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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um tónverkið Umbót (2019) fyrir blandaðan kór, slagverk, 

píanó, kontrabassa og rafhljóð eftir Hjalta Nordal (1999) við særingakvæði Jóns lærða 

Guðmundssonar (1574-1658), Snjáfjallavísur hinar síðari. Byrjað er á því að greina 

textann og fjalla um form verksins ásamt tónefni, hegðun radda og orkestrasjón. Því næst 

er greint stuttlega frá bakgrunni Jóns lærða og Snjáfjallavísnanna og frá ákvörðunum í 

tónsmíðaferlinu sem vísa í sögu textans, Jóns lærða og samtíma hans. Að lokum er 

tónverkið sett í samhengi við tónlistarsöguna og greint frá áhrifum frá öðrum verkum og 

tónskáldum. 
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Abstract 

This BA thesis will explore the composition Umbót (2019) for choir, percussion, 

contrabass, piano and live electronics composed by Hjalti Nordal (1999) to the exorcism 

poem Snjáfjallavísur hinar síðari, by Jón lærði Guðmundsson (1574-1658). The poem is 

analyzed, and the ways it affects the music.  The compositional material, vocal conduct 

and orchestration are considered. The life and history of Jón lærði and his text is accounted 

and how decisions in the composition refer to certain aspects of Jón's story and his time. 

Finally, the composition is put in musical and historical context and relation to other works 

by recent composers observed. 
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Inngangur  

Á Stað á Snæfjallaströnd hafði séra Jón Þorleifsson þjónað í rúm 20 ár þegar árið 1611 

gekk í garð. Son átti hann fullvaxinn sem Jón hét og stóð svo bagalega á að hann lagði hug 

á sömu griðkonu og vinnumaður á bænum. Dag einn snemma vetrar var vinnumaður 

sendur eftir fé en gafst upp vegna hálku og harðfennis. Þá var Jón prestsson sendur af stað 

nauðugur og hrapaði hann til bana í smalaferðinni. Hann gekk aftur, sótti einkum að 

griðkonunni og vinnumanninum og varð brátt mikill meinvættur. Hann hélt löngum til uppi 

í hlíðum Snæfjalla og gekk þar ljósum logum, hrekkti ferðamenn með grjótkasti, braut 

glugga og drap skepnur föður síns. 

Þegar staðurinn var við það að leggjast í auðn voru fengnir tveir menn til að glíma við 

drauginn. Annar þeirra hét Galdra-Leifi og hinn Jón Guðmundsson kallaður lærði. Fyrir 

átökin orti Jón heillangt særingakvæði í ferskeyttum hætti sem hlaut nafnið Fjandafæla. 

Fjandafælan virðist hafa dugað til að bola burt draugnum en ekki tók betra við. Ári seinna 

birtist annar gangári og Jón var aftur fenginn í verkið. Jón orti annað kvæði, þeim mun 

rammara og fúkyrtara en Fjandafæla, til að gera út af við allan draugagang á 

Snjæfjallaströnd fyrir fullt og allt. Kvæðið er aðeins varðveitt í einu handriti og ber 

yfirskriftina Snjáfjallavísur hinar síðari. Í kvæðinu bölvar Jón draugnum og byrjar á því að 

lýsa því hvernig hann muni misþyrma honum áður en hann muni senda hann aftur ofan í 

jörðina. Svo ræðst hann á drauginn og bindur hann niður, bölvar, ber og rekur hann á hol 

með miklum látum og erfiði. Loks eftir hatramma baráttu hrekur hann drauginn niður til 

helvítis áður en hann sver við blóð Krists að ef nokkur ár eða fjandi gangi aftur um byggð 

Snjáfjalla skuli sá hljóta sömu örlög. Jón hefur farið með sigur af hólmi því eftir það lét 

ekki nokkur draugur á sér kræla á Snæfjallaströnd á meðan Jón lifði. 

Svo virðist sem Jón hafi fengið bakþanka eftir bölbænirnar. Hann orti mjúkorðan sálm eftir 

særinguna eins og hann væri að gera yfirbót. Umbót eður friðarhuggun segir í handriti. 

Sálmurinn endurspeglar trúarhita Jóns og undirgefni hans gagnvart Guði. Því miður hefur 

niðurlagið á sálminum glatast í handritageymdinni og sálmurinn endar í lausu lofti (Viðar 

Hreinsson 2016: 178-179, 198-199, 206-207). 

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um tónverkið mitt Umbót fyrir blandaðan kór, slagverk, 

píanó, kontrabassa og rafhljóð. Tónverkið er samið við særingakvæði Jóns lærða, 

Snjáfjallavísur hinar síðari. Ég mun byrja á því að greina textann og fjalla um form 
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verksins ásamt tónefni, hegðun radda og orkestrasjón. Því næst greini ég stuttlega frá 

bakgrunni Jóns lærða og Snjáfjallavísnanna og greini frá ákvörðunum í tónsmíðaferlinu 

sem vísa í sögu textans og Jóns lærða og samtíma hans. Að lokum set ég tónverkið í 

samhengi við tónlistarsöguna og greini frá áhrifum frá öðrum verkum og tónskáldum. 
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1. Greining 

Textinn 

Snjáfjallavísurnar samanstanda af 13 köflum. Hver kafli hefur ákveðinn fjölda erinda sem 

getur verið frá einu upp í fjögur erindi. Öll erindi innan eins kafla eru ort í sama 

bragarhætti. Jón lærði fer frjálslega með kveðskapinn og bragarhættirnir eru breytilegir. Ég 

flokka kaflanna eftir bragarháttum og geri lauslega grein fyrir þremur mismunandi 

bragarháttum. Fyrsti bragarhátturinn (A) er í 8 línum og samrím í hverju erindi (allar línur 

erindisins ríma saman). Annar bragarhátturinn (B) er tvískiptur. Fyrst eru 8 línur með 

láréttu innrími (hver lína rímar við sjálfa sig) og svo 5 línur með samrími. Þriðja línan af 

þeim 5 línum er töluvert lengri en hinar 4. Þriðji bragarhátturinn (C) er oftast í 7 línum og 

með samrím milli lína, en lína 5 og 6 ríma ekki. Hver bragarháttur hefur stuðla og 

höfuðstafi og er það reglan í gegnum allt kvæðið. Hver kafli í textanum hefur ákveðinn 

bragarhátt og öll erindi þess kafla fylgja þeim bragarhætti. Skipting bragarhátta á kafla er 

nokkuð regluleg og í góðu jafnvægi (sjá mynd 1). 

 

Mynd 1. Skipting bragarhátta yfir kafla í Snjáfjallavísum. Tölustafir tákna númer kafla og bókstafir (A, B, C) 

tákna bragarhætti. 

Fjöldi erinda er 29. Ég sleppi 6 erindum og nota aðeins 23 erindi í tónverkið. Erindin sem 

ég tók út eru erindi númer 2, 9, 14, 22, 25 og 28. Þessi erindi, fyrir utan erindi 25, hafa það 

sameiginlegt að í þeim eru vísanir í söguna á bakvið textann að einhverju leyti. Erindi 2, 9 

og 14 nefna steinkast (báðir draugarnir á Snjáfjallaströnd hrelltu heimamenn með því að 

kasta grjóti), dæmi: „bróðir steinkasta“ (erindi 2, lína 2), „grýting steinanna“ (erindi 9, lína 

4), „steinkasta bróðir“ (erindi 14, lína 6). Erindi 22 minnist á tvo djöfla, „þrádjöflar þessir 

tveir“ (erindi 22, lína 3), og er þá verið að vísa í bæði drauginn sem Jón glímdi við árið 

1611 á Snæfjallaströnd með Fjandafælu og drauginn sem hann glímdi við ári seinna í sömu 

byggð sem er sá draugur sem Snjáfjallavísur voru ortar fyrir. Erindi 28 nefnir staðinn sem 

særingin átti sér stað, „frá byggð Snjáfjalla snúist“ (lína 2). Erindi 25 vísar ekki í söguna en 

mér fannst það ekki passa inn í verkið því textinn segir að draugurinn sé nú farinn: „Nú sé 

fjötri festur, falsarinn sá verstur...en burtu ógestur“ Ég vildi hafa drauginn til staðar fram til 

loka verksins, og jafnvel fram yfir lok, svo ég tók erindið út. 
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Ástæðan fyrir því að sleppa þessum erindum er að losa textann undan aðstæðunum sem 

hann var skrifaður fyrir og, með því, gera hann margræðari. Í staðinn fyrir að Jón bölvi 

djöflinum á Snæfjallaströnd árið 1612 bölvar hann hverjum þeim djöfli sem áheyrandinn 

sér fyrir sér, hann bölvar jafnvel áheyrandanum sjálfum. Þannig opnast dyrnar fyrir fleiri 

túlkunarmöguleikum. 

 

Form og hegðun radda 

Form verksins er byggt á textanum. Erindin sem ég nota eru 23 talsins og í þremur 

mismunandi bragarháttum. Ég skipti svo þriðja erindinu í tvennt til að fá 24 erindi, sem er 

einfaldari tala til að vinna með og hún er deilanleg með þremur. Ég skipti verkinu í þrjá 

hluta og í hverjum hluta heyrast 8 erindi úr textanum. Lengd hvers hluta ræðst af lengd 

erinda en þó aðallega af hegðun raddanna í kórnum. Í hverjum hluta fer kórinn úr 

einröddun yfir í fjölröddun. Hver rödd syngur tvö erindi áður en hún skiptist í tvær raddir. 

Efri röddin heldur sínu striki og syngur næsta erindi í textanum en neðri röddin hoppar yfir 

það erindi og fer í næsta erindi eftir það. Í fyrsta hluta verksins byrjar kórinn einradda en 

eftir tvö erindi skiptist kórinn í sópran og alt, og tenór og bassa. Sópran og alt syngja þriðja 

erindið en tenór og bassi hoppa yfir þriðja erindið og byrja á fjórða erindi. Reglan er að 

þegar kórinn skiptir sér syngur efri röddin næsta erindi í textanum en sú neðri hoppar yfir 

erindi (sjá mynd 2). Þegar rödd hoppar yfir í erindi sem er verið að syngja þá hoppar sú 

rödd yfir það erindi líka. Hver rödd fylgir svo sama ferlinu áfram þar til kórinn er skiptur 

niður í átta raddir. Í öðrum hluta byrjar kórinn tvískiptur en að öðru leyti fylgir kórinn 

sama ferli. Þriðji hlutinn er frábrugðinn hinum en fylgir þó sama ferli að vissu leyti, ferlið 

er bara öfugt (nánar um það seinna). Hver hluti verksins hefur 8 erindi úr textanum sem 

þurfa að heyrast. Þegar öll 8 erindin hafa hljómað, sama í hvaða rödd það er, þá endar sá 

hluti og næsti hluti byrjar. 
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Mynd 2. Hegðun radda í fyrsta hluta. SATB táknar raddirnar í kórnum og tölurnar tákna númer erindis. 

Í fyrsta hluta verksins nær kórinn aðeins að skipta sér í þrjár raddir áður en næsti hluti 

byrjar. Það er af því að nógu mörg erindi heyrast á sama tíma í gegnum allan fyrsta hluta 

að kórinn klárar öll 8 erindin á tiltölulega stuttum tíma. Annar hlutinn byrjar í tveimur 

röddum og væri töluvert styttri en sá fyrsti ef ekkert væri að gert. Til að lengja 2. hlutann 

(og gera kórpartinn áhugaverðari) bætist ný regla við ferlið. Þegar efri sópran syngur texta 

eða erindi sem hefur ekki verið sungið áður þá syngur allur kórinn eins og áður. Þegar efri 

sópran kemur svo að texta eða erindi sem er búið að syngja, sama í hvaða rödd það var, þá 

bregður kórinn út af og framkvæmir ýmist órödduð hljóð. Hljóðin eru unnin úr textanum 

og kórinn heldur því í raun sínu striki og fer með textann í réttri röð þótt hann sé 

óskiljanlegur og brotakenndur. Þegar efri sópran kemur svo aftur að texta sem ekki hefur 

verið sunginn raddaður byrjar kórinn aftur að syngja raddað. Þetta gengur sinn gang þar til 

öll 8 erindi 2. hluta hafa verið sungin rödduð. Í lok 2. hluta er kórinn skiptur í 8 raddir (sjá 

mynd 3). 
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Mynd 3. Skipting radda í öðrum hluta. 

Á milli 2. og 3. hluta er kafli þar sem kórinn syngur stöðugt í 8 röddum, engin breyting er á 

fjölda radda gegnum millikaflann. Erindin sem kórinn syngur eru öll 8 erindin sem tilheyra 

þriðja hluta, sem sagt síðustu erindi kvæðisins. Niðurröðun erinda á raddir er samkvæmt 

því í hvaða röð kórinn skiptist í 2. hluta (sjá mynd 4). Efri sópran fær 1. erindið, efri tenór 

fær 2., neðri bassi fær 3., o.s.frv. Neðri sópran er eina röddin sem nær að klára sitt erindi í 

þessum hluta og eftir 24 takta byrjar hinn eiginlegi 3. hluti. Millikaflinn er bæði 

nokkurskonar framhald af 2. hluta og byrjun 3. hluta. 
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Mynd 4. Niðurröðun erinda á raddir í millikaflanum. Tölurnar tákna númer erindis. 

Kórparturinn í 3. hluta er tvískiptur á macro plani. Á svið stígur kvartett (TTTB) sem 

syngur Viderunt Omnes eftir Perotin en í bakgrunni heldur kórinn sínu striki frá því í 

millikaflanum. Kórinn syngur áfram textann frá því í millikaflanum nema söngurinn er 

óraddaður og aðeins þau orð sem hafa stafinn 's' í sér eru sungin. Kórinn hvíslar því aðeins 

stök orð af og til í bakgrunni á meðan kvartettinn syngur Viderunt Omnes. Þegar rödd í 

kórnum klárar síðasta erindi kvæðisins þá byrjar sú rödd að syngja með kvartettinum. 

Réttara sagt byrjar kórinn að syngja ofan í kvartettinn því kvartettinn syngur í tóntegund á 

meðan kórinn syngur óskilgreindar tónhæðir. Að lokum syngur allur kórinn Viderunt 

Omnes í fjórum röddum, þó ekki í tóntegund, og kaflinn endar þegar fyrsta hluta Viderunt 

Omnes lýkur. Verkið endar svo á Coda þar sem allur kórinn syngur síðasta erindi 

Snjáfjallavísna í unison. 

Hegðun hljóðfæranna er töluvert einfaldari heldur en hegðun kórsins þótt hún sé með sama 

móti. Það er vegna þess að hljóðfærin eru aðeins 3 talsins. í fyrsta og öðrum hluta verksins 

byrja hljóðfærin í unison en enda í þremur röddum. Í þriðja hluta byrja hljóðfærin í þremur 

röddum og enda í unison, sama ferli nema öfugt. Hljóðfærin skipta sér í tvær raddir þegar 



 

 

 

13 

rúmur þriðjungur er liðinn af hverjum hluta fyrir sig og þegar tveir þriðjungar eru búnir 

skiptast hljóðfærin í þrjár raddir. Í þriðja hluta er ferlið öfugt en hlutföllin eru þau sömu 

(sjá mynd 5). 

 

Mynd 5. Hegðun hljóðfæranna í gegnum verkið. 

 

Tónefni 

Tónefni verksins er einfalt. Engin ákveðin tónhæð er gefin heldur eru ýmist 3 eða fleiri 

línur sem segja til um á hvaða tónsviði hver nóta er. Í kórnum eru 3 nótnastrengir og hver 

og einn þeirra táknar ákveðna tónhæð. Neðsti strengurinn táknar nótu lágt á tónsviði 

söngvarans, efsta línan táknar nótu hátt á tónsviði söngvarans og miðlínan táknar nótu 

einhverstaðar þar á milli (sjá mynd 6). Hver og einn söngvari í kórnum túlkar nóturnar eftir 

sínu höfði þannig að allar nótur í kórnum hljóma sem klasar. 

 

Mynd 6. Aðeins tónsvið nótna er skilgreint. 

Hrynurinn er skrifaður með rýmisnótnaritun (e. spatial notation) og er jafn frjáls og 

tónefnið. Verkinu er skipt niður í takta og í hverjum takti eru 4 slög. Hver taktur er 
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táknaður með heilli línu og hvert slag er táknað með brotinni línu. Nóturnar eru svo 

staðsettar á slagi eða einhverstaðar á milli slaga og hver og einn flytjandi syngur eða spilar 

nótuna eftir því hvar nótan liggur í slaginu (sjá mynd 7). 

Nóturnar eru annaðhvort langar eða stuttar. Stuttar nótur eru táknaðar með fylltum 

nótnahaus og eru sungnar/spilaðar staccato. Langar nótur eru táknaðar með auðum 

nótnahaus og eiga að vera sungnar/spilaðar út þar til ný nóta hljómar (sjá mynd 7). 

 

Mynd 7. Hrynurinn er skrifaður með rýmisnótnaritun. Nóturnar eru ýmist stuttar eða langar. 

Textinn er byggður upp með þremur bragarháttum. Hver bragarháttur hefur ákveðið stef: 

stef A, stef B, og stef C. Öll stefin eru byggð á takmörkunum tónefnisins og eru því mjög 

einföld. 

Tónarnir í stefi A er raðað í tónhæðir þannig að það virðist handahófskennt. Tónarnir eru 

skrifaðir upp eftir ákveðinni runu sem er svo endurtekin í sífellu (sjá mynd 8). Hrynurinn 

er fenginn einfaldlega með reglustiku. Í hverju erindi fyrir sig byrjar hrynurinn hægt og 

endar hratt. Hrynurinn byrjar með 2.5 cm á milli nótna og eftir aðra hverja nótu minnkar 

bilið á milli nótna um 1 mm og í lok hvers erindis eru aðeins fáeinir millimetrar á milli 

nótna. Hrynurinn breytist nógu hægt og erindin eru nógu löng til að hrynurinn virðist 

nokkuð stöðugur þó hann verði hraðari. Hver erindi er eitt langt accelerando. 

 

Mynd 8. Stef A. 
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Stef B hefur sama hryn og stef A en tónarnir eru breyttir. Tónarnir í stefi B eru tveir: há 

nóta og lág nóta. Röðun tónhæðanna er eftir atkvæðum og orðum. Orð sem hafa aðeins eitt 

atkvæði eru sunginn með lágri nótu. Orð með tveimur atkvæðum byrjar á hárri nótu og 

seinna atkvæðið er lág nóta. Orð með þremur atkvæðum byrjar á hárri nótu og seinni tvö 

atkvæðin eru á lágri nótu. Ef orð er 4 atkvæði þá er því skipt upp í 2 og 2 atkvæði, dæmi: 

„ummælanna“ (erindi 4, síðasta lína) er skipt í ummæl- (2 atkvæði) og -anna (2 atkvæði). 

Að auki eru háu nóturnar langar nótur en lágu nóturnar eru staccato (sjá mynd 9). 

 

Mynd 9. Stef B. 

Stef C er aðeins frábrugðið hinum stefjunum. Hrynurinn hefur sömu hegðun nema á 

smærri skala. Hrynurinn byrjar hægt og verður hraðari í hverri ljóðlínu fyrir sig. Hröðunin 

er að auki aðeins meiri en í hinum stefjunum því annars myndi maður ekki heyra 

accelerando, ljóðlínurnar eru oft of stuttar. Tónarnir hafa svipaða hegðun og hrynurinn. Í 

hverri ljóðlínu fyrir sig byrjar kórinn neðst á tónsviðinu og endar efst. Nóturnar eru 

skrifaðar á milli nótnastrengjanna til að brúa bilið á milli tónhæðanna (sjá mynd 10). 

 

Mynd 10. Stef C. 

Nóturnar í hljóðfærunum eru skrifaðar upp eftir kórpartinum, nánar tiltekið 1. sópran. Allur 

partur 1. sóprans er speglaður og það er svo grunnurinn að hljóðfærapartinum. Textinn er 

fjarlægður í lokaútgáfunni en er samt notaður sem viðmið. Þegar hljóðfærin skipta sér 

hoppar ein rödd yfir á þá nótu þar sem nýtt erindi í sópraninum hefði byrjað. 

Hljóðfæraparturinn er í raun spegilmynd kórsins (sjá mynd 11). 
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Mynd 11. Efri línan sýnir fyrstu taktana í kórpartinum. Neðri línan sýnir síðustu takta hljóðfærapartsins. 

Hljóðfæraparturinn hér er speglaður til að sýna samband kórpartsins og hljóðfærapartsins.  

 

Orkestrasjón 

Tónefnið er takmarkað og einfalt og því spilar orkestrasjónin stóra rullu. Orkestrasjónin er 

þríþætt: Kórinn, hljómsveitin og rafhljóð. 

Kórinn syngur á 4 mismunandi vegu í gegnum verkið. Fyrsti liturinn er hefðbundin rödduð 

raddbeiting, líkt og maður talar venjulega, en hinir þrír eru allir óraddaðir, eins og hvísl. 

Annar liturinn skipar órödduð og loftkennd hljóð, þ.e. lofthljóð. Hljóðin eru óraddaðir 

sérhljóðar og mjúkir samhljóðar. Þriðji liturinn skipar órödduð og hörð hljóð. Hljóðin eru 

óraddaðir harðir samhljóðar ásamt allskyns trillum og smellum. Ritháttur hljóðanna er 

frumsaminn en sækir innblástur í íslenska hljóðkerfið og alþjóðlega hljóðkerfi IPA 

(International Phonetic Alphabet) (sjá mynd 12). Órödduðu hljóðin eru merkt með litlum 

hring eins og í íslenska hljóðkerfinu. Fjórði liturinn er hvísl með áheyrslu á „S“. Fyrir utan 

raddbeitingu er svo í raun tveir litir í viðbót: solo og tutti. Þegar kórinn er merktur solo þá 

syngur aðeins einn úr hverri rödd (mest 8 raddir) en í tutti syngur allur kórinn.
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Mynd 12. Kort yfir óhefðbundna raddbeitingu í kórnum. Tafla 1 og 2 sýna hvaða hljóð tilheyra hvaða stöfum 

úr íslenska stafrófinu. Hljóðin eru rituð eins og þau koma fram í kórpartinum. Hringurinn fyrir neðan hljóðin 

merkir að hljóðið sé óraddað. 

Hver hluti verksins er litaður af ákveðnum raddbeitingum. Í fyrsta hluta er aðeins 

hefðbundin raddbeiting en kórinn skiptir á milli solo og tutti. Kórinn byrjar tutti og þegar 

kórinn skiptir sér og/eða 1. sópran klárar erindi þá skiptir kórinn yfir í solo. Fyrsti hluti 

verksins er því tutti og solo til skiptis. Hegðunin í öðrum hluta er svipuð nema þegar 

kórinn syngur tutti þá hljóma órödduð lofthljóð og órödduð hörð hljóð til skiptis (sjá mynd 

13). Í kaflanum milla 2. og 3. hluta syngur kórinn með hefðbundinni raddbeitingu og tutti. 

Þriðji hluti er frábrugðinn en þar syngur kvartettinn með hefðbundinni raddbeitingu en 

kórinn hvíslar. Kórinn byrjar svo hægt og rólega að syngja ofan í kvartettinn með 

hefðbundinni raddbeitingu. Í lok verksins öskrar kórinn síðasta erindi textans í tutti. 

 

 

Mynd 13. Hegðun radda í 2. hluta. 
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Þegar kórinn syngur með hefðbundinni raddbeitingu syngur hann allan textann eins og 

hann kemur fyrir. Í órödduðu köflum verksins detta út ýmis orð eða atkvæði ef þau falla 

ekki að litnum sem á að heyrast. Hvert hljóð er dregið af íslenska stafrófinu og stöfum og 

hljóðum er svo parað saman. Sumir stafir geta táknað tvö mismunandi hljóð, lofthljóð eða 

hart hljóð, en flestir stafir tákna aðeins eitt. Ef atkvæði í textanum byrjar á staf sem táknar 

hart hljóð en í verkinu á að heyrast lofthljóð dettur það atkvæði úr og í staðinn er aðeins 

þögn (sjá mynd 14). 

 

Mynd 14. Kórinn skiptir yfir í hörð órödduð hljóð. Textinn sem ætti að hljóma er skrifaður undir til að sýna 

hvaða atkvæði detta út. 

Orkestrasjón hljóðfæranna er töluvert fjölbreyttari en hjá kórnum. Í hvert skipti sem 1. 

sópran klárar erindi skipta hljóðfærin um lit og í hvert skipti er nýr litur eða effekt sem 

ekki hefur heyrst áður. Enginn litur má vera endurtekinn. Hljóðheimurinn hljóðfæranna er 

því síbreytilegur og frekar óstöðugur. Það er aðeins á þremur stöðum sem hljóðheimurinn 

er svipaður: í byrjun, í millikaflanum og í lokin, en þó er örlítill munur á orkestrasjóninni á 

þessum stöðum. 

Strengir píanósins eru þræddir með venjulegum prentpappír til að ljá því afbakaðan hljóm. 

Píanistinn spilar ýmist á hljómborðið, strengina eða stoðirnar (e. stressbar). Aðeins er 

spilað á eina vegu á hljómborðið, með höndunum, en á strengina og stoðirnar notar 

píanistinn allskyns tól til að fá fleiri liti. Á strengina notar píanistinn miðlungsharðan 

slegil, bursta, klósettbursta, litla málmstöng, gítarnögl og bogahár. Á stoðirnar notar hann 

miðlungsharðan slegil, afturenda slegilsins, og klósettbursta. 
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Kontrabassinn spilar á ýmsa vegu en að mestu leyti á strengina, og oftast með boga en líka 

pizzicato. Staðsetning bogans getur verið fyrir aftan stól, fyrir framan stól, upp við stólinn, 

á stólnum, á fingrabrettinu, á strengjahaldaranum, og á stillingapinnunum. Staðsetning 

bogans getur líka verið á hreyfingu í annaðhvort hringi ofan á strengjunum eða upp og 

niður strengina. Hægri höndin hefur mestu áhrifin á litinn. Vinstri höndin getur aðeins haft 

áhrif með annaðhvort hefðbundnum þrýsting fingranna eða lausri flaututónasnertingu. 

Litur slagverksins veltur minna á tækni og mest á hljóðfæravali og sleglum. Hljóðfærin 

sem eru notuð eru eftirfarandi: 1 páka, 1 miðstórt gong, 1 crotale, 1 stór skellitromma, 4 

tom-tom, 3 litlar trommur, 3-4 litlir symbalar, 3 musteriskubbar (e. temple block), 1 

sneriltromma, 1 stór þundurplata (e. thunderplate), og 1 bassatromma. Sleglarnir sem eru 

notaðir eru: trommukjuðar, burstar, sleglar, bjuðar, núningsslegill (e. friction 

mallet/superball mallet), bogi, plastprjónar, trjágreinar vafðar saman, og hendurnar. Oftast 

er spilað hefðbundið með sleglum á öll hljóðfærin en stundum eru ýmsir hlutir settir ofan á 

hljóðfærin til að gefa þeim nýjan lit. Ofan á pákuna fer gong, crotale og stór skellitromma, 

ofan á litlu trommurnar fara litlir symbalar og ofan á bassatrommuna fer lítill symball sem 

er jafnframt notaður sem slegill. Hljóðfærin sem fara ofan á eru þá slegin en ekki skinnið á 

pákunni, bassatrommunni eða litlu trommunum. 

Uppistaða rafhljóðanna kemur frá kórnum en þó á annan hátt en hljóðfærin. Hljóðfærin fá 

og spila tónefni kórsins aftur á bak en rafhljóðin fá textann. Leikari las textann inn á 

upptöku sem var svo snúið við í tölvu og spilað aftur á bak. Upptökunni var svo skipt niður 

eftir því hvenær hljóðfærin breyttu um lit og hverjum búti úr upptökunni var breytt með 

allskyns tólum í hljóðvinnsluforriti. Litur rafhljóðanna fylgir og/eða líkir eftir liti 

hljóðfæranna hverju sinni. 
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2. Jón og tónlistin 

Saga Jóns 

Jón Guðmundsson kallaður lærði fæddist í Ófeigsfirði á Ströndum árið 1574 og ólst upp 

þar og á Ósi við Steingrímsfjörð. Jón var oft kenndur við málverk sín eða tannsmíði en 

viðurnefið hinn lærði festist. Þrátt fyrir hvað viðurnefið gefur til kynna hlaut Jón enga 

formlega menntun, hann var að mestu leyti sjálflærður og hann skrifaði heilmikið, t.d. 

rímur og kvæði, fræðitexta um íslenska náttúru og heimildir um sinn samtíma. Textinn sem 

ég nota í verkinu mínu Umbót fyrir kór, píanó, slagverk, kontrabassa og rafhljóð; er frá 

1612 og kallast Snjáfjallavísur hinar síðari og segir í handriti „Snjáfjallavísur hinar síðari, 

í móti þeim síðara gangára á Snjáfjöllum 1612“. Í handriti segir að særingin hafi farið 

fram í janúar 1612 og ekki er útilokað að hún hafi farið fram í mikilli hríð eða öðru eins 

veðri sem mætti búast við í janúar á harðindaári. Í textanum kemur skýrt fram að Jón telur 

drauginn að minnsta kosti vera á vegum djöfulsins, sbr. fúkyrðingar eins og „satans limur“, 

„heljar hundur“ og „helormur“, eða hreinlega eins og hann væri að tala við Kölska sjálfan: 

„Djöfull ég bistur þér banna...“, „...djöflar þeir drífi frá...“, „Gangdjöflar burt búist...“ og 

þar fram eftir götunum (Sth. Papp. 17 8vo). Það er ljóst að Jón telur sig glíma við það afl 

sem kristnir menn voru hvað hræddastir við á þessum tíma. 

Fyrir siðaskiptin var djöfullinn oft túlkaður sem einskonar kómísk þjóðsagnapersóna sem 

klókt mannfólk nýtti sér til ýmissa verka. Sögurnar um Sæmund fróða eru gott dæmi um 

slíka mynd af Kölska. Í lútersku var ímynd djöfulsins teiknuð upp sem sterkum 

andstæðingi Guðs. Lúter taldi páfann vera á valdi djöfulsins sem endurspeglaðist í 

peningasóun og sölu siðlausra aflátsbréfa til að létta á skuldum kaþólsku kirkjunnar. Lúter 

taldi páfann vera handbendi djöfulsins en á mót ásakaði páfinn Lúter um að spilla 

kirkjunni. Djöfullinn var skýring þeirra beggja á gjörðum hvors annars. Djöfullinn var því 

ekki lítið mál á dögum Lúters heldur mikil og öflug ógn við mannkynið. Samkvæmt Lúter 

vildi djöfullinn ekki einungis uppræta kirkjuna heldur ráða heiminum, gereyða sköpun 

Guðs og framkalla aftur þann glundroða sem ríkti við upphaf heimsins. Djöfullinn var alls 

staðar, jafn nálægur manninum og Guð, og allt illt í heiminum var verk hans. Lúter kenndi 

meðal annars djöflinum um að dóttir hans hafi smitast af mislingum. Djöfullinn var 

ósýnilegur, hann var allsstaðar og ógnin við hann var raunveruleg, því þótt djöfullinn hafi 

sjálfur verið hulinn þá voru áhrif hans sýnileg (Ásta Sigurjónsdóttir 2014: 4-6). 
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Jón særði Guðmundsson 

Jón fæddist eftir tíma Lúters og á tímum siðabreytinga, 24 árum eftir dauða Jón Arasonar, 

síðasta kaþólska biskups Íslands. Þrátt fyrir það var Jón kaþólskur. Móðurfaðir hans, séra 

Indriði Ámundason var kaþólskur prestur og einn þeirra sem þráaðist mest við að taka upp 

hinn lúterska sið. Jón virðist hafa verið honum náinn. Vel efnaðir ættingjar Jóns leyfðu 

honum að lesa gömul rit og skinnhandrit, þar á meðal kaþólska texta sem mátti ekki á 

tímum siðaskipta. Lúter hafði fordæmt kaþólska siði og sagði páfann og alla kaþólikka 

vera á valdi djöfulsins. Íslenskir prestar beittu sér fyrir því að innleiða lúterska siði og 

útrýma þeim kaþólsku eftir prestastefnu Skálholtsbiskupsdæmis. Jón lærði var kaþólskur á 

tímum þegar það mátti ekki og var því, samkvæmt Lúter, í slagtogi við Kölska. 

Lúter taldi að náttúran sjálf væri af djöfullegum heimi og þau ráð og lækningar sem fólk 

sótti til hennar voru þar með djöfulleg athæfi (Ásta Sigurjónsdóttr 2014: 7). Jón lærði var 

mikill áhugamaður um lækningar, og sérstaklega jurtalækningar. Meðal þeirra bóka og rita 

sem Jón kynntist sem ungur maður voru bækur um lækningar með jurtum og dýraafurðum. 

Jón las mikið af slíkum ritum en skrifaði líka sjálfur heilmikið. Hann trúði á 

náttúrulækningar en þær þóttu kukl af hinu illa. 

Til að bæta gráu ofan á svart þá kunni Jón hvítagaldur en galdrar höfðu lengi verið taldir 

tól djöfulsins, allt frá tímum Karlamagnúsar. Svalbarðsættin, sem Jón tengdist, var 

rammgöldrótt. Forfaðir þeirrar ættar, séra Þorkell Guðbjartsson, var kallaður Galdra-

Þorkell og er fræg galdrabók eignuð honum. Margir töldu að auðæfi Svalbarðarættarinnar 

mætti rekja til fjölkynngis Galdra-Þorkels. Jón átti því ekki langt að sækja galdragáfurnar 

og hefur líklega fengið að glugga í einhverjar galdra- og seiðbækur í eigu 

Svalbarðarættarinnar. Jón var talinn mikill galdramaður og um tíma starfrækti hann 

galdraskóla hér á landi. Jón hafði þó ætíð eingöngu notast við hvítagaldur en galdur sem 

var ætlaður öðrum til meins var forboðinn og harðbannaður í öllum lögbókum (Viðar 

Hreinsson 2016). Árið 1592 lagði Oddur Einarsson drög að Kýraugastaðasamþykkt sinni 

þar sem hann flokkaði kukl, töfra, rúnir og særingar í sama flokk. Allt fornt og kaþólskt var 

sett undir sama hatt og galdrar (Ásta Sigurjónsdóttir 2014: 8). Jón lærði var útsendari 

kölska í augum Lútersmanna: kaþólskur, forn og göldróttur. Það er því þversögn fólgin í 

særingu Jóns; Jón bölvar djöflinum - Jón bölvar sjálfum sér. 
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Tengingar í tónlistinni 

Sagan á bakvið textann er ekki síður mikilvæg en textinn sjálfur. Ýmsar ákvarðanir í 

tónsmíðaferlinu hafa vísanir eða tengingar við bæði sögu textans og sögu Jóns lærða. 

Þótt verkið virðist heldur myrkt þá má ekki gleyma að Jón lærði var kristinn og trúði á mátt 

Guðs. Guð veitti Jóni hjálparhönd í særingunni, bardaginn var í raun á milli Guðs og 

Kölska. Talan 3 kemur mikið fyrir í tónsmíðaferlinu og er að vissu leyti vísun í hina 

heilögu þrenningu. Form tónverksins er þrískipt: þrír meginkaflar í verkinu; þrír hópar 

flytja verkið: kór, hljómsveit (með þremur hljóðfærum), og rafhljóð; tónefnið 

samanstendur af þremur stefjum, samanber þrír mismunandi bragarhættir í textanum; í 

lokin hljómar svo heilagur sálmur sem lofar Drottinn, Viderunt Omnes eftir Perotin, sem er 

allur í þrískiptum takti. Viderunt Omnes er líka vísun í sálminn sem Jón orti eftir 

særinguna, Umbót eður friðarhuggun. Titill tónverksins vísar einnig í þann sálm. Þannig er 

návist Guðs í verkinu. 

Bardagi góðs og ills fór ekki fram í hljóði heldur með miklum látum og erfiði. Særingin í 

Snjáfjöllum fór að auki fram í janúar á harðindaári svo ekki er útilokað að gerningurinn 

hafi farið fram í vetrarbil og hríð. Andrúmsloftið hefur verið kynngimagnað. 

Tónlistin reynir að líkja eftir andrúmsloftinu á Snæfjallaströnd. Kórinn byrjar í unison og 

maður heyrir fyrstu tvö erindi textans greinilega. En svo þegar kórinn skiptir sér hættir 

maður að greina setningar og orðin verða að hljóði. Þegar kórinn er svo skiptur í 8 raddir er 

maður hættur að greina stef og nótur heldur verður kórinn að massa. Sama með hljóðfærin, 

en þó er auðveldara að greina á milli þeirra þegar mest er. Heildarmyndin er því ansi loðin 

og má segja að tónlistin líkist hríð. Hljóðmyndin er einn massi, allir tala á sama tíma og 

ofan í hvorn annan, líkt og myndin sem við höfum af særingu Jóns lærða. Jón bölvar og 

særir djöfulinn, og djöfullinn svarar með látum. 

Að auki hafa flytjendurnir ákveðin hlutverk. Kórinn þylur texta Jóns eins og hann kemur 

fyrir en hljómsveitin og rafhljóðin þylja textann aftur á bak. Í satanískum ritúalum er Faðir 

vorið oft þulið aftur á bak og að láta hljómsveitina og rafhljóðin flytja kórpartinn aftur á 

bak er vísun í djöfulinn. Að auki er hugmyndin um kór oft tengd kristni því hann er svo oft 

notaður í messum og öðru kristilegu samhengi. Kórinn fer því með hlutverk Jóns lærða en 
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hljómsveitin og rafhljóð fara með hlutverk Kölska. 

Kórinn og hljómsveitin eru andstæður en líka hliðstæður, líkt og Jón lærði var djöfull í 

augum Lúters. Kórinn og hljómsveitin flytja sama efni; partarnir eru í raun eins, bara 

speglaðir. Kórinn bölvar hljómsveitinni og um leið bölvar kórinn sjálfum sér. Í 2. hluta 

tónverksins syngur kórinn óhefðbundin órödduð hljóð, eins og kórinn sé andsetinn. Að 

auki skiptist kórinn og syngur mörg erindi á sama tíma, eins og orðahríð. Kórinn snýst 

gegn sjálfum sér, bölvar sjálfum sér líkt og Jón lærði sneri gegn sjálfum sér. Hljóðfærin 

gera það sama: tvístrast og snúast gegn hvert öðru. Á sviðinu eru því allir á móti öllum, 

hver maður bölvar næsta mann, allir taka á sig hlutverk bæði Jóns lærða og djöfulsins og 

allir bölva öllum. 
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3. Tónlistarlegt samhengi 

Hér set ég ýmsar hliðar verksins í samhengi við önnur verk og tónskáld. Ég nefni nokkur 

verk og tónskáld sem höfðu bein og óbein áhrif á gerð verksin, sum verkanna var ég 

meðvitaður um í tónsmíðaferlinu en önnur ekki. 

Tvö tónverk höfðu mikil áhrif á heildarmynd verksins, Requiem eftir Ligeti og Utrenja I 

eftir Penderecki. Bæði eru þetta verk fyrir kór og hljómsveit og bæði samin við kristinn 

texta. Requiem er sálumessa og Utrenja fjallar um greftrun Krists. Verkin hverfast um 

dekkri hliðar kristinnar trúar og tónlistin endurspeglar það. Tónlistin í báðum verkum er 

ókunnug og jafnvel fráhrindandi, en samt sem áður heillandi. Tónefnið samanstendur af 

þykkum klasahljómum og hljóðheimurinn er stór og massívur. Verkin eru mjög 

pólýfónísk, kórinn syngur í mörgum röddum og hvert hljóðfæri hefur sinn part. Maður ber 

lítið skyn á hryn og á köflum verður pólýfónían að einum hljóðmassa. Tónlistin virkar 

yfirnáttúruleg en á sama tíma er hún mannleg. 

Verkið mitt er mjög innblásið af þessum tveimur verkum. Umbót fjallar um dökka hlið 

kristinnar trúar; Snjáfjallavísur eru særingakvæði og tónlistin endurspeglar það. Bragur 

tónlistarinnar er með svipuðu móti og í Requiem og Utrenja, tónlistin er ókunnug og 

fráhrindandi, hún er ágeng og jafnvel erfið á köflum. Hljóðheimurinn er massívur og mikil 

pólýfónía gerir hljóðmyndina að einum massa. Heildarmynd þessara þriggja verka er mjög 

svipuð. Verkið mitt er þó frábrugðið hinum að því leyti að það er engin þögn í mínu verki. 

Í Requiem og Utrenja koma fyrir þagnir og rólegri kaflar, oft með einsöng, en í verkinu 

mínu er stanslaus keyrsla. Hljómsveitin hættir aldrei að spila, rafhljóðin eru stöðug og 

alltaf heyrist í einhverri rödd úr kórnum. Þetta er meginmunurinn á mínu verki og verki 

Ligeti og Penderecki. Ég tek eina hugmynd úr báðum þessara verka, stækka hana og keyri í 

15 mínútur. Ég get jafnvel bent á ákveðinn stað í Requiem eftir Ligeti sem ég nota sem 

grunninn að hljóðmynd míns verks (sjá mynd). Ástandið í byrjun 3. kaflans, De die judicii 

sequentia (bls. 25), svipar mjög til ástandsins sem er viðvarandi í verkinu mínu, enda var 

þessi kafli úr Requiem mikill innblástur (sjá mynd 16). 
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Mynd 16. Ligeti. Requiem, 3. De die judicii sequentia. Bls. 25, taktur 3-6. 

Ligeti skrifar tónhæðina nákvæmlega út og býr til systematíska klasa. Ég vildi fá klasa-

hljóðblæinn en á einfaldari hátt. Ég ákvað því að nota frjálsari nótnaskrift: 3 línur og hver 

lína táknar ákveðið tónsvið en ekki tónhæð (e. pitch). Slík nótnaritun er svipuð einum kafla 

í öðru verki Ligeti, Aventures fyrir 3 raddir og 7 hljóðfæri. Í takti 41 syngur kórinn án 

lykils á einum nótnastreng og hæð nótnanna á strengnum segir til um hve há nótan á að 

hljóma (sjá mynd 17). 
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Mynd 17. Ligeti. Aventures. Bls. 10, taktur 41. Nótnahausarnir merktir með X tákna frjálsa tónhæð (e. pitch). 

Textinn er skrifaður með alþjóðlega hljóðkerfinu IPA. 

Hrynurinn í Aventures er skrifaður nákvæmlega út þótt hann virðist vera frjáls. Það er eins 

í Requiem, hrynurinn virðist handahófskenndur og frjáls en er skrifaður með hefðbundnum 

lengdargildum. Til að fá sama effekt í mínu verki nota ég hinsvegar rýmisnótnaritun (e. 

spatial notation) þar sem hrynurinn fer eftir því hvar nótan er skrifuð í taktinum. Dæmi um 

verk sem notar rýmisnótnaritun er Circles eftir Luciano Berio. Verkið byrjar í nokkuð 

frjálsum takti, þ.e. engin taktnúmer eru skrifuð en nóturnar hafa ákveðin lengdargildi 

(áttunduparta, sextánduparta, o.s.frv.). Á blaðsíðu 6 koma svo taktnúmer og hrynurinn 

fellur að þeim. Verkið er í takti framan af en eftir því sem líður á fjarlægist Berio 

hefðbundinn hryn og rýmisnótnaritun tekur yfir (sjá mynd 18). 
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Mynd 18. Berio. Circles. Bls. 27. Verkið er skrifað með rýmisnótnaritun (e. spatial notation). Textinn er 

skrifaður með alþjóðlega hljóðkerfinu IPA. 

Annað sem er skylt með mínu verki og Circles er hvernig Berio skrifar fyrir söngröddina. 

Á einum stað í verkinu skrifar hann textann fyrir söngvarann með alþjóðlega hljóðkerfinu 

IPA (International Phonetic Alphabet) (sjá mynd 18). Í mínu verki sæki ég innblástur í 

bæði alþjóðlega hljóðkerfið og íslenska hljóðkerfið en ég fer nokkuð frjálst með útfærsluna 

á því. Annað dæmi um verk sem notar IPA til að skrifa texta fyrir söngvara er Aventures 

eftir Ligeti. Ligeti notar alþjóðlega hljóðkerfið til að skrifa út ýmis hljóð í kórnum (sjá 

mynd 17). Það er líkara því sem ég geri í mínu verki en í Circles. Í Circles er hljóðkerfið 

notað til að skrifa texta við tónefni en hjá Ligeti er hljóðkerfið notað sjálft sem tónefni, oft 

án skilgreindrar tónhæðar. 

Sem innblástur í orkestrasjón hljóðfæranna má nefna Lachenmann. Við gerð verksins hafði 

ég ekkert ákveðið verk í huga en ég var mjög innblásinn af hljóðheimi og tilraunamennsku 

Lachenmanns. Hljóðfærin í verkinu mínu höfðu ekkert almennilegt tónefni að vinna úr svo 

orkestrasjónin og hljóðfæratæknin varð að eiginlegu tónefni, eða hljóðefni, verksins. 

Enginn effekt mátti vera endurtekinn svo það reyndi á tilraunamennskuna að finna sífellt 

nýjar hliðar á sama efninu og Lachenmann var innblástur í þeim efnum. 
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Lokaorð 

Verkið Umbót var frumflutt þann 24. nóvember 2019 í Hallgrímskirkju. Upplifun og 

skilningur áheyranda var misjafn. Einn áheyrandi komst svo að orði „í takt við kvæðið var 

músíkin brjálæðisleg, ómstríð og fráhrindandi… ekkert gerðist annað en skrækir í kórnum 

og barsmíðar hljóðfæraleikaranna, án merkjanlegrar stígandi. Fyrir bragðið var tónlistin 

aðeins hávaði, það vantaði í hana einhvers konar framvindu og dýpt“. Annar áheyrandi 

skrifaði „ég tek ofan…þau ykkar sem hlýdduð á, gerið ykkur sterklega grein fyrir 

einstökum viðburði, reiðilestri ungu kynslóðarinnar yfir nútíma djöfsum sem við eigum í 

baráttu við í dag“. 
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