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Árið 1943 lögðu þeir félagar Helgi Valtýsson rithöfundur, Torfi Guðlaugsson verslunarmaður og 

Eðvarð Sigurgeirsson ljósmyndari ásamt fylgdarmönnum í einn af fjölmörgum leiðangra þeirra 

upp á öræfi Íslands umhverfis Snæfell í svonefndum Kringilsárrana, en þar voru aðal heimkynni 

hreindýra á sumrum. Markmið þessara ferða var að rannsaka stofn hreindýra á Íslandi á þessum 

tíma og skrá jafnframt allar helstu upplýsingar um lifnaðarhætti þeirra.  

Upp úr þessum heimildum varð til bókin „Á Hreindýraslóðum“ eftir Helga Valtýsson og 

sömuleiðis kvikmynd með sama nafni „Á Hreindýraslóðum“ eftir Eðvarð Sigurgeirsson. Í dag 

teljast þessar heimildir einstakar að öllu leyti og hafa meðal annars verið notaðar af Andra Snæ 

Magnasyni í bók hans „Sagan af tímanum og vatninu“ auk þess sem hann hefur vitnað í þær og 

gjarnan notað myndefni Eðvarðs í vinsælum fyrirlestrum sínum.  

Kringilsárrani var friðaður allt fram til ársins 2006, en þá hófust miklar framkvæmdir vegna 

umdeildrar uppbyggingar Kárahnjúkavirkjunar og má segja að þá hafi þessu einstaklega mögnuðu 

landsháttum verið drekkt í aurvatni Hálslóns,  en mannvirkið hefur verið nefnt einhver stærsta 

mannlega framkvæmd Íslandssögunnar og um leið... umdeildasta.  

Gildi Kringilsárrana fólst ekki aðeins í einstæðum jarðminjum og gróðurfari, heldur einnig í því 

að það gróðurfar og skjól í þeim hluta hans, sem hallaði niður að Jöklu, tryggði tilveru dýranna, 

sem annars voru í útrýmingarhættu hér á landi. 

 

Sem lokaverkefni til útskriftar við Listaháskóla Íslands hef ég valið að semja tónlist við brot úr 

umræddri kvikmynd „Á Hreindýraslóðum“, bæði til að vekja athygli á þessum óafturkræfu 

áhrifum mannsins á náttúru, í þessu tilfelli vegna vatnsaflsvirkjanna, en einnig af persónulegum 

ástæðum, því afi minn, Eðvarð Sigurgeirsson, gerði þessa heimildarmynd. Eftir að kvikmyndin 

kom út árið 1944 ferðaðist nafni minn Eðvarð víðsvegar um landið og sýndi hana í skólum, 

leikfimisölum, samkomu- húsum og kvikmyndahúsum ásamt öðrum myndum sem hann hafði 

gert við miklar og góðar undirtektir. Hann hafði þann háttinn á þar sem kvikmyndin var þögul að 

annars vegar flytja með henni klassíska tónlist af 78 snúninga lakkplötum ásamt því að tala 

sjálfur með myndinni og skýra út eða réttar sagt hjálpa til með áhugaverðar upplýsingar, sem 

skreyttu kvikmyndasýninguna til muna.  
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Mitt framlag með tónsmíðum þessum til lifandi flutnings við myndina er annars vegar að 

endurvekja þetta fallega verkefni og í leiðinni, setja í nýjum búning, en ekki síður að minnast afa 

míns, sem eins af frumkvöðlum kvikmyndagerðar á Íslandi og halda þannig kyndlinum á lofti.  

 

Minn mesti áhrifavaldur í þessu verkefni myndi ég segja að væri myndefnið sjálft. Þar sem að 

myndin er þögul en með einstaka grafískum texta þó, gafst mér tækifæri til að túlka umhverfi og 

aðstæður á listrænan hátt. Strax í upphafi tónsmíðaferlisins, eftir að hafa horft á myndina þögla í 

nokkur skipti, varð mér ljóst að íslensk náttúra spilaði lykilhlutverk í kvikmyndinni og einstök 

fegurð hennar. Víðátta var mér ofarlega í huga og hugmyndin um að upplifa sjálfan sig á hálendi 

Íslands árið 1943 þar sem manneskjan væri einungis gestur í því stórkostlega lífríki, sem við 

köllum öræfi. Umkringdur hraunbreiðum, söndum, mosa, ilmandi votlendi, fjöllum og sjálfu 

dýraríkinu frá smæstu skordýrum til hópa fugla leyfði ég huganum að reika. Mér fannst 

skemmtileg hugmynd að reyna að byggja upp spennu frá upphafi þar til við sjáum loksins í fyrsta 

skipti hið tignarlega og leyndardómsfulla hreindýr.  

Hljóðfæraskipan sem varð fyrir valinu er strengjakvintett, klarinett og F horn. Í gegnum ferlið 

kannaði ég möguleika hljóðfæranna og kynnti mér ýmis konar tækni. Til að mynda nota ég opnu 

strengi strengjahljóðfæranna og stillingu þeirra sem efni til tónsmíða. Nótur sem ég fæ frá 

strengjunum eru: 

 

Fiðla: G-D-A-E (skipt í fimmundir) 

Víóla: C-G-D-A 

Selló: C-G-D-A (hljómandi áttund neðar en víólan) 

Kontrabassi: E-A-D-G (stillt í ferundir) 

 

Þessar nótur falla undir díatónískan skala og því bætti ég við breyttu nótunum Bes (Bb) og Fís 

(F#) til að krydda tónefnið auk míkrótóna sem koma fyrir með tæknibeytingu hljóðfæranna eins 

og í glissandi og yfirtónum. Út frá þessum upplýsingum bjó ég til einfalt mengi út frá G, A og 

Bb sem varð [0,2,3] og með „kröbbun“ fékk ég út [0,1,3] og gat notað bæði mengin sem 

einskonar þrástef (sjá t.d. selló og kontrabassa í Hrossagauki, takti 12 - 28. Selló fer frá D upp á 

E, stekkur upp á G sem er ferund frá D en kontrabassi spilar F og þannig styðst ég við 

hugmyndina um ferund út frá stillingu kontrabassans og mengið [0,1,3] (sjá mynd 1). 
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Mynd 1 - taktur 13-14 & 28 

Hylming er annað fyrirbæri sem ég heillast mikið af og hef lært frá kennara mínum Páli Ragnari 

Pálssyni. Hylmingu hef ég notað mikið í verkum mínum á skólaferlinum og mun koma til með 

að nota mikið í framtíðinni. Hylming felur í sér að blanda eða hreinlega fela tón sem læðist inn á 

réttu augnabliki og tekur við af öðru hljóðfæri (sjá t.d. samspil klarinetts og horns í takti 9 í „Lagt 

af stað“). (Sjá mynd 2) 

 
Mynd 2 

 

Verkið skiptist í 5 þætti: 

1. Upphaf 

2. Lagt af stað 

3. Vordropar 

4. Hrossagaukur 

5. Tarfur skotinn 

 

1. Upphaf 

Í upphafi kvikmyndarinnar sjáum við dramatíska skuggamynd af titlinum „Á Hreindýraslóðum“. 

1.fiðla spilar hraðan púls í fimmundum og ferundum frá D sem 2.fiðla styrkir með pizzicato á 

hverju þungu slagi í 4/4 takti. Á móti spilar klarinett og víóla einnig með pizzicato á „léttu“ 

slögunum sem gefa af sér litbrigði og ýta enn frekar undir púlsinn með þeim tilgangi að laða 

áhorfandendur inn. Skömmu síðar hljómar tignarlegt F horn í lagrænum G-moll sem myndar 

leyndardómsfull hughrif með breyttu nótunum Bes (Bb) og Fís (F#). Hornið táknar hér 
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hreindýrið sem myndin fjallar um. Sem andstæða við hraða púlsinn með stuttum nótum kemur 

svo inn liggjandi selló og síðar kontrabassi til að jarðbinda tóninn enn frekar. Í mínum huga 

nálgast ég mikið af myndinni með þeirri hugmynd að persónubinda hljóðfæri og litblæ við 

náttúru eða dýr og manneskjuna. Í þessu tilfelli mætti segja að fiðlurnar og klarinettið tákni fugla 

og náttúru, hornið tákni hreindýrið og sellóið og kontrabassinn manninn sem kemur inn á þetta 

svæði. 

 

2. Lagt af stað 

Í þessu atriði vildi ég leggja áherslu á handtök mannsins og ferðamáta. Á þessum tímum var oft 

notast við frumstæðar leiðir til að ferja farangur með handafli, díseltrukkum og hestum. Eins og 

sjá má á myndefninu gat verið heilmikið mál að koma þungum kistum og tjöldum upp á bíla og 

því ákvað ég að styðjast við einskonar þjóðlagastíl með sveiflkenndum hryn, taktskiptum og 

kímnigáfu. Selló og kontrabassi hljóma þunglamalega með áherslum á þungu slögin á meðan 

2.fiðla spilar á tvo neðstu opnu strengi hennar í staglkenndum þjóðlagahryn. Hrynurinn breytist 

svo í reglulegri takt þegar við sjáum mann temja sér hest sem lætur svo undan og hljómagangur 

opnast upp á gátt, þegar við sjáum hjörð hesta mannaða með farangurinn leggja af stað af fullum 

kraft í leiðangurinn. 

 

3. Vordropar 

Hugmyndin að Vordropum kviknaði í raun út frá grýlukertum sem ég ímyndaði mér bráðna. 

Hvert grýlukerti bráðnar mishratt og gefur af sér dropa sem lenda á jörðinni og myndar 

ófyrirsjáanlegan og taktlausan hryn. Með það í huga leitaði ég að leið til þess endurskapa þennan 

hryn og byrjaði með því að hugsa um eitt grýlukerti í senn og skrifa niður nákvæm nótnagildi út 

frá því. Útkoman varð ekki alveg jafn heillandi og ég hafði ímyndað mér því nótnagildin með 

áttundu- og sextándupörtum á víxl við tríólur, fimmólur o.fl. urðu einfaldlega of taktföst. Þá datt 

mér í hug að dreifa fjöðruðum nótnagildum á hljóðfærin til að endurskapa þennan taktlausa hryn 

sem virtist virka mun betur (sjá mynd 3). Fjöðrunin var mis mikil og frjálsleg, þannig í höndum 

hljóðfæraleikaranna og gefur af sér þessa fallegu óvissu. 
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Mynd 3 

 

Myndefnið hefst á seitlandi vatni í lækjarsprænu, því næst sjáum við föruneytið búa sig í 

rigningu og svo er ferðinni heitið í hið tröllslega Kárahnjúkagljúfur, sem í dag er yfirfullt af 

aurvatni Hálslóns vegna virkjunarinnar. Dropkennda hljóðið sem myndast af col legno 

bogatækni strengjanna og pizzicato plokk gæti einnig táknað lítinn stein, sem rennur niður bratt 

gljúfrið og ómar um gilið. 

 

4. Hrossagaukur 

Eins og ég nefndi áður var víðáttan mér ofarlega í huga. Við sólarupprás fannst mér tilvalið að 

reyna á þessa hugmynd með því að setja myndmál í tónmál. Þegar við hugsum okkur sólarupprás 

að sumri til hljómar allt kyrrt og hljótt. Einstaka dýr eru farin á stjá með birtunni af sólinni. Selló 

læðist inn eins og sólin handan við fjöllin og spilar 4. harmóníutón (e. partial) á C streng sem 

hljómar tveimur áttundum ofar. 1. fiðla læðist inn með lágt C í einskonar hylmingu spilað í 

flautando til að rúna tón sellósins. Víólan kemur svo inn úr heiðskíru lofti og spilar hnegg 

hrossagauksins með col legno sem stigmagnast bæði í dýnamík og hraða og fellur svo skyndilega 

niður. 2. fiðla kemur inn á móti með trillu frá Bb upp um stóra tvíund eða upp á C líkt og 

vængjaþytur hrossagauksins. Hrossagaukurinn á það sameiginlegt með hreindýrinu að fara 

gjarnan huldu höfði en gefa frá sér þessu fallegu og einkennilegu hljóð. Klarinettið og fiðlurnar 

vinna sig svo upp hægt og rólega og mynda spennu þangað til hún losnar þegar við sjáum loksins 

hreindýr í fyrsta skiptið. Þá taka við mjúkir strengir til að undirstrika fegurð dýrsins og undir lok 

senunnar fáum við svo klassíska kadensu frá V-sæti á heimasvæði I-sæti, sem ég gerði til heiðurs 

afa. 
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5. Tarfur skotinn 

Að lokum er komið að fremur óvæntu atriði, en þá er ákvörðun tekin um að fella nokkra tarfa 

með rifli. Myndefnið sýnir manninn stilla sér upp og skjóta niður dýrin, sem taka á rás, en verða 

þó skotmark skyttunnar og býða lægri hlut. Fyrir marga gæti þetta myndefni vakið upp blendnar 

tilfinningar en á þessum tímum þótti ekkert sjálfsagðara. Því fannst mér áhugavert að fanga 

tilfinningu beggja hliða með angurværð en að sama skapi stolti veiðimannsins. Þátturinn er 

skrifaður fyrir strengjakvintett. Strengirnir byggjast upp hægt og rólega frá byrjun með brothættri 

áferð sul ponticello á víólu, sellói og kontrabassa á meðan 1. fiðla spilar fjarlægt flautando og 2. 

fiðla draumkennda yfirtóna. Nóturnar fékk ég út frá nótum opnu strengja hljóðfæranna. Þegar á 

líður lengjast nótnagildi og tónstyrkur verður meiri og dramatískari. Víóla fær sitt fyrsta sóló í 

rómantískum stíl sem selló tekur við af. Verkið heldur áfram að stigmagnast og skríða upp 

díatóníska tónskalann með liggjandi nótum sem kalla á hlaðna ómstríðu þar til við fáum að 

lokum gisinn dúr hljóm. 

 

Í framhaldi af þessu langar mig að þróa verkefnið ennþá lengra og kanna nýja möguleika á 

efninu. Hugmyndir hafa kviknað í ferlinu eins og t.d. að skoða enn frekar hljóðmynd og 

hljóðsetningu náttúruhljóða og fundinna hljóða. Svo væri áhugavert að leyfa tónlistinni að virka 

frekar í bakgrunn og leyfa myndefninu að sitja enn frekar í forgrunni og jafnvel vinna með texta 

úr bók Helga Valtýssonar og fá hann lesinn við myndina.  Ég stefni á að semja tónlist fyrir 

myndina í heild sinni og útsetja fyrir kammersveit til að flytja lifandi tónlist við 

kvikmyndarsýningu sem gæti ferðast um landið og fengið tónlistarfólk frá hinum ýmsu 

landshlutum til að taka þátt með því markmiði að efla tónlistarlíf á landinu, fræða og skemmta 

fólki. Á síðustu árum, bæði innan og utan skólans, hef ég að mestu leyti unnið að 

tónlistarverkefnum sem snúa að kvikmyndum, sjónvarpsefni eða auglýsingum, en þar að auki 

myndað samstarf við sviðslistarfólk, dansara, fatahönnuði og nú síðast í byrjun árs fékk ég það 

verkefni að semja og stjórna tónlist fyrir leiksýninguna „Útsendingu“ sem sett var upp á stóra 

sviði Þjóðleikhússins og frumsýnd þann 28.febrúar síðastliðinn. Bæði vann ég mikið á 

nótnapappír með góðan blýant við hönd en einnig inn og út úr hljóðverum og þannig farið á 

milli. Í gegnum skólann hef ég fengið ótal mörg tækifæri til að taka þátt í fjölbreyttu samstarfi og 

er ævarandi þakklátur kennurum mínum fyrir stuðninginn og hvatninguna.  


