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     Inngangur 
 
Greinargerð þessi er þannig uppbyggð að eftir inngang og upplýsingar um verkið almennt þá 
mun ég fjalla um hvern kafla þess fyrir sig, lýsa þeim hugmyndum sem búa að baki og greina 
frá þeim atriðum sem ég tel mikilvæg. Sú umfjöllun er á engan hátt hugsuð sem tæmandi, 
heldur eingöngu til að varpa ljósi á einstaka efnisatriði. Inn í umfjöllun um hvern þátt mun ég 
tvinna tengingar við mín eigin eldri verk, verk annarra tónskálda og fleira sem verkið varðar. 
Í eftirmála er tæpt á ýmsu því sem nýttist mér við vinnuna auk hugleiðinga um vinnuferlið. 
Ég styðst óspart við mynddæmi til að varpa skýrara ljósi á hugmyndir mínar, sýn og efnið 
sjálft og í lok greinargerðarinnar er viðauki með skissum úr vinnubókum ásamt öðru.  
 

     Um verkið 
 
Vinna að verkinu Ex Anima Mea hófst haustið 2020 og lauk nú síðsumars 2021.  
Er það í 4 þáttum: I. Memoriae, II. Stilla, III. Arctic Sarabande og IV. Chorus.  
Hljóðfæraleikarar eru 14 og skipan þessi: 
 
Þverflauta/pikkólóflauta 
Óbó/enskt horn 
Klarinett í B/bassaklarinett í B 
Fagott 
Horn í F 
Básúna 
Pákur/slagverk (Crot A#'', Tam-t, 5 Wdbl, Mar, Xyl, Vib, SD, TD)  
Píanó/celesta 
Harpa 
1. fiðla 
2. fiðla  
Víóla 
Selló  
Kontrabassi 
 
Upphaflega ætlaði ég mér að hafa vatn til grundvallar verkinu öllu, hvern þátt fyrir sig 
hugðist ég byggja á ólíkum myndum vatns sem hefur verið mér hugleikið lengi. Þegar form 
verksins tók að skýrast vék þessi hugmynd til hliðar, hún hvarf þó ekki alveg og segja má að 
enn megi finna áhrif vatns víða.  
Heiti verksins framan af var Ex Anima Mea Fluit, Úr sálu minni streymir, en síðan þótti mér 
streyminu ofaukið. Ég hef haft áhuga á tungumálum frá bernsku og latína þykir mér 
heillandi. Því fengu 1., 2. og 4. þáttur latnesk heiti, sá 3. lenti einhversstaðar á milli latínu og 
ensku.  
Í tónsmíðaferlinu kom fyrstur 2. þáttur haustið 2020, þá 4. og 3. síðastliðinn vetur og að 
lokum 1. nú síðsumars. Mér þótti ekki mikilvægt að semja verkið í "réttri röð", þættirnir urðu 
til einn af öðrum, þó var ég staðráðinn í því að enda á fyrsta þætti þar sem í honum yrðu 
atriði sem tengdust fram í hina þrjá.   
Við upphaf vinnunnar setti ég mér þær skorður að ég skyldi ekki leita markvisst í texta mér 
til innblásturs, einfaldlega vegna þess að þannig hafði ég iðulega unnið tónsmíðar mínar 
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áður. Ég ákvað að freista þess annarsvegar að leita inn á við eftir hugmyndum, kafa í minn 
eiginn reynsluheim sem tilfinningaveru/manneskju/tónlistarmanns og hinsvegar vildi ég nýta 
mér ytri heim hljóða/umhverfis sem uppsprettu til að dreypa á. Ég vildi gjarnan takast á við 
ólíkar tónsmíðaaðferðir í verki sem samt sem áður skyldi hafa heildstætt yfirbragð. Fyrir 
hvern þátt verksins fyrir sig mótaði ég reglur og/eða vinnuaðferðir og ætlaði mér að fylgja 
þeim eftir fremsta megni í framvindu tónsmíðaferilsins. Á vegferðinni gerðist hinsvegar 
margt sem beindi mér í aðrar áttir og í stað þess að spyrna við fótum reyndi ég að leyfa 
verkinu að gerjast á eins "lífrænan" hátt og mér fannst hæfa.  
Í huga mínum er endanleg lögun verksins á þessa leið: I. Opnun-minningar/íhugun-
endurkoma; II. Kyrrð-kviknun-ris-dvínun; III. Missir-sorg-von-sátt; IV. Kátína-leikur-æðruleysi. 
Þrátt fyrir ólíkt yfirbragð og karakter hafa þættirnir fjórir ýmis sameiginleg ytri einkenni:         
Í hefðbundnum skilningi má t.d. segja að form fyrstu þriggja sé A-B-A, 1. og 3. deila að hluta 
til megintónefni, 1., 2. og 4. deila sameiginlegu hrynefni og 1., 3. og 4. hafa undirliggjandi 
dans-element en segja má að þar sé um áhrif frá barokktónlist að ræða sem eru mér 
hugleikin. Mun ég leitast við að skýra þessi atriði nánar í umfjöllun hvers þáttar fyrir sig. 
Nokkur atriði hafði ég að leiðarljósi allt ferlið: 
Markviss skoðun á og úrvinnsla jafnvel hins smæsta efnis; að liggja yfir, hlusta á og rýna verk 
ólíkra tónskálda, auk minna eigin; taka strokleðrið í sátt; gera skissur í eiginlegri og 
óeiginlegri merkingu; hlusta inn á við; lesa; spjalla; leita ráða; gleðjast; vera æðrulaus.  
 
 

1. þáttur: Memoriae (Minningar) (5'35") 
 
Þátturinn er saminn sem kjarnaþáttur verksins, móðurþáttur þess eða uppspretta. Við 
munum hér að neðan sjá hvernig efni úr honum má finna í hinum þremur en 1. þáttur hefur 
einnig sitt eigið efni sem hann deilir ekki með hinum. Ég nefndi opnun sem fyrstu lýsingu á 
Memoriae, í raun er merkingin þríþætt: Opnun/upphaf verksins sjálfs, opnun verksins sem 
lífsbókar við upphaf lestrar og opnun út. 
Í dyragættinni út í garðinn heima hangir vindharpa sem ég rek höfuðið gjarnan í, hvort sem 
ég kem eða fer. Vetur heitir hún, fjögur málmrör, D-moll í fersexundarstöðu með tilvísan í 
Vetur Vivaldis, ég fann að ég vildi tengja verkið við líf mitt, hið innra og ytra og því skyldi 
vindharpan fá hlutverk í 1. þætti. Vinnan við 1. þátt hófst á því að ég gerði upptökur af slætti 
hennar og skrifaði upp allmargar útgáfur af því sem mér fannst ég heyra (Sjá Viðauka mynd 
1).  
Það áttu sér stað áhugaverðir hlutir: Ég skynjaði hryninn á upptökunum misjafnlega eftir 
dögum, suma daga heyrðist mér hann vera í þrí- eða sexólum, aðra daga sléttari en á 
endanum tók ég út þrjár myndir sem sameinuðu þetta tvennt. Forslög, sem urðu allmörg og 
flókin í framkvæmd, voru skorin niður auk þess sem ég tónflutti upp um litla tvíund. Ástæða 
þess var m.a. að losna við áhrifin frá Vetrinum, en auk þess hafði ég tekið ákvörðun um að 
kaflinn skyldi hverfast um tóninn F#, sem var þá hér í aukahlutverki sem lítil þríund.  
(Sjá umfjöllun um F# neðst á bls. 6). Niðurstaðan úr skissuvinnunni fyrir celestu varð þessi: 
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Annað sem vakti athygli mína var að þó svo að hver tónn vindhörpunnar væri tiltölulega 
hreinn þá bjagaðist samhljómurinn í 
gættinni. Til þess að koma þeim áhrifum til 
skila leitaði ég í kvarttóna í tréblásurum 
(dæmi 2), felldi þá á bakvið celestuna auk 
þess að laða fram hægt víbrató í öllum 
blásurum, víbrafón og hörpu sem skyldi 
auka á tilfinninguna. Öll þessi meðul vildi ég 
að styddu við þær draumkenndu 
minningar, bæði sárar og ljúfar sem liggja 
að baki miðhluta þáttarins:  
      
Fyrstu 43 taktar kaflans spanna stækkaða 
ferund, þeir eru innan tónsviðsins c'-f#', ég vildi freista þess að halda efninu innan sama 
tíðnisviðs í ákveðinn tíma og skyldi f#' vera efri mörk sviðsins. Hér held ég að megi fullyrða 
að sé um bein áhrif frá György Ligeti að ræða en í ýmsum verka hans má sjá afar meðvitaða 
notkun á afmörkuðu tíðnisviði. Við greiningu á 1. þætti Kammerkonserts Ligetis vakti athygli 
mína að tónsvið fyrstu 38 taktanna spannar einungis litla sexund, c#'-d''; öll hljóðfæri 
hljómsveitarinnar, frá kontrabassa upp í flautu, halda sig innan þessa sviðs án 
undantekninga.  
Í Memoriae er tónninn f#' ríkjandi út í gegn, blásarar kynna mótífið í upphafi, sem að hluta til 
er einnig höfuðmótíf 3. þáttar og verður skoðað betur síðar. Þar myndar það ákveðin tengsl 
við sorg, hér í upphafi boðar það opnun í blásara-fanfare og hefur því öðru hlutverki að 
gegna, kraftmikið og drífandi. Í 3. þætti er þetta grunnmótífið:  
                                                                                                
          
Í Memoriae má segja að mótífið spretti fram úr kviði móðurtónsins f#' og er hér tveimur 
tónum lengra:  
 

Dæmi 2: Memoriae t. 63-64 - hægt víbrató 

Dæmi 1: Vindharpa umsköpuð fyrir celestu 

Dæmi 3: Grunnmótíf 3. þáttar  

Dæmi 4: Grunnmótíf 1. þáttar 
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Þetta litla mótíf tekur á sig ýmsar myndir í þættinum, einkum er hrynur þess breytilegur. Í 
upphafi er það básúnan sem kynnir stefið í hrynmyndinni sem fjallað verður nánar um í 2. 
þætti (dæmi 19) og fagottið hinsvegar í teygðri og hægari mynd mótífsins: 
          

      
  
 
Í lok fyrsta hluta þáttarins sjáum við tilbrigði við báðar gerðir í básúnu: 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
           
Og í síðasta hluta Memoriae birtist stefið í bassa píanósins "retrograde" (öfugt) að hluta sem 
brú eða spennu-gestúra yfir í lok þáttarins:  

 
  
 
 
 
 
 

 
 

             

Dæmi 5: Memoriae opnun t. 1-8 

Dæmi 6: Tilbrigði við mótíf í básúnu t. 41-43 

Dæmi 7: Píanó - "retrograde" t. 130-133 
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En skömmu áður birtist mótífið líka sem "perpetuum mobile" hreyfing í hörpunni í töktum 
124-129: 

 
Hrynmótífið (sem ég á eftir að fjalla nánar um og birtist síðar í 2. og 4. þætti) á hér sér 
sjálfstætt líf og ýmsar birtingarmyndir. Það er einskonar mæna þessa þáttar, sendir næringu 
og boð um hreyfingu hér og þar og í seinni hluta þáttarins mýkist það upp í trillur og sexólur, 
fannst mér þörf á hrynrænu uppbroti þar. Hér sést glöggt hvernig allt hverfist um tóninn F#, 
hinsvegar nú búið að víkka tíðnisviðið, bæði upp á við en líka dýpka það í blásurum og dýpri 
strengjum. Sjá má grunnmótífið (dæmi 4) í blásurum, marimbu og píanói, upprunalegt og 
speglað:  

Dæmi 8: Harpa - "perpetuum mobile" t. 124-129 

Dæmi 9: Umbreytt hrynmótíf í marimbu, píanó og hörpu/grunnmótíf í klarinetti, horni, básúnu og píanói, 
speglað í flautu, horni og marimbu t. 112-117 
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Á 2. önn námsins kviknaði hugmynd um blöndun þriggja hljóðfæra, víbrafóns, gítars og 
hörpu, samtímis blöndun tveggja tóntegunda (dúr+moll) í senn. Fannst mér þarna áhugavert 
að velta þessum þáttum fyrir mér: Hryn, tónblæ, tónefni, áferð og skoða hvernig þeir hefðu 
áhrif hver á annan: 

 
 
 
 
 
Sumarið 2020 samdi ég litla svítu fyrir píanó þar sem þessi hugmynd fékk framhaldslíf: 
 

 
 

       
 
 
 

Dæmi 10: Blendingsverkefni - vibrafónn/gítar/harpa 

Dæmi 11: "Vaka" fyrir píanó t. 1-3 
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sem svo aftur öðlaðist sitt þriðja líf sem seinna efni miðhluta 1. þáttar: 

 
 
Eitt verkefnanna í námi mínu í LHÍ var greining á verkinu 
Laterna Magica eftir Kaiju Saariaho. Í verkinu vinnur 
tónskáldið mikið með ljósið, litbrigði þess og bjögun og var 
það mér afar lærdómsríkt að kafa ofan í þetta  áhrifaríka 
og litríka verk. Þar er að finna ýmiskonar dæmi um 
"extended techniques" þar sem hljóðfæraleikararnir þurfa 
að beita "óhefðbundnum" aðferðum við tónmyndun. Ein 
slíkra sem vakti athygli mína og hentaði í raun þeirri 
hljóðmynd og þeim tilfinningum sem mig langaði að kalla 
fram í miðhluta 1. þáttar er það sem Saariaho kallar " slow, 
wavy vibrato" þ.e. hægt, sveiflandi víbrató (dæmi 13) en 
mér þótti það geta aukið á þau áhrif sem ég vildi ná áður 
með kvarttónum í tréblásurum.  
Hinn skýri og beini tónn víbrafóns (án mótors),  
celestu og hörpu fá hinn tilætlaða annarlega blæ þegar 
þessi bjögun í blásurum blandast honum. Þennan 
hljóðfæralit tengi ég á einhvern óræðan hátt minningum 
sem ég hef ekki enn fest hendur á (og geri kannski aldrei) 
en mér þótti ástæða til að gefa þessum hluta þáttarins 
ákveðið rými í tíma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Laterna Magica veitti mér innblástur á fleiri sviðum, 
notkun tónskáldsins á ákveðnum hljóðfærum og/eða 
hljóðfæraflokkum sem leggja áherslu á eða gegna 
hlutverki ákveðins litar t.d. (hornin hafa þar hlutverk 
rauða litarins) fannst mér afar áhugavert og er hlutverk 
víbrafóns, celestu og hörpu í 1. þætti af þeim toga, þó 
ekki sé ég með ákveðinn lit í huga.  
 Dæmi 13: Laterna Magica - hægt, sveiflandi 

víbrató t. 112-113 

Dæmi 12: Memoriae - hægt víbrató 
í tréblásurum t. 7 



 

 11 

Enn eitt dæmið um endurnýtingu efnis í Memoriae er frá vorönn 2020. Í skissu fyrir strengi 
kannaði ég "overlapping" á milli hljóðfæra og tónsviðs: 
 
 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Í Memoriae fékk þessi hugmynd hlutverk uppbrots á milli fyrsta og annars hluta og síðar 
undir lokin sem boðberi endis. Þar er skissan umrituð fyrir blásara, hörpu og strengi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dæmi 14: Skissa fyrir strengi - "overlapping" 

Dæmi 15: "Overlapping"-skissa umrituð t. 130-135 
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2. þáttur: Stilla (Dropi) (4'50")  
 
Líkt og ég nefndi í inngangi þá vildi ég einnig nýta mér ytri heim hljóða/umhverfis sem 
efnivið til tónsmíða. Hér á eftir mun ég fjalla um gerð 2. þáttar en segja má að allt hans 
tónefni sé runnið úr 30 sekúndna upptöku af dropum. Á 2. önn námsins nýtti ég mér þessa 
upptöku við gerð verksins VATN fyrir rödd:          
      

 
 Dæmi 16: "VATN" fyrir rödd 
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Mér fannst áhugavert að nálgast þessa upptöku á ný og nú sem grunn fyrir 2. þátt, Stilla.       
Í verkinu VATN má sjá ákveðin hrynræn líkindi með 2. þætti, þ.e. grunn mótífsins sem ég 
fjalla um hér á eftir (Dæmi 17). Tónefnið er hinsvegar óskylt, í  VATN notaði ég grískan 
mixólýdískan skala sem oft var tengdur vatnsorgelunum fornu, auk þess að vinna með hljóð 
orðsins vatn. 
 
Form þáttarins vildi ég að lyti ferli dropa sem í upphafi eru stakir en þéttast og vaxa eftir því 
sem líður á og óróleikinn eykst. Vöxturinn nær hápunkti sínum í stórri bylgju (Dæmi 27) sem  
rís og hnígur undir lokin uns allt verður kyrrt á ný.  
 
Púlsinn á dropaupptökunni er reglulegur með hryntilbrigðum fyrir og eftir slag og við nánari 
skoðun (eftir að hafa keyrt upptökuna í gegnum Ableton forritið) komu í ljós smáhljóð sem 
eyrað nam vart eða alls ekki, þau fengu hlutverk forslaga. Ég skrifaði í fyrstu upp hryninn 
sem ég heyrði, því næst fjölbreytta tónhæð dropanna eftir bestu getu en á stöku stað þurfti 
að taka ákvörðun þar sem tónhæðin var óljós. 
Styrkleikabreytingar voru miklar og fylgdi ég þeim eftir föngum.  
Þá gaf ég mér 4 fjórðuparta í takti, taktarnir urðu 14: 

               
 
 
Þessu næst setti ég saman tónefni 1. og 2. takts, 3. og 4. takts og svo frv. og þá var kominn 
efniviður til tónsmíða: 

 
Dæmi 18: Dropatónefni samantekið 

            
 

Dæmi 17: Dropaupptaka nóteruð 
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Þá var að ákveða hlutverk hljóðfæranna. Mér fannst liggja beint við að nýta mér slagverk 
sem drifkraft þáttarins: Woodblocks og xýlófónn gætu nálgast hljóðheim dropanna, 
sneriltromma án gorma og tenórtromma með óræðari hljóm en féllu vel að þeirri tilfinningu 
sem ég hafði um kviknun í stóru, holu rými t.d. helli.  
Og lit annarra hljóðfæra vildi ég fella inn í þennan hljóðheim framan af þættinum.  
Ég gaf mér ákveðnar vinnureglur um það hvernig hljóðfærin, önnur en slagverkið, 
"kviknuðu" hvert af öðru, hvað réði innkomum þeirra og einnig hver skyldi vera grunnhrynur 
þeirra.  
Til þess að þetta væri "lífrænt" ferli þá tengdi ég í raun allar innkomurnar við slagverkið, 
grunnhrynur hvers hljóðfæris/hljóðfæra er til viðmiðunar, stundum nýti ég einungis hluta: 
 
Fiðlur tengjast woodblocks:   
 
Harpa og píanó bregðast við kantslagi snerils:  
 
Selló og kontrabassi tengjast áherslum hjá tenórtrommu:  
 
Víóla bregst við pizzicato hjá sellói og kontrabassa: 
 
Horn og básúna bregðast við pizzicato hjá sellói og kontrabassa:   
 
Tréblásarar utan fagotts fá við innkomu hlutverk skuggaefnis fiðlanna, þ.e.a.s. sem 
bakgrunnslitur eða fölvi þeirra og fagottið gengur síðar til liðs við málmblásara.  
Innkomurnar lenda ekki endilega nákvæmlega samtímis því sem brugðist er við heldur líka 
rétt áður eða á eftir, hvar það gerist réðist af framvindunni og eftir því sem vefurinn þéttist 
þá aukast frávikin frá þessum reglum. 
Víólan kveikir hryn-myndina, sem ég nefndi í umfjöllun um 1. þátt og verður hún æ meira 
áberandi í Stilla. Myndin réð á vissan hátt ríkjum í fyrsta þætti og gegnir hún einnig 
veigamiklu hlutverki í þeim fjórða. Uppruna hennar má rekja til þess þegar ég var að rýna í 
dropaupptökuna og velta fyrir mér því sem gerist þegar dropi fellur.  
Eftir að hafa hlustað og skoðað fram og til baka fannst mér ég ítrekað greina þessi tvö smáu 
hrynmótíf:  
 
sem endurtekin, spegluð og samsett mynda svo það mótíf sem átti eftir að 
hafa töluverð áhrif í verkinu öllu:  
 
Er það ekki síst eftir að blásarar taka við keflinu á æfingabókstaf D sem mótífið tekur að ýta 
undir vaxandi spennu og þá er fylgt eftirfarandi reglu: Upp á við:  niður á við:  
 
Útfærsla þessarar reglu sést einna skýrast í dæmi 27 hér að neðan.  
Efni þessara 7 setta (dæmi 18) nýtti ég eins og fyrr segir sem tónefni þáttarins og vann ég 
(frjálslega) eftir þeirri hugmynd að raða tónum á innkomur hljóðfæra samkvæmt því, þ.e. 
fyrsta sett fylgdi töktum 1 og 2 á æfingabókstaf og svo koll af kolli. Hugsunin um 14 takta 
lúppu (2x7) hélt sér, æfinganúmer marka hverja lúppu en ég vildi þó ekki þvinga efnið inn í 
tónefnisregluna. Sem dæmi fékk fiðlan í sinni fyrstu innkomu í takti 19 (fimmti taktur frá 
æfingabókstaf A) tóninn C# og fylgir þannig forskriftinni. Hinsvegar eru næstu tveir tónar  

Dæmi 19:"Hrynmótífið" 
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hennar úr sama setti; C og H, burtséð frá staðsetningu í 14 takta lúppunni, þetta var á 
ábyrgð tónskáldsins.  
Hér að neðan (dæmi 20) má þó sjá dæmi um það þegar hugmyndinni um skiptingu tónefnis 
er fylgt í þaula. Píanó, harpa og fiðlur fá G, F og E úr fyrsta setti, fiðlur og víóla D og C# úr 
öðru og fiðlur, píanó og harpa D#, C#, C og H úr þriðja setti. Einnig sést hér hvernig 
grunnhrynur (sjá bls. 14) í innkomum hljóðfæranna er útfærður: 
 

 
 
Slagverkið heldur þættinum saman, er slagverksparturinn byggður á ryþmískum tilbrigðum 
við blöndu "primer" og "retrograde", þ.e. ryþmíska uppskrift upptökunnar (dæmi 17), hún 
leikin áfram og afturábak, með hliðrun fram um 1 fjórðapart til þess að forðast hrynræna 
einhæfni. Ég bjó svo til 14 takta lúppu, rakti hana afturábak (retrograde) næstu 14 takta og 
þessir 28 taktar voru síðan endurteknir einu sinni með tilbrigðum. Eftir 28 takta uppbrot 
með xylófóni (æfingabókst. D-F) fer slagverkið aftur í upphafsfarið í niðurlagi kaflans síðustu 
14 taktana. 

Dæmi 20: Hugmyndin um tónefnið virt, Stilla t. 43-48 
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Hér að neðan má sjá hvernig hrynræna hluta dropaefnisins er deilt á milli wood blocks, 
sneriltrommu og tenórtrommu í fyrstu 14 takta lúppunni. Vert er að benda á áðurnefnd 
forslög sem eiga uppruna sinn í ýmsum og vart greinanlegum smáhljóðum upptökunnar: 
 

 
 
 
Latneskt heiti þessa þáttar, Stilla, merkir dropi. Mér þótti það hæfa og þá ekki síður vegna 
íslenska orðsins stilla sem er lýsandi fyrir andrúmsloftið framan af. Vildi ég að innkomur 
annarra hljóðfæra en slagverksins væru stakar, kyrrar og óræðar í tónhæð til að byrja með, 
líkt og einskonar kviknun ætti sér stað. Til þess að ná fram þeim áhrifum nýtti ég mér 
"extended techniques", "óhefðbundnar" aðferðir við tónmyndun. Þó svo að upphafstónar 
fiðlu séu leiknir á hefðbundinn hátt þá er tónsviðið slíkt að þeir verða óljósir. 
 
Fyrstu tónar í píanói eru dempaðir, 
með því móti næst fram óræð tónhæð en líka 
tónblær sem nálgast slagverkið. Harpan og píanóið 
leika nærri hvort öðru í tíma og lit. Harpan framkallar 
tónblæ sem ekki er svo ólíkur xylófóni með aðferðum 
sem eru í raun áþekkar þeim sem píanóið beitir.    
 
 
 
Kontrabassi og selló leika framan af þættinum aftan við  
stólinn, þar er tónhæðin nokkuð óljós og  
enn leitaði ég að tónblæ í ætt við 
slagverkið:  
 
 
 
Horn og básúna leika með sellói og kontrabassa og þeirra 
tónmyndun felst í "tongue slap", smellur framkallaður með tungu 
og tónhæð óræð:  

Dæmi 21: Stilla t. 1-14 

Dæmi 22: Píanó 
dempað 

Dæmi 23: Harpa 
dempuð 

Dæmi 24: Aftan við 
stólinn 

Dæmi 25: Horn og básúna                                   
- tungusmellur 
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Í þættinum færast þessi hljóðfæri smám saman nær því að leika "hefðbundið". Finnst mér 
mikilvægt að nýta tækniatriði sem þessi til að kalla fram eftir þörfum þá hljóðmynd sem 
innra með mér bærist.  
Eftir því sem þættinum vindur fram breytist áferð hljóðmyndarinnar, tónmyndun skýrist, 
vefurinn þéttist og vinnutilhögunin um tónefnið sem lagt var upp með (bls. 14) víkur nánast 
alveg fyrir innri kröfum verksins um frelsi til þróunar. Þó fann ég að það eymdi eftir af 
samtalinu á milli hljóðfæranna sem átti sér stað í upphafi (bls. 14) og lýsa að mínu mati 
þessir 4 taktar úr þættinum því nokkuð vel:  

Dæmi 26: Stilla t. 63-66. Tenging hljóðfæranna hvert við annað skv. tilhögun bls. 14 
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Á sama tíma og ég var að semja þennan þátt las ég bók Steinars Braga, Truflunin. Hún vakti 
hjá mér ýmsar hugsanir og hugrenningatengsl, leitaði á mig hugmyndin um hliðstæða 
veruleika og speglaða og einskonar rof þeirra á milli. Mér fannst áhugavert að freista þess að 
yfirfæra rof og speglun á kaflann eða a.m.k. hluta hans. Rofið í þættinum á sér stað á 
lóðréttum ás í töktum 71 og 72 þar sem fagott, horn og básúna mynda einskonar gátt miðja 
vegu á milli t. 58 og 85. Tónefni 14 takta frá takti 58 flæðir um þessa gátt               
afturábak frá takti 72 að 85, fullkomlega "retrograde", fyrir utan þá staðreynd að úr þreföldu 
forte dvínar styrkleiki allra jafnt og þétt niður í þrefalt piano, líkt og um risavaxið bergmál 
væri að ræða, ellegar öldu sem rís og hnígur: 

Dæmi 27: Stilla t. 70-73, vaxandi spenna upp/slaknandi spenna niður (bls. 13)  
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3. þáttur: Arctic Sarabande (5'45") 
 
Þegar vinna hófst við 3. þátt, Arctic Sarabande, vildi ég leita inn á við og horfast í augu við 
sorg og missi. Og ég skynjaði að hér kallaði barokkið og hinn tregafulli dans á athygli og mér 
fannst það myndi geta verið farvegur sem nýttist við sköpun þessa þáttar. Það kviknaði fljótt 
hjá mér hugmynd um elegískan, hægan og þungan þrískiptan dans - einskonar sarabande og 
ég skoðaði ýmis ryþmísk afbrigði dansins. Mér hugnaðist sú hugmynd að leiða saman 
þennan spænskættaða, suðræna dans og hið kalda og myrka norður. Fella saman 
andstæðurnar sorg og von og myrkur og ljós. Ég sá fyrir mér þykkan vef, fallandi línur og ég 
hugsaði til barokksins, til Händels og stóru, hægu þáttanna hans með undirliggjandi 
tilfinningu fyrir dansi, þrátt fyrir dramatískt efni.  
Ég skoðaði Chaconnu Bachs og brotnu hljómana og hryninn sem situr í manni líkt og eitt 
eilífðar "B"-vítamín, hryn sem er nátengdur sarabönduhryninum sem gengur gegnum Arctic 
Sarabande: 

          Dæmi 28: J.S.Bach: Chaconne í D-moll t. 1-6 

Mig langaði í upphafi að tefla saman hnígandi, seigu 
glissandói yfir smærra og stærra tónsvið, krómantík og 
ekki síst oktatóník þar sem ég vildi kanna hvernig sá (oft 
á tíðum afgerandi) litur hentaði hér.  
Það má e.t.v. færa rök fyrir því að glissando niður á 
djúpu tónsviði sé orðið að hálfgerðri klisju, þökk sé 
kvikmyndatónlist dagsins í dag. Ég ákvað samt sem áður 
að hunsa það hvort þetta væri "mainstream" eða ekki 
því ég hef lengi haft áhuga á því að skoða þennan effekt 
í ýmsum myndum, auk þess sem mér fannst að hér 
myndi hann styðja við þær tilfinningar sem lágu að baki, 
sorg eða tregafullan missi. Pákur, harpa og píanó leiða 
frá upphafi glissið, auk básúnu og strengja, en í lokin 
sameinast nánast allir í eitt allsherjar dramatískt fallandi 
glissando; fannst mér ekki annað koma til greina en að 
ljúka þættinum þannig þar sem ég lagði hér þessa skýru 
tilfinningalegu merkingu í það (dæmi 29).  
Í upphafi vinnunnar við Arctic Sarabande samdi ég 
fallandi 5 tóna stef (dæmi 3), sem myndgerði fyrir mér 
hugmyndina um tregann sem 
bjó að baki, og má telja 
megintónefni 3. þáttar:  
Reyndar urðu þessir sömu 5 tónar síðar (auk f#' og e#') 
upphafstónar fyrsta þáttar og ramma þann þátt inn 
einnig (sjá dæmi 4).  
5 tóna stefið hafði í huga mínum ákveðna skýrskotun til 
barokksins og gengur það í gegnum margvíslegar 
umbreytingar í kaflanum. Dæmi 29: Memoriae, hnígandi lokagliss t. 98-

100 
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Ég teygi á því, þjappa og spegla það og færi á milli hljóðfæra því ég ætlaði því hlutverk 
einskonar glútens sem héldi þurrefnunum saman. Eftirfarandi dæmi sýnir hvernig tvær 
myndir stefsins ganga í blásurum hvor gegn annarri, er þetta undir lokin þegar dramatíkin 
nær hámarki. Flauta og óbó leita niður, fagott, horn og básúna upp á móti: 
 

 
         Dæmi 30: Arctic Sarabande t. 87-92, gagnhreyfing í blásurum 

 
Stóra C# er grunnur þessa kafla, það er aðeins í miðhlutanum sem losnar aðeins um ítökin. 
Formið er í grunninn A-B-A, um miðbikið færist þunginn upp á við frá C#-inu, en sígur aftur á 
C# áður en lagt er í lokaferlið. Oktatóníski skalinn sem ég nefndi áður rís og hnígur frá þeim 
tóni. Ég notast við tvær myndir skalans eða hluta hans, annarsvegar 0 2 3 5 6 og hinsvegar 6 
4 3 1 0: 
 

 
Dæmi 31: Tvær myndir oktatóníska skalans í kontrabassa t. 24-29 

Þessi aðferð, að notast við sitthvora skalamyndina upp og niður, tengist beint þeim 
vinnubrögðum sem ég viðhafði við gerð 4. þáttar og verður fjallað um síðar.  
Litur oktatóníska skalans hentaði prýðilega að mínu mati sem grunnur fyrir þá mynd sem ég 
vildi mála, ekki síst eftir að ég setti hann í annað hljómasamhengi. Frá upphafi náms míns við 
LHÍ hef ég verið að skoða ýmisskonar skalagerðir og þ.m.t. ungverskan moll. Ég nýtti mér 
hann m.a. sem grunn í skissu fyrir hörpukvartett, langaði nú til að kanna hann frekar í öðru 
samhengi, (hér frá E):  
 
 
Eftir að ég hóf að skoða ungverskan moll (0 2 3 6 7 8 11) og bera saman við 2. oktatóníska 
skalann (0 2 3 5 6 8 9 11) kom í ljós ákveðið samræmi sem ég vildi kanna og prófa frekar. Ég 
velti fyrir mér þeim hljómum sem gefast þegar byggt er ofan á tóna ungverska mollsins, gaf 
mér grunninn E fyrir ungverska skalann og C# fyrir þann oktatóníska og á einhvern heillandi  

Dæmi 32: Ungverskur moll 
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hátt fannst mér þetta stemma. Í kjölfarið skrifaði ég inn í 3. þáttinn litla hugleiðingu fyrir 1. 
fiðlu með áðurnefnda Chaconnu eftir Bach í huga, hér hvílir hún á grunninum E: 

 
Stækkuð ferund kemur fyrir í bæði ungverska mollinum og 2. oktatóníska skalanum og í 
framhaldi af því ákvað ég að um miðbik þessa þáttar vildi ég kanna og vinna með samband 
tveggja fjarlægra hljóma og skyldu þeir hvor um sig hvíla á stækkaðri ferund hins. Þetta eru 
ekki ný fræði, það finnst dæmi frá því um miðja 19. öldina í Malédiction Concerto eftir Franz 
Liszt og það sem vakti ekki síður athygli mína: Jeux D'eau eftir Maurice Ravel frá árinu 1901. 
Hugmynd mín um vatnið, sem ég nefndi áður, einkum hið streymandi eða fyssandi fannst 
mér nefnilega falla vel að þessu hljómasambandi í ýmiskonar brotnum hljómamyndum en 
það var í raun ekki fyrr en eftirá sem ég áttaði mig á þessari mögulegu tengingu við Jeux 
d'eau. Það verk er litað margvíslegum blæbrigðum vatns og í þessu dæmi notast tónskáldið 
við áðurnefnt hljómasamband F#/C: 
 

 
Dæmi 34: Maurice Ravel: Jeux d'eau t. 72 

 
Hér var líka komin tenging við upphaf verksins sem hvílir á c' og f#'. 
Einna kunnasta dæmið um þennan hljóm sem hverfist um stækkaða 
ferund er þó líklegast úr ballettinum Petrushka (1911) eftir 
Stravinsky, enda hefur hann oftar en ekki verið kallaður Petrushka-
hljómurinn:  
           
         

Dæmi 33: Arctic Sarabande t. 30-32: Fiðluhugleiðing 

Dæmi 35: Petrushka-
hljómurinn 
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Svo má nefna að í verkum Béla Bartóks má einnig finna dæmi um Petrushka-hljóminn, t.d. í 
Mikrokosmos nr. 86 þar sem hann vinnur með fyrstu 5 tóna C dúrs og F# dúrs: 
 
 
 

 
 
 
      
 
  

 
 
Fyrir mér var það ákveðin 
áskorun að fella þessa ómstríðu 
hljómasamfellu, sem hverfist um 
stækkaða ferund, inn í kaflann 
og freista þess að vinna með 
(eða gegn) ómstríðunni sem 
óneitanlega fylgir þessari 
samsetningu. Það má finna 3 
sett af Petrushka-hljómnum í 3. 
þættinum, ég bæti inn stöku 
tónum utan hljómanna eftir 
þörfum en hljómarnir rekja sig 
nokkuð bókstaflega í ólgandi, 
fallandi og sindrandi hreyfingu 
vatns. Í dæmi 37 má sjá hvernig  
hvert hljóðfæranna 5 fylgir 
einhverskonar vatnshreyfingu. 
Settin 3 eru í töktum 41-44  
F dúr/H dúr, t. 45-47 E moll/B 
moll, t. 48-51 aftur F dúr/H dúr og loks t. 52-61 C dúr/F# dúr í dæmi 37: 
Eins og áður sagði þá rann margt af þessu upp fyrir mér eftir að ég var byrjaður að vinna 
með hugmyndina um þennan hljóm. Ég skoðaði þá skala sem mögulega mætti lokka fram úr 
þessum óskyldu hljómum, einsetti mér að hugsa fyrst og fremst um þær nótur sem finna 
mætti í hljómunum sjálfum.  
Fyrsta gerð var sextóna-skali (Hexachord) 0 1 4 6 7 10:  
en einungis þurfti að bæta inn tveimur tónum til þess              
að fá fram oktatónískan skala, 0 1 3  4 6 7 9 10, sem      
var eitt markmiðið er ég hafði sett mér:   
 
 
 
 
 
Þannig má ætla að oktatóník hafi lætt sér inn í þáttinn, bæði leynt og ljóst. 

Dæmi 36: Mikrokosmos nr. 86: Petrushka-hljómagrunnur 

Dæmi 37: Arctic Sarabande t. 55-56: Vatnshreyfingar  

Dæmi 38: Sextóna-skali 

Dæmi 39: Oktatónískur skali 
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Í 3. þætti notast ég við "extended techniques" í spilamennsku til þess að ná fram þeim 
blæbrigðum sem mér þykir þurfa. Má sem dæmi nefna glissando innan píanói í upphafi, þar 
er fingurnöglum bæði rennt eftir strengjum og plokkað í þá í tilraun til þess að nálgast 
ættingjann hörpuna. Hef ég áður nefnt hvernig t.d. kvarttónar í 1. þætti skapa hjá mér 
mikilvæg hugrenningartengsl í blöndun með öðrum hljóðfærum og hafa veigamiklu hlutverki 
að gegna í heildarmyndinni, færir hlustandann hugsanlega að eða út fyrir ákveðin mörk. 
Annað dæmi sem mig langar að nefna er í sólókafla um miðbik 3. þáttar sem klarinettið fær í 
töktum 41-51. Þetta sóló er á vissan hátt innblásið af klezmer-tónlist gyðinga, þótti mér 
heillandi að færa (hræra) saman danstónlist ólíkra tíma: Klezmer og barokk í hljóðheimi 
byggðum á ungverskum moll, oktatóník og Petrushka- hljómnum. Í mínum huga eru mörk á 
milli stíla eða stefna oft á tíðum til óþurftar, í það minnsta er athyglisvert að leiða þau hjá 
sér. Á mínum yngri árum lék ég í spunahljómsveit, auk ýmissa annarra á djass-, popp- og 
rokktónlistarrófinu, samhliða klassísku tónlistarnámi og flutningi samtímatónlistar. Ég finn 
að sú reynsla fylgir mér sem tónskáldi og vildi hér gefa klarinettinu lausan tauminn um stund 
á meðan ég liti um öxl og tæki sporið.  
Hér að neðan má sjá hápunkt klarinettusólósins en það, ásamt fagotti, básúnu og horni, þarf 
að sveigja tóninn "aðeins" niður og upp, orðið aðeins er hér afstætt og ræðst af hraða og 
augnablikinu. Í víbrafóni eru spiluð svokölluð "dead strokes" þar sem sleglum er ekki lyft af 
borðinu heldur tónninn "drepinn" við myndun hans. Með þessu vildi ég nálgast pizzicato-
áferð strengjanna í þurri saraböndu. Harpan leikur vibrato í því sjónarmiði að leggja bjögun 
blásaranna lið: 
 
 
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dæmi 40: Hápunktur klarinettusólós t. 48-50 
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4. þáttur: Chorus (Dans) (3'40") 
 
Latneska heiti lokakaflans, Chorus, merkir dans/dansa, þótti mér við hæfi að enda verkið á 
líflegum dansi, og hugsaði ég mér í honum að tefla saman tveimur mismunandi 
tóntegundum (polytonality). Slíka meðvitaða meðhöndlun tónefnis má t.d. sjá í 1. og 3. 
þætti (dæmi 10, 31 og 37). Eftir að hafa velt hugmyndinni fyrir mér fram og til baka í nýju 
samhengi þá varð úr þessi grunnformúla: Tónar/línur sem hreyfðust upp á við skyldu vera í 
lýdískum skala, niður á við væru þær í þeim frýgíska og báðir hugsaðir frá C:  
 
 
 
 
Þannig mætast tveir ólíkir skalar sinn af hvorum enda birturófsins; hinn lýdíski bjartur en sá 
frýgíski alldökkur, eiga þessir skalar einungis einn sameiginlegan tón utan upphafstónsins og 
þótti mér spennandi sá blær sem birtist við þessa blöndun (sjá dæmi 44). 
Enn leit ég til Bartóks: Í lagi nr. 59 í Mikrokosmos má finna dæmi um blöndun tveggja ólíkra 
tóntegunda, hér er það eolísk, sem telst dekkra megin við miðju, í hægri hendi og lýdísk í 
þeirri vinstri en, eins og áður kemur fram, er lýdísk gjarnan talin sú bjartasta. Eftir 6 takta 
snýst dæmið við, úr þessu verður áhugaverður blendingur þar sem tóntegundirnar lita hvor 
aðra og tónskáldið dregur ekki úr fjarskyldleikanum þar sem hækkaður fjórði tónn lýdíska 
skalans kemur fyrir í hverjum takti:         
   

 
 
 
 
 
 
 
       
 
  

 
 
 
 
Mér hefði verið í lófa lagið að velja þá leið að hafa mismunandi frumtóna í stað þess að láta 
báða skalana vera frá sama tóni og einnig hefði ég getað haldið mig við sömu tóntegundir 
burtséð frá stefnu en ég valdi þessa leið af einskærri forvitni því áferðin sem þessi blanda 
myndaði freistaði mín eins og áður segir.  
 
Í áðurnefndri bók Vincents Persichettis, Twentieth Century Harmony (bls. 260-261), sem ég 
las mér til mikillar ánægju og fróðleiks og hef gjarnan við höndina, sýnir höfundurinn 
áhugaverð dæmi um "polytonality". Þar bendir hann t.d. á blöndun speglaðra tóntegunda 
sem hann telur skapa ákveðið jafnvægi eins og eftirfarandi dæmi sýni, D lýdískur upp á við er 
eins og D lókrískur niður á við, sá bjartasti dansar við þann myrkasta:  

Dæmi 41: Bjartur/dökkur 

Dæmi 42: Mikrokosmos nr. 59: Blöndun ólíkra tóntegunda 
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En ég var kominn á bragðið og regluna, sem ég setti mér um tóntegundir og stefnu við gerð 
frumefnis (hér eftir) þáttarins, skyldi reyna á, hún birtist hér fyrst í flautu, óbói, klarinetti og 
fagotti í t. 3-5.  
 
 
     
     
     
      
     
        
 
 
    
     
              
 
Hér má sjá í upphafi hvernig reglunni er fylgt nokkuð til hlítar, þó leyfði ég mér að láta 4. tón 
fagotts byrja hálftóni ofar til þess að ná frýgískum skala frá C þaðan. Þegar líður á kaflann 
losnar þó aðeins um regluna af praktískum ástæðum, þ.e. svo stífar skorður fannst mér kalla 
á uppbrot en það var bæði ánægjulegt og krefjandi að glíma við efnið á þennan hátt.  
Vinnan að 4. þættinum var lang tímafrekust þrátt fyrir þá staðreynd að hann sé þeirra 
stystur. Skissur urðu æði margar (sjá Viðauka), ég velti efninu fyrir mér fram og til baka og 
gerði ýmsar tilraunir þar til ég sættist að lokum. Ég skemmti mér einstaklega vel og naut 
þess að leika með efniviðinn í margvíslegum myndum og kasta þeim á milli hljóðfæranna 
með dansinn undirliggjandi. Að því leiti var undirbúningsvinnan við þennan þátt svo ólík 
hinum að mér fannst frum-efnið bæði bjóða upp á og kalla eftir annarri nálgun og úrvinnslu.   
 

Dæmi 43: Twentieth Century Harmony bls. 260-261: Blöndun speglaðra tóntegunda 

Dæmi 44: Chorus t. 3-5, lýdískur upp, frýgískur niður 
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Formið sem í upphafi var lagt til grundvallar 4. þættinum var 
einskonar Rondo og eiginlegar innkomur frumefnisins (dæmi 48) 
eru í þeim skilningi fjórar. Má segja að við hverja innkomu 
fjarlægðist ég á vissan hátt skalaregluna og ákveðinn spuni eða 
úrvinnsla vildi fara í gang. Önnur innkoman hefst í t. 28 á 
upphafsefninu í óbói (dæmi 45) en að þessu sinni á 1. slagi. 
Samtímis leikur flautan "inversion" frá sama tóni þ.e. allir tónar 
sem fara t.d. upp um stóra tvíund fara hér niður um það tónbil og 
svo frv.: 
Þegar hér var komið sögu þurfti að huga að ýmsum þáttum, t.d. 
því hvort fylgja skyldi reglunni fullkomlega í "inversion" og það 
var þá sem fór að slakna á. Þriðja innkoman er í raun tilbrigði við 
frumefnið annars vegar og piccoloflautustef úr 1. innkomu 
hinsvegar. Hér er flétta í fagotti, klarinetti og óbói í t. 69: 
 
Nú hefur hrynurinn breyst í þríólur (dæmi 46) og hér leitaði 
barokkdansinn Gigue á hugann. Einnig sjáum við ferundir lita 
efnið en þær skipa mikilvægan sess í kaflanum, bæði í hljómum 
og línum.                                                                        
Stefið úr piccoloflautunni í byrjun kaflans (t. 5-8) sem byggir á 
stækkaðri ferund hefur fengið það hlutverk (dæmi 47) að ýta 
undir vaxandi spennu og undirbúa ferðalok: 

Spennan nær hámarki í t. 74 og dvínar næstu fjóra takta að niðurlagi þáttarins, eins konar 
Coda. Þetta markar jafnframt endalokin og þar fannst mér við hæfi að setja fram tilvitnun í 
fúgu að gömlum sið. Tónefnið er sótt í upphafið; það sem kalla mætti "primer" og  
frummynd efnisins í byrjun 
kaflans, lítur svona út:  
 
 
 
Afturábak eða "retrograde" 
svona:  
 
 

Dæmi 45: Chorus t. 28 - 
speglun frumefnisins 

Dæmi 46: Fléttutilbrigði, t. 69 

Dæmi 47: Stækkuð ferund ýtir undir spennu 

Dæmi 48: Frummynd efnisins í Chorus - "Primer" 

Dæmi 49: Frummyndin afturábak - "Retrograde" 
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Og þegar búið var að teygja á nótnagildum "retrograde" eftir þörfum og skrifa vísi að fúgu 
fyrir strengi: 
 

 
 

Leiða má að því líkum að tónefnið með skölunum tveimur hafi haft áhrif á það hvernig ég 
skrifaði út fyrir hljóðfærin, sá litur sem ég skynjaði við samband þessara ólíku skala (og án 
efa leikandi karakter upphafsstefsins einnig) kallaði á ákveðinn skýrleika og snerpu. Mér 
fannst í því tilliti sérlega mikilvægt að skipuleggja vel blöndun hljóðfæranna og 
hljóðfæraflokkanna og veita "snerpuhljóðfærum" eins og marimbu og píanói rými og athygli 
í einleiks- og samleiksstrófum. Hér að neðan má sjá regluna kristallast í leik píanósins með 
skalana tvo: Fyrst lýdískur upp og frýgískur niður og í öðrum taktinum báðir skalarnir í senn: 
 

 
 

Og marimba og píanó í fjörlegum dúett: 
 

        Dæmi 52: Chorus t. 37-39, marimbu- og píanódúett 

 
Í dæmi 52 birtist tvennt sem frumefnið kallaði fram en það eru annarsvegar ferundarhljómar 
(píanó) og hinsvegar pentatónískur (fimmtóna) skali (marimba/píanó). Fyrstu þrír tónar 
frumstefsins (dæmi 48) eru úr pentatóník, ferund efst og fylli maður skalann út endar hann 
ferund ofan við þá ferund. Þannig erum við komið með staflaðar ferundir innbyggðar í 
pentatóníkina. Segja má að þessi tvö atriði hafi afgerandi áhrif á áferð kaflans alls, 
hvortveggja má finna víða í ýmsum myndum og samsetningum. 
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Um miðbik þáttarins fannst mér 
kominn tími til þess að skipta 
tímabundið um lit. Vildi ég setja 
tónefni hörpunnar (dæmi 53) úr 
upphafinu í nýtt samhengi og 
mýkja áferðina: 
     
 
Harpan og strengirnir (dæmi 54) spinna saman þráð úr pentatóníkinni, mér fannst talsverður 
léttir af því að fá hlé frá hinni ágengu virkni frumefnisins, taldi mig geta hallað mér aftur í 
mjúkt sætið og notið ljúfrar sveitastemningar:  
 

 
 
En Adam var ekki lengi í Paradís! Eftir einungis 8 takta tók "frumefnið" yfir á ný eins og fyrr 
segir. Ég upplifði þaðan og til enda að ég þyrfti á vissan hátt að "snúa efnið af mér" þannig 
að frá fjórðu og síðustu innkomu frumefnisins í t. 62 tefldi ég gegn því þrástefi í básúnu, 
píanói og kontrabassa (byggt á bassamótífi í fyrsta hluta kaflans): 

 
  
  
 

Dæmi 53: Chorus t. 1-2, hörpubyrjun 

Dæmi 54: Chorus t. 48-52, mýkri áferð 

Dæmi 55: Þrástef básúnu, píanós og kontrabassa t. 62-64 
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Þetta þrástef nýtti ég svo til að þrýsta efninu krómantískt upp á við í vaxandi spennu og 
síðan til að stuðla að dramtískri hnignun gamla hrynmótifsins (dæmi 19) sem er studd löngu 
glissandói strengja. Hér hefur hornið bæst í hópinn og sneriltromma, píanó og harpa leika 
hvert um sig afbrigði þess hrynmótífs sem einkennir þennan þátt (dæmi 57): 

Dæmi 56: Chorus t. 74-77: Slökun spennu fyrir síðasta hluta þáttarins 
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Kjarni hugmyndarinnar að því hrynmótífi sem skipar stóran sess í þessum þætti og birtist 
fyrst í tenórtrommu og sellói í byrjun kaflans kom áður fyrir í verkefni á 2. önn, þar í blöndun 
hljóðfæra með órætt tónsvið og hljóðfæra á djúpu tónsviði: 
 

 
 
Mér þótti áhugavert að kanna þetta mótíf frekar, ekki síst í ljósi þess að þarna er um að 
ræða 8 áttundapartsslög sem leggjast yfir 7/8 takt, mótífið hliðrast því fram um 1 slag og 
hrynrænt vægi þess breytist. Það birtist í upphafi 4. þáttar í eftirfarandi mynd hjá 
tenórtrommu og sellói, er nú komið í annað og fjölbreyttara hljóðfærasamhengi og í 
einskonar lúppu sem rúllar áfram í 8/8 gegn 7/8.  

 
 
Þessi hrynmynd birtist aftur í t. 21-34, þar er henni hliðrað fram um áttundapart og síðar, í t. 
55-61 í tilbrigðum og loks frá t. 62-77 aftur á fyrsta slagi taktsins. Alls 4 innkomur eins og 
áður kom fram. 

Dæmi 57: Hrynmótíf 4. þáttar í upphaflegri mynd 

Dæmi 58: Chorus t. 1-4, hrynmótífið í tenórtrommu og sellói 
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Fullyrða má að ungverska tónskáldið Béla Bartók hafi haft allnokkur áhrif á mig, bæði sem 
píanóleikara og tónskáld, og var það meðvituð ákvörðun að votta því virðingu mína og þökk 
með óbeinni tilvitnun í 2. þátt Konserts fyrir hljómsveit frá árinu 1943. Hjá Bartók er það 
"Side Drum" sem hefur leikinn og fagottin taka við, í Chorus er það tenórtromman og sellóið 
sem byrja og leiða hryndeildina og fagottið kynnir stefið. Upphafstónar fagottanna hjá 
Bartók eru D, E, F# og G#, í Chorus byrjar fagottið á E, F#, A og saman mynda fagott beggja 
þátta fyrstu fimm tóna lýdíska skalans frá D:      
     
     

 
 
Hverjum hluta þáttarins lýkur á hröðum gestúrum sem leita upp á við, koma þær í ýmsum 
formum, alltaf örgeðja og endar verkið sjálft á einni slíkri. Hér mætast í lokin "gamla" 
hrynmótífið (dæmi 19) í stöfluðum ferundum og reglan um blöndun skalanna tveggja þar 
sem pentatóníkin skín í gegn:  

 Dæmi 61: Chorus t. 98-100, niðurlag 

Mér fannst dálítið furðulegt en jafnframt skemmtilegt að finna það hversu ágengt meginefni 
þessa þáttar var og frekt á athygli og tíma, mér leið á köflum líkt og ég sæti fullviljugan fák 
og þyrfti að hafa á honum gott taumhald. E.t.v. voru það þeir möguleikar á fjölröddun sem 
mér fannst ég skynja í efniviði 4. þáttar sem bæði heilluðu mig en gerðu líka þá kröfu að ég 
sinnti efninu og ynni það á fjölbreyttan máta.  
Einnig þótti mér áhugavert að nýta hrynmótífið (dæmi 19) enn frekar í þessum lokakafla, 
setja það í mismunandi samhengi og hlutverk og freista þess líka að láta það kallast á við 
sjálft sig í 1. og 2. þætti.  

Dæmi 60: Béla Bartók: Giuoco delle coppie t. 1-8," side drum" og fagott 

Dæmi 59: Lýdískur skali - 
fyrstu fimm tónar 



 

 32 

 
 

     Eftirmáli 
 
Við undirbúning og meðan á vinnunni stóð nýtti ég mér ýmsar uppsprettur og miðla og sótti 
mér fróðleik og visku víða. Vil ég fyrsta nefna leiðbeinandur mín þá Atla Ingólfsson, Hróðmar 
Inga Sigurbjörnsson og Huga Guðmundsson sem veittu mér ópart af viskubrunni sínum og 
reynslu. Einnig alla þá kennara sem ég naut leiðsagnar hjá í LHÍ, að öðrum ólöstuðum vil ég 
nefna þá Úlfar Inga Haraldsson og Einar Torfa Einarsson. Allir kenndu þeir mér margt, beindu 
huga mínum í ýmsar og ólíkar áttir og veittu innblástur. 
Bók Samuels Adler, The Study of Orchestration, er ómissandi á vinnuborðinu sem og Behind 
Bars eftir Elaine Gould og Twentieth Century Harmony, hin yfirgripsmikla bók Vincents 
Persichettis veitti mér mikinn innblástur. Og þegar ég fór að velta hörpunni fyrir mér þá 
lagðist ég yfir heimasíðu Gunnhildar Einarsdóttur, Harp Notation, og sótti mér mikinn 
fróðleik og hagnýtar upplýsingar um þennan náskylda ættingja píanósins sem þó lýtur svo 
ólíkum lögmálum, er í raun annað og miklu meira en litla viðkvæma frænka. 
 
Síðastliðin tvö ár hafa verið afar viðburðarrík, hálfgerð þeysireið á köflum og finn ég nú hjá 
mér þörf til að staldra við og ná áttum. Ég mætti ýmsum áskorunum við smíði Ex Anima 
Mea, ein þeirra var lengd verksins, en lengsta verk sem ég hafði áður samið var um 6 
mínútna langt. Reyndi þetta á úthaldið en ég er sáttur við að hafa strax tekið þá ákvörðun að 
hafa þættina fjóra, fremur en að skapa eitt langt verk. Hef ég hug á því að þjálfa mig í því að 
halda utan um stærri form, hvort sem um einn eða fleiri þætti er að ræða. Það kallar á 
margt, bæði markvissa vinnu með tónefni en ekki síður orkestrasjón sem ég vil gjarnan gefa 
mér tíma til að afla mér meiri þekkingar á og reynslu í handbragðinu.  
Líkt og áður hefur komið fram einsetti ég mér í hverjum þætti fyrir sig að viðhafa ólík 
vinnubrögð, nálgast þá á ólíkan máta en jafnframt að tengja þættina með ýmsum hætti. Ég 
vildi freista þess að hafa skyldleikann ekki of augljósan á milli þátta og orkestrera, lita og 
setja hann í misjafnt samhengi þannig að einkenni hvers þáttar væru persónuleg, þrátt fyrir 
sameiginlegan uppruna. Á ég hér t.d. við hrynmótífið (dæmi 19) sem í mínum huga skapar 
mikilvægar tengingar og á ættir að rekja til vatnspælinganna, grunnmótíf 1. og 3. þáttar 
(dæmi 3 og 4) sem eru sprottin af sama tónmeiði en þjóna gerólíkum tilgangi og að lokum 
dansinn sem á vissan er undirliggjandi í 1., 2. og 4. þætti og mér þótti nýtast til tjáningar og 
við hrynræna framvindu, auk þess sem reynsla mín af margvíslegri "ryþmískri" tónlist býr 
innra með mér og krefst stundum athygli.  
Það ómetanlega samtal sem ég átti við stjórnanda og flytjendur á æfingaferlinu kenndi mér 
gríðarlega mikið á stuttum tíma en á öllu námsferlinu er þetta í fyrsta sinn sem ég á þess 
kost að fylgja verki eftir í gegnum allt ferlið. Ég var í góðu sambandi við þá flytjendur sem 
höfðu burðarhlutverkum að gegna eins og slagverk, hörpu og píanó/celestu því sem flytjandi 
geri ég mér fulla grein fyrir mikilvægi þess að vanda til verka þegar tíminn er af skornun 
skammti. 
Annað sem reyndi á og ég mun tileinka mér er markviss notkun vinnubókar, skissa og hlusta 
innvortis fremur en að leita of fljótt í ytri hjálpartæki eins og nótnaskriftarforrit.    
Ég nefndi í upphafi að ég vildi leita inn á við, það hyggst ég gera áfram í bland við hvað eina 
sem kveikir hugmyndir og veitir mér möguleika á því að færa tilfinningar mínar í tóna.  
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Í umfjöllun um 1. þátt minntist ég á annað ungverskt tónskáld sem hefur haft talsverð áhrif á 
mig og heillar mig sífellt með hugmyndaauðgi sinni og það er György Ligeti. Í tónlist hans má 
finna handbragð liðinna tíma í nýju samhengi og finn ég ákveðna löngun til þess að kanna 
frekar hvort og þá hvernig ég gæti mögulega nýtt mér þætti eins og fjölröddun enn frekar í 
minni tónlist. Sem píanóleikari hef ég ferðast gegnum árin með tónlist Bachs mér við hlið og 
finn bæði svölun og innblástur í henni, kannski mun ég leita enn aftar í tíma, hver veit? Í það 
minnsta þykir mér áhugavert að skoða hvort ég geti og vilji finna leið til þess að tala "gamalt 
tungumál" með nýrri röddu en Ligeti orðar þetta svo: "Tónbilin sem slík eru hin sömu og í 
eldri tónlist, en þau eru meðhöndluð á fullkomlega ólíkan máta: Úr hljómi horfins tungumáls 
er þróað annað og nýtt."  (Ligeti in conversation, bls.126) 
Ég get ekki sagt að ég átti mig (enn) á "minni rödd", það er í raun svo stutt síðan ég hóf 
þessa vegferð, þrátt fyrir að hafa samið eitt og annað áður fyrr. Mér finnst ég þó skynja 
ákveðinn kjarna, ákveðnar tilhneigingar og ég sé og heyri ýmislegt sem ég vil gjarnan þróa 
áfram. Ég veit hvað veitti mér sérstaka gleði og fróun í smíði verksins, hvort nákvæmlega 
það virkar betur og nær til áheyrenda veit ég ekki og hef svo sem ekki velt því mikið fyrir 
mér. Eftir tónleikana þóttu mér athyglisverð viðbrögð áheyrenda, bæði leikra og lærðra og 
vöktu mig til umhugsunar um einmitt þessi atriði. T.d. vakti athygli mína það hver upplifun af 
2. þættinum var, þ.e. hin langa uppbygging/kviknun sem ég teygði markvisst á virtist tala til 
einhverra nánast sem hugleiðsla og halda athygli þeirra fullkomlega.  
Þegar ég var að velta því fyrir mér hvernig ég vildi kynna verkið fyrir áheyrendum kom eitt og 
annað upp sem ég hafði ekki skynjað svo glöggt en kom í ljós á æfingaferlinu. Í lifandi 
flutningi skildi ég t.d. enn betur það samband/samruna andstæðna sem skipti mig svo miklu 
máli í 3. þættinum, kuldinn og hitinn, sorgin og gleðin gengu þar að mínu mati hlið við hlið, 
sátt í hinum hæga, þrískipta takti. Blöndunarpælingar sem ég hafði legið yfir í fyrsta þætti í 
celestuhlutanum og ekki alveg treyst að kæmust til skila gerðu það í mínum eyrum og dans 
hinna ólíku tóntegunda í lokaþættinum og sú vinna sem ég hafði lagt í stefjagrúsk og 
samsetningu hinna ólíku hljóðfæra og flokka skilaði sér til mín. Jákvæð ummæli stjórnandans 
og hljóðfæraleikaranna eftir tónleikana um verkið, hve það hefði unnið á í þeirra hugum og 
það hversu gaman þeim þótti að flytja það, þrátt fyrir að vera snúið á köflum, gladdi mig 
sannarlega.  
Þó er ég á jörðinni, Ex Anima Mea skipaði vissulega stóran sess í lífi mínu undanfarið ár, nú 
er þeim þætti lokið og aðrir nýjir taka við. 
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     Viðauki 
 
 
Í viðauka má sjá nokkur skissublöð hvers þáttar frá tónsmíðaferlinu auk vindhörpunnar sem 
fékk hlutverk í Ex Anima Mea. Að lokum mynd frá tónleikunum í Hörpu 1. desember. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 1: Vindharpan 
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Mynd 2: 1. þáttur: Celestuskissur, hljóma- og hryndrög 
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Mynd 3: 2. þáttur: Frumuppskrift dropaefnisins, "retrograde"og vangaveltur 
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Mynd 4: 3. þáttur: Grunnskissur í upphafi 
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Mynd 5: 3. þáttur: Hrynskissur, hljómavinna, oktatóník 
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Mynd 6: 3. þáttur: "Petrushka" pælingar, skalavinna, ónotað efni 
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Mynd 7: 4. þáttur: Frumdrög stefs 
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Mynd 8: 4. þáttur: Stefjavinna, hljómaskoðun f. píanó,  harpa/strengir 
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Mynd 9: Caput hópurinn á tónleikunum í Kaldalóni 1. desember 2021 


