4/4, 6/8   

L 1.1 Lokastef I 34 - 44 G-pedalpunktur. 
G-jónísk,  
G-eólísk, óljós 
módalblanda á 
pedalpunkti, 
endar á G-
mixólýdískum. 

C: HE 4/4, 6/4 0-2-5-7 „Módalblandan“ er mjög ómstríð á köflum, endar á G-
mixólýdískum sem verður að burðarforhljómi fyrir í C-jónísku 
píanóframsöguna. Fyrsta útvíkkun á litla ferunda fruminu (t. 38 – 
40), Z-hugmyndin birtist en hreinsast í t. 41 yfir í hreinan G-
fimmundahljóm. Jórunn býr markvisst til ómstriðupakka sem hún 
hreinsar upp. 
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Framsaga píanista 
Stefjahópar Hlutar Taktar Tóntegund Endar Takttegund Tónamengi Athugasemdir 

F 1.11 Fyrra stef í píanói 45 - 53 C-jónísk  5/4, 4/4   

 fsf 45 - 48   5/4, 4/4  Þriggja radda fimmundahljómur 1 

 fhf 49 - 53  HE í t. 53. 4/4  Þríhljómar á C-pedalpunkti 

Brú 

B 1.1 
Ferundastef Z-
afbrigði 

54 - 67 C-frýgísk, eólísk, dórísk, 
frýgísk. 
E-, As-, Es-
dúrsjöundarhljómar (0158) 

 7/8, 6/8, 2/4 0156, 0257,  
t. 65-8: 0158 

Úrvinnsla á ferundamótífi, byrjar sem Z-
afbrigði en smátt og smátt er fyllt upp í tóna 
fimmundahringsins: Des-As-Es-B-F-C-G-D-
A-E-H, alls 11 tónar. 

B 1.2  
Brotnir hljómar 

68 - 81 Fimmundahljómar yfir  
E-pedal 

A: HE 2/4   

S 1.11 Seinna stef í píanói 82 - 96 A-eólísk, A-mixólýdísk. Veikur AE 4/4, 7/8, 6/8, 
2/4, 7/8, 3/4, 
4/4, 2/4 

 Tveggja til fjögurra tóna fimmundahljómar 1 
(hreinar fimmundir) í a-eólískri tóntegund sem 
fer yfir í mixólýdíska og endar aftur í eólískri. 

 undanfari 82 - 86 A-eólísk, A-mixólýdísk.  4/4, 7/8, 6/8, 
2/4 

 Kallast á við t. 261 - 265. Jórunn hækkar 
fimmundina til að forðast minnkaða hljóminn 
og býr síðan til hreinar fimmundir þar ofan á 

 afleiðing 87 - 91 A-mixólýdísk, A-eólísk  4/4, 7/8, 3/4  T. 87 - 96 er allt afleiðingin, en hún er 
frábrugðin S1.1 því þá var ekkert innskot. 

 innskot 92 - 94 A-eólísk  4/4, 2/4   

 niðurlag 94 - 96 A-eólísk  4/4   

L 2 Lokastef II 97 - 122 G-lýdísk, G-jónísk, C-jónísk  4/4, 2/4   

L 2.1 

S 1.1u 
Hljómsveitar-
inngangur 

97-99 G-lýdísk  4/4, 2/4  Undirleiksmótíf úr seinna stefi, inngangur 
fyrir úrvinnslu. 

L 2.1 100-107 G-lýdísk  4/4  Spinnur yfir S1.1u með sextándapartahlaupum 
í píanóparti. 

 L 2.2 108-117 G-jónísk,  
C-jónísk 

 4/4  Dúrsjöund með stk.11und (E-H-F#-C-G) 
Fimmundahljómur 2, breytist í C-jónískann í t. 
115 sem undirbýr lokin í C-jónískri 

 L 2.3 118-122 C-jónísk  4/4 Hljómar: 
0136810 

Tilvitnun í 1. stef. Fimm til sex radda 
fimmundahljómur 2 með F sem bassatón, H-
F-C-G-D-A 
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Úrvinnsla 

Stefjahópar Hlutar Taktur Tóntegund Endar Takttegund Tónamengi Athugasemdir 

Hljómsveitar-
inngangur F 1.2 122 - 130 A-eólísk 

HE á 5undahljómi 2 
A-E-H-F 4/4  

Sbr. t. 12-21 nú ofan á pedal á A, tveggja 
radda kanón í setningarformi. 

Epísóður E 1.1 (S1.1u) 131 - 141 

As-eólísk,  
As-jónísk,  
As-mixólýdísk,  
Ges-jónísk 

Endar á 
fimmundahljómi 2 
(Es-H-F/Ges) 7/8, 4/4, 6/8  

Hér myndast hreinir dúr og mollhljómar með 
samstígum fimmundum 

 E 1.2 (F1.1/S1.1) 142 - 145 

Ges-jónisk, 
Ces-jónísk, 
H-eólísk  4/4, 6/8 

0-1-6-7 
hljómagangur (Z-
sella) 

Z-mótíf - hljómar færast um minkkaða 
fimmund. 

 E.1.3 (S 1.1) 146 - 160 
E-eólísk/H-dórísk,  
F-lýdísk, H-eólísk  4/4 

0-1-6 
hljómagangur 

Fimmundahljómur 1, tveir til þrír tónar 
allsráðandi, skýr úrvinnsla á S1.1 

 E 1.4 161 - 170 
Cís-eólísk, 
As-eólísk  4/4 

Tóntegundaskipti 
um Z-afbrigði 
F/C-Cís/Gís 

T. 161 er fimmundarhljómur með tveim 
fimmundum (níundarhljómur) 

 E.1.5 (F1.1, S.1.1) 171 - 176 
H-eólísk,  
Gís-eólísk  4/4   

 E 1.6 (S1.1) 176 - 182 B-lýdísk  4/4   

 E 1.7 (S1.1u) 183 - 201 

H-lýdísk,  
A-lýdísk,  
As-lýdísk,  
D-lýdísk, 
Es-lýdísk  4/4, 2/4  

Í t. 193 kemur innskot, fimmundahljómar í 
píanói með fallandi þríundatengslum. 
Hljómagangur í E1.7: H-dís-A-As-f-c-As-E-
cís-A-fís-D-h-Es-c sem verður iv í G í ítrekun. 
Feitletraðir stafir tákna tóntegundirnar. 
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Ítrekun 

Stefjahópar Hlutar Taktar Tóntegund Endir Takttegund Tónamengi Athugasemdir 

F 1.12+ 

Fyrra stef í 
hljómsveitar- og 
píanóútgáfu 202 - 222 G-jónísk  5/4, 4/4  

Fyrra stef ítrekunarinnar er í forhljómstóntegund 
konsertsins. Mjög mikil þróun hefur orðið í 
framsögunni í ítrekun, stefið hefur þroskast og 
stækkað. 

 fsf 202 - 205      

 innskot 206 - 212      

 fhf 212 - 222     

Brotnum hljómum hefur verið bætt við og Jórunn 
lengir og spinnur sig áfram á efninu, niðurlagið verður 
mjög sterkt eftir hápunktinn. 

F 1.211  222 - 229 G-eólísk  4/4  

Ritornello, þetta er nánast eins og F 1.21, nema það er 
smá breyting, í lokin eru tveir síðustu taktarnir 
öðruvísi. 

 fsf 222 - 225      

 fhf 226 - 229      

B 1.11  230 - 237 

G-jónísk (t. 230 – 233) 
með pedalpunkt á G/D,  
E-dórísk/eólísk með 
pedal á E/H (t. 234 – 237)  7/8, 6/8 

 
 

Hér byrjar brú sambærileg við þá í píanóframsögunni 
(t. 54-81).  

B 1.21  238 - 250 E-eólísk, E-dórísk  2/4, 4/4   

S1.12, lota  251 - 265   4/4, 7/8, 6/8  

Jórunn býr til nýja framsögu, setur inn epísóður eða 
brýr til að tengja saman hluta, fylgir forminu í seinna 
stefinu í framsögunni, en setur inn millisspil 

 undanfari 251 - 255 E-eólísk     

 afleiðing 256 - 261 G-jónísk    Fimmundahljómar áberandi 

 innskot 261 - 263 G-jónísk    

Kallast á við t. 92 – 96 en með mismunandi 
tóntegundir, endar í fyrra skiptið í A-eólískri í seinna í 
E-eólískri, Jórunn er að lengja afleiðinguna. 

 niðurlag 264 - 265 E-eólísk     

L 2  266-292 

G-lýdísk, C-lýdísk,  
C-jónísk, F-jónísk,  
F- dórísk    

Sama efni og í L 2 í píanóframsögu en hér er röð 
atburða víxlað 
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 S 1.1u 266 - 269 G-lýdísk, C-lýdísk  4/4, 2/4   

 L 2.21 270 - 277 C-jónísk  4/4  Sbr. L 1.2, brotnir sjöundahljómar. 

 L 2.31 278 - 284 C-jónísk, F-jónísk  4/4  Tilvitnun í fyrra stef. 

 L 2.11 285 - 292 F-jónísk, F-dórísk F: KE 4/4  
Spinnur yfir S1.1u Áhersla á F sem undirbýr KE (iv-i) 
inn í lokastefið. 

L 1.11  292 - 302 C-eólísk, C-jónísk  4/4, 6/4   

Kadensa  303 -304 
C-jónísk, A-dórísk,  
Fís-eólísk  4/4   

Kódi  304 - 316 C-eólísk, C-jónsík  4/4   

F 1.211  304 - 312 C-eólísk  4/4   

 fsf 304 - 307   4/4   

 fhf 308 - 312   4/4   

F 1.11 (frum)  313 - 316 C-jónísk  4/4  Frum úr fyrra stefi 
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Skilgreiningar 

Setning: Eitt mikilvægasta form hendinga í klassískri tónlist. Klassíska setningin er byggist á átta 

töktum, hún hefst á tveggja takta grunnhugmynd, sem er síðan endurtekin í beinu framhaldi. 

Grunnhugmyndin og endurtekningin mynda saman fjögurra takta langan framsögufasa. Þá tekur 

við fjögurra takta framhaldsfasi. Í framhaldsfasanum er hraðari hljómagangur, sem hefst á 

niðurbroti í tvo takta og eftir það lýkur hendingunni með tveggja takta niðurlagi.44  

 

Lota: Átta takta stef sem samanstendur af tveimur hendingum, fjögurra takta undanfara og 

fjögurra takta afleiðingu. Undanfarinn hefst á tveggja takta grunnhugmynd, og beint í kjölfarið 

kemur tveggja takta andstæð hugmynd sem leiðir til veiks niðurlags, yfirleitt með hálfenda eða 

ófullkomnum aðalenda. Afleiðingin endurtekur undanfarann og hefst á fyrstu grunnhugmyndinni. 

Þá kemur andstæð hugmynd sem leiðir til sterks niðurlags, yfirleitt með fullkomnum aðalendi.45  

 

Burðarforhljómur (e. dominant lock): Kemur fyrir á mikilvægum stöðum innan sónötukafla, þ.e. 

við  miðpunkt í framsögu og ítrekun sem og í lok úrvinnslu  þar sem hann undirbýr komu 

ítrekunarinnar. Burðarforhljómurinn framlengir V. sæti í nokkra takta, oft með pedalpunkti, og 

byggir upp spennuna fyrir miðpunktinn.46 

 

Miðpunktur (e. medial caesura): Miðpunkturinn gerir sterkan greinarmun á fyrra stefi og seinna 

stefi, hann birtist í lok brúarinnar á milli tveggja stefjanna og sýnir að brúin hafi náð hámarki. Þetta 

er yfirleitt forte hálfendir sem opnar upp S-svæðið.47 Skammstafað MP. 

 

Fimmundahljómur (e. quintal harmony): Hljómur sem inniheldur í grunninn eingöngu grunntón 

og fimmund. Það geta verið mismunandi þykktir á hljómunum eftir því hversu mörgum 

fimmundum er bætt ofan fyrstu fimmundina, t.d. C - G - D. Fimmunahljómunum sem koma fyrir 

í fyrsta kafla Sláttu má skipta gróft í tvo flokka: 

                                                
44 Caplin, Analysing Classical Form, 34. 
45 Ibid., 73 - 74. 
46 Hepokoski og Darcy, Elements of Sonata Theory, 24. 
47 Caplin, Analysing Classical Form, 310. 
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Fimmundahljómur 1: Samanstendur af tveim til fimm tónum, sem raðað er upp frá 

grunntóni í hreinum ferundum og/eða fimmundum. Langoftast birtist þessi hljómur með 

tveim eða þrem tónum. 

Fimmundahljómur 2: Samanstendur af tveim til sex tónum, þar sem fer- og fimmundum 

er raðað upp frá grunntóni, ásamt því í hljóminum birtist a.m.k. ein minnkuð fimmund, sem 

gerir það að verkum að hljómarnir eru ómstríðir. Í stærri hljómum sem hafa fjóra til sex 

tóna má einnig sjá stækkaðri fimmund bregða fyrir. 

 

Mengjafræði (e. pitch-class theory): Aðferð til að greina atónal tónlist þar sem hverjum tóni innan 

áttundarinnar er gefin tala frá núll upp í ellefu. Upphafspunkturinn, núllið, getur verið frá hvaða 

tóni sem er. 

 

Ritornello-form: Fyrsti kafli einleikskonserta er gjarnan í ritornello-formi. Þar skiptast á hin 

svokölluðu ritornello (hljómsveitarinnskot) hljómsveitarinnar og epísóður, þar sem einleikarinn 

er í sviðsljósinu með undirleik hljómsveitarinnar. Fyrsta ritornelloið kynnir öll stefin kaflans hvert 

á fætur öðru. Á milli þessara hljómsveitarinnskota koma fyrir episóður sem einleikarinn spilar og 

sýna gjarnan fram á mikla tæknilega leikni einleikarans. Á meðan hljómsveitarinnskotin koma 

aftur og aftur fyrir í meira eða minna sömu mynd, þá eru epísóður einleikarans síbreytilegar og 

nýtt efni tekið fyrir í hverri epísóðu.48 Þetta konsertform er notað í nærri öllum fyrstu köflum 

klassískra konserta49.  

 Tóntegundaskipulag klassískra konserta: Hljómsveitarinnskotið er í upphafstóntegund og 

skiptir ekki um tóntegund í seinna stefi. Í framsögu einleikarans er módúlerað í seinna stefi á 

hefðbundinn hátt yfir í forhljómstóntegund, ef verkið er í dúr (C-dúr - G-dúr), eða sammarka dúr, 

ef verkið er í moll (a-moll – C-dúr). Í úrvinnslu hlutanum er hægt að fara um víðan völl í 

tóntegundum, en ítrekunin er oftast öll í frumtóntegund.  

 

Kirkjutóntegundir: Tóntegundir sem voru mest áberandi í evrópskri tónlist á miðöldum. Á 16. 

og 17. öldinni tóku dúr/moll kerfin smátt og smátt við af kirkjutóntegundunum. Í þjóðlagatónlist 

flestra landa og ekki síst þeirra utan mið-Evrópu döfnuðu hins vegar kirkjutóntegundir. Í lok 19. 

                                                
48 Árni Heimir Ingólfsson. Saga tónlistarinnar, 211. 
49 Caplin, Analysing Classical Form, 672 - 673. 
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og byrjun 20. aldar varð snéru tónskáld sér að kirkjutóntegundunum til að komast undan oki og 

reglum dúr/moll kerfisins.50 Í Sláttu eru kirkjutóntegundirnar mjög áberandi. Jórunn notar 

kirkjutóntegundirnar í sinni hreinu, upphaflegu mynd, án leiðsögutóna dúr/moll kerfisins. Af 

molltóntegundunum notar hún aðallega eólísku tóntegundina (hreinan moll) en einnig þá dórísku. 

Hinir hefðbundnu mollar, hljómhæfur og laghæfur eru ekki til staðar. Af dúrtóntegundunum er sú 

jóníska (dúr) mest áberandi en einnig notar hún þá mixólýdísku og lýdísku. Til samræmis kýs 

höfundur að nota heiti kirkjutóntegundanna í umfjölluninni, því er talað um jóníska tóntegund en 

ekki dúr og eólíska tóntegund en ekki moll. 

 

Hálfendir: Þegar niðurlag endar á forhljómi en ekki fyrsta sæti, skammstafað HE. 

 

Pedalpunktur: Þegar bassanótu er haldið yfir nokkra takta með hljómagang yfir þeim tóni, þó svo 

að hljómarnir myndi ómstríðu við bassatóninn.  

 

Merkingar í greiningu:  

Hér er notuð sú aðferð að merkja stefin með tölustöfum þannig að auðvelt sé að skrásetja þau og 

rekja í rás verksins. Í fyrra stefjaflokki eru tvö stef sem eru merkt F1.1 og F1.2, þar sem þau eru 

náskyld, ef annað stef væri andstæða þess fyrra væri eðlilegt að merkja þau F1 og F2. Þegar F1.1 

kemur aftur í píanóframsögunni er það örlítið breytt og fær þá merkinguna F1.11. Það sama má 

segja um S1.1 sem verður S1.11 í meðförum einleikarans. Til frekari útskýringar má nefna 

eftirfarandi: 

L2.1: Lokastef II er brotið niður í fjóra hluta: L2.1, L2.2, o.s.frv. Hver og einn stefjahluti 

sjálfstæður og ekki dreginn af neinum öðrum, því fá stefjahlutarnir einstakar merkingar.  

F1.12+: Á milli framsögufasans (t. 202 - 205) og framhaldsfasans (t. 212 - 222), hefur bæst 

við innskot (t. 206 - 212), sem samanstendur af sex takta löngum fimmundahljómahlaupum. Vegna 

þessarar viðbótar heitir F1.1 stefið í ítrekuninn F1.12+. Þegar stef hafa aukið við sig þá fá þau 

merkinguna +. 

F1.211: Annað fyrra stef hefur þó tekið litlum sem engum breytingum. Það gegnir hlutverki 

hljómsveitarinnskots, og lítur nánst eins út og F1.21 nema hvað seinustu tveir taktarnir eru örlítið 

                                                
50 Kennedy, The Concise Oxford Dictionary of Music, 483-4. 
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öðruvísi. Stefið er sömuleiðis komið í forhljómstóntegundina - G-eólískan, en stefið sjálft hefur 

lítið sem ekkert breyst, og heitir því F1.211. Þegar stef hafa breyst lítillega, fá þau einn aukastaf. 

 


