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Inngangur 

Hugmyndin af verkefni þessu kviknaði í kórstjórnarnámi mínu við Tónskóla 

Þjóðkirkjunnar og Listaháskóla Íslands. Þar var reglulega sunginn aftansöngur að enskri 

fyrirmynd en í slíkri guðsþjónustu eru sungnir Lofsöngur Maríu og Simeonis auk 

Davíðssálma svo fátt eitt sé nefnt. Þau lög við lofsöngvana sem gjarnan voru notuð þóttu 

mér ómúsíkölsk og sá mér því leik á borði að prufa að semja lag við Lofsöng Maríu. Þá var 

ég nýlega búinn að eignast eintak af Grallaranum og var vel við hæfi að nota texta Ólafs í 

Sauðanesi sem þar er að finna. Lagið sem ég samdi var mikið notað innan skólans og utan 

hans og langaði mig til að semja tónlist við fleiri íslenska lítúrgíska texta og para þá við 

upprunatextana sem eru á latínu.  

Í útskriftarverki þessu má finna sex hluta og eru þeir paraðir saman í þrjú umfjöllunarefni. 

Það eru lofsöngvarnir tveir, Maríu og Simeonis, og Stabat Mater. Það sem tengir þá saman 

er að María guðsmóðir er útgangspunktur allra texta verksins, allt frá boðun hennar til 

dauða sonar síns. 

Ég hafði það að leiðarljósi að hafa þau pör sem samin eru við skylda texta séu einnig skyld í 

tónmáli en þó ólík í formi. Þá hugsaði ég verkin við íslensku textana í einfaldara formi, 

eitthvað sem auðvelt væri að æfa fyrir messu án mikillar fyrirhafnar. Þannig eru þau að 

mestu leyti strófísk og mætti kalla „brúksmúsík“, þó svo að það orð sé oft notað í neikvæðri 

merkingu. Að sama skapi vildi ég að þau verk sem latínan prýðir byðu upp á fjölbreyttari 

notkun á kórnum og gætu hentað sem tónleikaverk. Þar af leiðandi gerði ég meiri kröfur á 

getu kórsins í latnesku köflunum og lengra æfingarferlis. 
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Textarnir 

Magnificat - Lofsöngur Maríu 

Önd mín miklar Drottin, og andi minn gleðst í Guði frelsara vorum. 

Því að hann hefur litið til ambáttar sinnar í smæð hennar, héðan af munu allar kynslóðir 

mig sæla segja. Því að mikla hluti hefur hinn voldugi við mig gjört, og heilagt er nafn 

hans. 

Miskunn hans við þá er óttast hann, varir frá kyni til kyns. 

Máttarverk hefur hann unnið með armi sínum og drembilátum í hug og hjarta hefur 

hann tvístrað. Valdhöfum hefur hann steypt af stóli og upphafið smælingja. 

Hungraða hefur hann fyllt gæðum, en látið ríka tómhenta frá sér fara. 

Hann hefur minnst miskunnar sinnar og tekið að sér Ísrael þjón sinn eins og hann talaði 

til feðra vorra, við Abraham og niðja hans ævinlega. 

Í Lúkasarguðspjalli segir frá þegar Gabríel erkiengill var sendur til Maríu að flytja henni 

fregnir af því að hún skyldi verða þunguð af heilögum anda. Í kjölfarið syngur María Guði 

lof. Ólafur Guðmundsson í Sauðanesi (1537–1609) umorti lofsöng Maríu og var hann 

prentaður í fyrstu íslensku messu- og sálmasöngbókinni sem bar heitið Graduale sem var 

oft kölluð í daglegu máli „Grallarinn“. Bókin var gefin út af Guðbrandi Þorlákssyni á 

Hólum árið 1594 og var hún notuð í tvær aldir eða allt til 1801.  1

Texti lofsöngsins lýsir gleði Maríu yfir því að vera útvalin en á sama tíma lýsir lofsöngurinn 

Guði sem stýrir styrkri hendi, refsar þeim dramblátu og ríku og umbunar hjartahreinum og 

þeim sem minna mega sín.  

Lofsöngur Maríu er gjarnan sunginn á boðunardegi Maríu, 25. mars, í aðdraganda jóla og 

við aftansöng. 

 Bjarni Þorsteinsson, Íslenzk þjóðlög, (Kaupmannahöfn : S.L. Møller, 1906-1909), 43-47.1
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Nunc Dimittis - Lofsöngur Simeonis 

Nú lætur þú, Drottinn, þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín 

hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra lýða, ljós til opinberunar 

heiðingjum og til vegsemdar lýð þínum Ísrael. 

Lofsöngur Simeonis eða Simeons er líka að finna í Lúkasarguðspjalli. Simeon hafði fengið 

þá köllun Drottins að láta ekki lífið fyrr en hann hafi litið frelsarann augum. Það gerist 

þegar María og Jósef koma með Jesúbarnið í hofið til þess að láta skíra hann að siði 

gyðinga. Þegar Simeon tekur Jesú í arma sín þá fer hann með lofsönginn, Maríu og Jósefs 

til mikillar undrunar, að því loknu blessar hann þau og segir við Maríu: „Þessi sveinn er 

settur til falls og til viðreisnar mörgum í Ísrael. Hann verður tákn sem menn munu rísa 

gegn. Sjálf munt þú sverði níst í sálu þinni. Þannig munu hugsanir margra hjartna verða 

augljósar“. Eftir þetta var hann leystur undan skyldu sinni og gaf upp anda sinn. Þessi 

frásögn rímar ekki aðeins við boðun Maríu heldur er þetta einnig fyrirboði um það sem 

koma skyldi, „í upphafi skal endinn skoða“.  

Sú þýðing sem ég notaði er einnig eftir Ólaf í Sauðanesi. Ástæðan fyrir því er tvíþætt, 

annars vegar parar það saman báða lofsöngvana að hafa sama höfund af íslenska 

textanum. Hins vegar er það svo að þeir sem hafa umort textann hafa oft einblínt á dauða 

Simeonis en það gerir Ólafur ekki heldur gerir lofsönginn öllu gleðilegri. Ljóð Ólafs birtist á 

prenti í sálmabók Guðbrands Þorlákssonar sem bar heitið Ein íslensk ný kristileg sálmabók 

og var gefin út árið 1589.  

Lofsöngur Simeonis er gjarnan fluttur við útfarir og aftansöng. 

Stabat Mater - Stóð við krossinn 

Stabat Mater sker sig úr hvað varðar aldur texta. Sálmurinn er frá þrettándu öld og er 

tileinkaður Maríu guðsmóður. Það mætti spyrja af hverju sá texti hafi orðið fyrir valinu í 

þessu verkefni þar sem svo langt líður milli lofsöngvanna tveggja og krossfestingarinnar. 

Því er auðsvarað og liggja fyrir tvær ástæður, sú fyrri er að við krossfestinguna rætist 

spádómur Simeonis. Krossfestingin er fall Jesú og upplifir María hana eins og að sverð risti 

hjarta hennar. Seinni ástæðan er sú að vegna þess hve seint páskarnir eru í ár þá er stutt á 

milli föstunnar og útskriftartónleika LHÍ, því hæfði tímasetningin umfjöllunarefninu vel. 
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Sálmurinn er gríðarlega fallegur og lýsir sorgarraunum Maríu frá sjónarhóli þess sem 

horfir á hana við krossinn. Þessi stóri sálmur inniheldur tuttugu erindi og er texti hans 

sígildur að því leyti að umfjöllunarefnið eru mannlegar tilfinningar og samkennd með 

Maríu sem dvelur með syni sínum á Hauskúpuhæð. Ljóðið hefur verið eignað Jacopone da 

Todi (u.þ.b. 1230–1306) en það er þó dregið í efa og er því uppruni ljóðsins á reiki. 

Kirkjuþingið í Trentó bannaði notkun textans en Benedikt páfi áttundi leyfði textann á ný 

árið 1727.  2

Sú þýðing sem ég nota er eftir Matthías Jochumsson, skáldið á Sigurhæðum, og er titill 

ljóðsins, Stóð við krossinn. Ljóðið kom út í bókinni Ljóðmæli árið 1936 og hafa mörg 

tónskáld sótt innblástur í þessa þýðingu Matthíasar. Matthías heldur í bragarhátt sálmsins 

nema að hann parar saman tvö og tvö erindi og því er þýðing hans tíu erindi. Báðir 

textarnir eru ferkvæðir en þá er endarím ljóðanna AAbCCb.  3

 Hugh Thomas Henry, Catholic Encyclopedia volume 14, (1913) vefútgáfa: https://2

en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Stabat_Mater (sótt 4. maí 2019).

 Bragi óðfræðivefur, http://bragi.arnastofnun.is/ljod.php?ID=4655 (sótt 5. maí 2019).3
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Tónlistin 

Lofsöngur Maríu 

Lofsöngur Maríu tilheyrir ekki útskriftarverkefninu sem slíku enda samið þegar ég var 

skammt kominn í masternáminu. Samt sem áður vildi ég hafa það með til að skapa 

samhengi innan verkefnisins og vil ég því hafa nokkur orð um kaflann hér. Nálgunin sem 

ég tók á þennan texta er ekki sú glaðværð sem birtingarmynd magnificat er oft heldur vildi 

ég að hér væri íhugul andakt Maríu til örlaga sinna. Kaflinn er í 6/4 með frekar einfalda 

hrynjandi en þó setja dúólur sinn svip á hrynmálið. Þetta er áþekkt því sem ég gerði í 

laginu Gott er sjúkum að sofna. Það var ákveðin áskorun að gera strófískt lag með fjórum 

erindum án þess að endurtekningin virki langdregin. Í þriðja erindinu gaf ég þær 

leiðbeiningar að alt, tenór og bassi skulu syngja með lokaðan munn eða á sérhljóða, í fjórða 

erindi er yfirrödd og þar gefst karli eða körlum tækifæri til að syngja laglínuna með 

sóprönunum. Að endingu hefur lokaerindið sitt eigið niðurlag, þetta er til að gefa 

hlustendum til kynna að nú sé lagið á enda. 

Magnificat 

Tónlistin sem ég hef samið í gegnum tíðina hefur oft einkennst af því að vera angurvær og 

svolítið dimm og fannst mér því Magnificat textinn kjörinn til að reyna fyrir sér á bjartari 

nótum. Kaflinn byrjar statískur á alt, tenór og bassa sem kyrja orðið magnificat í fimmund. 

Sópraninn bætist síðan við og sker sig úr með laglínu sem byrjar í hljómhæfum moll en 

endar í laghæfum og gefa hækkuðu tónarnir stefinu mikla birtu. Stefið er síðan endurtekið í 

tenór og loks aftur í sópran. Þessi fyrsti hluti kaflans er að ákveðnu leyti innblásinn af Kyrie 

kaflanum í sálumessu Alfreðs Schnittke. Framan af er kaflinn í 3/4 en breytist síðan í 3/2 

auk þess sem að hraðinn er aukinn lítillega. Þá tekur við bjartur og leikandi kafli sem 

hverfist í kring um sjöunda sæti tóntegundarinnar. Sá hluti sem dregur upp mynd af 

stjórnsömum Guði hefur dekkra yfirbragð en mildast þó fljótt og endar á hálfenda. Í beinu 

framhaldi er tóntegundaskipti úr d-moll í dúr og stefið sem við heyrðum áður í 3/2 birtist 

aftur með laglínu í altinum. Að lokum kemur stefið á ný sem við heyrðum í sópraninum í 

byrjuninni, undir syngja altinn, tenórinn og bassinn „Dýrð sé guði föður syni og heilögum 

anda“ í hægum hendingum og að lokum fáum við Amen með kirkjuendi. 
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Það er ein hljómræn hreyfing sem ég held upp á og er sameiginleg 

í Lofsöng Maríu og Magnificat. Það er þegar við höfum dúr hljóm 

með fimmundum í bassa og tenór og grunntóni og þríund í alt og 

sópran og á næsta slagi falla karlarnir samstíga niður um heiltón 

og mynda þannig hljóm með tvíund og ferund. Þetta hljómaferli 

var innblásið af hljómsveit sem ég hef mikið dálæti af, King 

Crimson, og má heyra það í aðalstefi lagsins In the Court of the 

Crimson King af samnefndri plötu. 

Tekið skal fram að kaflinn var saminn hálftóni ofar, þ.e. í es-moll, það var gert til að skapa 

beina framvindu frá Lofsöng Maríu en kennari minn benti á að sex formerki gætu tafið 

fyrir lestri söngvaranna og þar af leiðandi hægt á æfingarferlinu. Séu þessir tveir kaflar 

fluttir saman þá stendur til boða að hækka hann í es-moll.  

Lofsöngur Simeonis 

Í þessum kafla langaði mig til að hafa yfirbragðið látlaust og innhverft, og lýsa því 

textanum rétt eins og um bæn væri að ræða. Það gefur annað sjónarhorn á textann sem oft 

birtist í tónsmíðum við þennan lofsöng. Byrjun verksins vísar í yfirtónaröðina og hljómar 

fyrst áttund, síðan fimmund en í framhaldinu fáum við fyrsta hljóminn sem er dúr á fjórða 

sæti sem gefur okkur tilfinningu fyrir dórískri framvindu, sem lifir þó beggja blands 

samhliða hreinum moll. Einnig fannst mér mikilvægt að vefurinn væri einfaldur og 

stílhreinn en eitt af því sem heillar mig mikið eru „close harmony“ útsetningar. Það á við 

um þéttan vef radda og er oft notað í djassútsetningum og má finna glæsilega notkun á 

þessari aðferð í útsetningum Gunnars Gunnarssonar, organista við Fríkirkjuna í Reykjavík. 

Sjálfur notaði ég þessa aðferð í fyrsta skipti í verkinu 43. Davíðssálmur sem ég samdi fyrir 

Steinar Loga Helgason og kammerkór LHÍ. Það vill svo til að textar beggja verkanna fjalla 

um himnaför og er oft lesnir upp í útförum.  

Lagið er nánast óbreytt fyrstu tvö erindin en í því þriðja þá víkkar það út, sópraninn færist 

upp um áttund, og það færist meiri framvinda og fjölbreytni í tónmálið. Það hentar vel að 

breyta til í þriðja erindi enda tilheyrir erindið ekki hinum eiginlega Nunc Dimittis texta 

heldur er það dýrðarbænin sem hefst á orðunum: „Dýrð sé Guði, föður syni og heilögum 

anda…“. Eins og tíðkast þá endar dýrðarbænin á orðinu Amen. Í gegnum söguna hafa verið 
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samdar stórar og miklar amen fúgur með löngum melismum en mér fannst það ekki hæfa 

þessari nálgun á lofsöngnum og því varð einfalt Amen fyrir valinu með piccardi dúr þríund 

í endann. 

Nunc Dimittis 

Í Nunc Dimittis reyndi ég að fanga söguna á bak við fund Simeonis og Jesúbarnsins. 

Þannig eru fyrstu taktarnir augnablikið þegar Simeon lítur Jesú augum og áttar sig á því að 

þar sé frelsari mannkyns fæddur. Í þessum fyrstu töktum er ákveðinn tregi en samt 

forvitni, undrun og jafnvel svolítil birta. Í framhaldinu syngja kvenraddirnar brot úr 

textanum í frjálsum hraða og endurtekið eftir vilja hverrar og einnar. Það eru nokkrar 

ástæður fyrir því að ég kaus að fara þessa frjálsu leið. Ein er sú að þetta myndar hughrif við 

sálina að losna úr fjötrum líkamans og stíga til himna. Innblásturinn af framkvæmdinni 

kom úr tveimur verkum, það fyrra heitir Hugsa jeg það hvern einn dag eftir kennara minn, 

Huga Guðmundsson. Það seinna heitir An Alleluia Super-Round og er eftir William Ale. 

Það verk hef ég flutt og hljóðritað með dömukórnum mínum, Graduale Nobili, og gaf það 

mér góða innsýn á hvernig best er að nota þessa aðferð. Það sem er einna mikilvægast er að 

vefurinn verði ekki of þéttur. Því er best að hver og ein kona endurtaki einn kassa nokkrum 

sinnum og taki sér pásu í svolitla stund. Síðan má þétta vefinn þegar styrkur í 

karlaröddunum er orðinn meiri. Þegar ég hljóðritaði An Alleluia Super-Round þá var 

kórnum komið fyrir í gömlum lýsistanki norður á Hjalteyri. Í tankinum var ómtíminn 

rúmar 10 sekúndur og því myndaðist óbærileg kakofónía ef allar söngkonurnar sungu 

látlaust. Það sem er sérstaklega skemmtilegt við þetta fyrirkomulag er að hver og ein rödd 

fær að hljóma og njóta sín. Þar að auki hafa söngkonurnar frelsi til þess að velja sér frasa 

sem hentar þeirra rödd vel og dvalið á honum.  

Undir söng kvennanna syngja karlarnir textann nánast í heild sinni og táknar það hinn 

gamla Simeon að fara með lofsönginn. Það var verkið Path of Miracles eftir Bretann Joby 

Talbot sem veitti mér innblástur. Í verkinu koma fyrir kaflar með mikilli frásögn sem 

tónskáldið kemur fyrir í hægfara karlaröddum, á meðan syngja kvenraddirnar ljúf og björt 

stef sem einna helst líkist stjörnubliki á móti statískum söng karlaraddanna. Lokataktarnir 

tákna eiginlegan dauða Simeonis. Hægur hljómagangur yfir djúpum pedaltóni sem hægt og 

rólega deyr út.  
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Nunc Dimittis hverfist í kring um d-moll en hefur þó dórískt ívaf, rétt eins og Lofsöngur 

Simeonis. Mig langaði til að hafa þennan kafla sérstaklega stöðugan í tóntegund og flakka 

lítið út frá henni. Í þeim stöðugleika sé ég líkindi við öldunginn Simeon sem horfist í augu 

við örlög sín.  

Stóð við krossinn 

Tölur í tónlist heilla mig mjög mikið, talnaspeki og hugleiðingar um gullinsnið finnst mér 

gæða tónlist annarri vídd. Þegar ég byrjaði að semja Stóð við krossinn þá fannst mér 

viðeigandi að hafa verkið í takttegundinni 5/4, ástæðan er að hlutfallið 2:3 býr til 

hugrenningatengsl við krossinn sem hefur þessar tvær víddir. Einnig hjálpaði mikið til 

samsvörun Matthíasar við þessar hugleiðingar. Hrynmynstið í verkinu er lang oftast 

hálfnóta á móti þremur fjórðupörtum, þá breytist það í þriðju hverri ljóðlínu í tvo 

fjórðuparta, hálfnótu og fjórðupart. Þetta er ekki aðeins til að auka fjölbreytni í hrynmálinu 

heldur er nánast algilt að aðalinntak textans í hverjum takti lendi á ofangreindum 

áherslupunktum. Að sama skapi heillast ég mikið 

af krossum í tónlist og hafði ég þá í huga þegar ég 

vann raddsetningu verksins. Dæmi um þetta er í 

takti 31 í efri tenór en þar er kross mótíf rétt áður 

en orðið „kross“ kemur fyrir. 

Í mínu starfi sem kórstjóri hef ég verið svo heppinn að stýra tónlist margra tónskálda sem 

hafa verið í uppáhaldi hjá mér, þar á meðal eftir Francis Poulenc. Eitt þeirra verka sem ég 

hef flutt eftir Poulenc eru föstumótetturnar FP 97. Í þeirri þriðju sem ber heitið Tenebræ 

factæ sunt er gífurlega fallegt augnablik í 19. takti þegar tenórinn syngur textann „Et 

inclinato capite“ sem er tekið úr Jóhannesarguðspjalli 19:30 „Þegar Jesús hafði fengið 

edikið sagði hann: „Það er fullkomnað.“ Þá 

hneigði hann höfuðið og gaf upp andann.“ 

Það er fullkomnað er álitið vera sjötta orð 

Krists á krossinum en það er þessi 

auðmýkt og myndræna sem Poulenc 

dregur fram í tónmáli sínu, þessi hnígandi 

lína við hneigjandi höfuð Krists sem heillar 

mig mikið. Á sama hátt vildi ég vitna í 
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sjötta orð Krists með hnígandi línu í sópran í töktum 8 og 10 og síðan í öllum röddum í 

takti 14. 

Í verkinu eru tveir samkynja kórkaflar sem teknir eru úr sama erindi. Ástæðan er sú að mér 

finnst fyrri partur erindisins, „Lát mig Drottins sárum særast, sitja kyrran, ekki bærast, 

knúinn ást, frá krossi hans“, hæfa karlaröddum vel þar sem þar er um að ræða samkennd 

við upplifun Krists. Að sama skapi felur textabrotið, „Lát mér brenna brjóst og anda, 

blessuð mær, svo fái standa sýkn á degi dómarans“, í sér meiri samkennd við Maríu og því 

lét ég kvennaraddirnar syngja það. Fyrri hluta síðasta erindisins syngja karlar og er það 

örlítið breytt stef frá því sem þeir sungu fyrr og í lokin koma allar raddir saman með 

hnígandi sópran rétt áður en hann rís aftur á orðunum „leið mig, rósin Guðs í friðinn“ og 

endar kaflinn á kirkjuendi á orðunum: „þar sem aldrei dýrðin dvín“. 

Vegna fjölda erinda ljóðsins, en þau telja tíu, ákvað ég að hver endurtekning næði yfir tvö 

erindi. 

Napolíhljómur er áberandi í niðurlögum á Stóð við krossinn og Lofsöng Maríu. Hann 

byrjaði ég að nota í meira mæli eftir að ég kynnist tónlist Atla Heimis Sveinssonar en hafði 

sérstaklega gott lag á notkun hljómsins. 

Stabat Mater 

Þó svo að ljóðlínur Stabat Mater hafi jafn mörg atkvæði og íslenska þýðing Matthíasar 

Jochumssonar þá leggjast áherslurnar í latínunni á óreglulegri staði en í þýðingunni. Þess 

vegna ákvað ég að reyna að laga hrynjandi kaflans að áherslunum og eru notuð fjögur 

hrynmynstur til að gera textanum skil. Þó svo að hrynmálið gæti virkað flókið þá er 

samræmi þar á milli og æfist það mjög vel.  

Kaflinn byrjar í fimmskiptum takti, eins og Stóð við krossinn, nema hér er notað 5/8 og er 

áttunduparturinn aðal mótorinn í kaflanum. Í þessu hrynmynstri eru tveir áttundupartar, 

fjórðipartur og áttundupartur byggingareiningarnar eða 2+3/8. Þetta snýst svo við í takti 

50 þegar hrynjandin er fjórðipartur og þrír áttundupartar eða 3+2/8. Hin tvö 

hrynmynstrin eru 7/8 taktur þar sem áherslan skiptist á milli takta og hrynmynstrið er: 

6/8, 3/8, 3/4, 6/8, 3/8, 3/4, 6/8 og 3/4. Það síðarnefnda er ekki aðeins hugsað til að hæfa 
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áherslunni í textanum heldur einnig til að skapa svolítinn óróa í verkinu sem endurspeglar 

óróann í ljóðinu. 

Þegar ég útskrifaðist úr BA námi mínu LHÍ þá höfðu mínar kórtónsmíðar og útsetningar 

eingöngu miðast við blandaða kóra. Það má segja að ég hafi verið haldinn ákveðinni 

hræðslu eða jafnvel fordómum gagnvart samkynja kórum en eftir að ég tók við stjórn á 

stúlknakórum þá breyttist viðhorf mitt og ég fór að leggja stund á útsetningar til að nota í 

kórastarfinu. Það var kærkomin reynsla og langaði mig til að nýta hana í kaflanum Stabat 

Mater. Þannig langaði mig til að nýta eiginleika hverrar raddar til að tjá mismunandi 

tilfinningar í textanum. Auk þess nýta blöndun milli raddhópanna. 

Í þessum samkynja vefjum má finna tvo hluti sem heilla mig, annar vegar er það þegar 

laglínuefnið er í miðjum vefnum, þ.e. ekki í efstu röddinni, og hins vegar er það samstígni. 

Samstígni heillar mig gífurlega mikið og þá helst samstíga áttundir og fimmundir. 

Íslendingar þekkja samstígni vel úr tvísöngnum sem birtist glögglega í tónlistararfinum 

okkar og ber okkur að hundsa hana ekki. Það er því ákveðin mótsögn hjá kirkjunni í 

gegnum aldirnar að vera á móti samstígni en á sama tíma halda orgelinu í heiðri sem 

byggist alfarið á samstígni.  

Í kaflanum sótti ég innblástur til margra tónskálda og mætti heyra enduróm frá t.d. 

Richard Wagner, Francis Poulenc, Hreiðari Inga Þorsteinssyni og Þorkatli Sigurbjörnssyni. 
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Ígrundun 

Þetta ferli hefur verið mjög þroskandi og hef ég farið lengra í kórtónsmíðum en ég hef áður 

farið. Í æfingaferlinu hafði ég mestar áhyggjur af tveimur köflum, Nunc Dimittis og Stabat 

Mater. Þó svo að Nunc Dimittis sé einfalt í formi þá krefst það mikillar einbeitingar hjá 

körlunum að syngja sig í gegnum vef kvennanna en það krefst einnig öryggis af hálfu 

kvenraddanna. Í æfingarferlinu var útkoman óörugg en um leið og kórinn fór að æfa í 

Langholtskirkju, þar sem að ómurinn var meiri, þá virkaði kaflinn talsvert betur. Áhyggjur 

mínar af Stabat Mater voru annars konar. Þær sneru að þéttleika raddanna og talningu. 

Hvorugt atriðið ætti að vefjast fyrir kór sem tekur sér góðan tíma í æfingar á kaflanum en 

þar sem að æfingatíminn var takmarkaður í þessu tilfelli þá þurfti að vinna hratt og var 

meðal annars stuðst við hljóðskrár í æfingarferlinu. Þessar áhyggjur voru þá óþarfar en 

þess má geta að Hljómeyki er vant því að syngja þétta vefi í mörgum röddum og hjálpaði 

það heilmikið til. Einnig fann ég fyrir miklu öryggi  við tónsmíðarnar að ég myndi sjálfur 

stjórna tónleikunum. Á þann hátt gæti ég haft enn þá meiri áhrif á lokaútkomu verksins 

auk þess sem að það einfaldar æfingarvinnu í teknískum atriðum, t.d. talningu í Stabat 

Mater. 

Á tónleikunum söng stækkaður Miðbæjarkvartett kaflana við íslensku þýðingarnar. 

Þessum andstæðum milli stórs kammerkórs og sextetts var ætlað að sýna fram á 

flutningsmöguleikana sem felast í verki þessu. Að sama skapi einfaldaði þetta æfingarferlið 

til muna og gat ég leyft mér að huga að smáatriðum sem ég hefði líklegast ekki getað, hefði 

verkið verið flutt af einum kór, sökum skorts á æfingartíma.  

Það er einlæg ósk mín að þetta verk fái líf að útskrift lokinni, hvort sem það er í heild sinni 

eða í köflum. Ég vona að flytjendur trúarlegrar tónlistar geti fundið eitthvað við sitt hæfi, 

hvort sem það eru organistar, kirkjukórar eða sjálfstæðir hópar.  

Að lokum vil ég þakka öllum þeim sem komu að verkefninu, tónleikunum og náminu mínu. 

Þá sérstaklega Huga Guðmundssyni, Hreiðari Inga Þorsteinssyni, Hróðmari I. 

Sigurbjörnssyni og Atla Ingólfssyni. 
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