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Inngangsorð 

Það sem hér fer á eftir er greinargerð um lokaverk mitt til BA gráðu í tónsmíðum frá 
Listaháskóla Íslands.  
  
 Fyrir lokaverkið hafði ég mótað hugmynd að nótnaskrift sem tæknilega 
framlengingu á mannlegu minni. Nótnaskriftin virkar þannig sem leiðarvísir fyrir 
flytjendur til að framkalla skipulagða tónlist sem væri annars ekki möguleg með mannlegt 
minni eitt að vopni. Ég leit svo á að nótnaskrift væri því ekki frábrugðin hljóðfærum í þeim 
skilning að séu hljóðfæri framlenging á getu mannsins til að mynda hljóð út fyrir raddsvið 
hans þá væru nótur með sama hætti framlenging á hugvitslegri getu hans. Skrif 
tónskáldsins Ernst Krenek í fyrsta tölublaði Die Reihe hafði mikil áhrif á hvernig ég 
hugsaði tónsmíðar sem skapandi afl. Í grein sinni „A Look over the Shoulders of the 
Young“ setur Krenek fram dæmisögu í ætt við Robinson Crusoe um hvernig tónlist hefði 
getað orðið til, þ.e. með því að gera göt í holt bein og blása í það beislaði manneskjan hið 
gefna hráefni náttúrunnar með skapandi hætti og myndaði þannig fyrsta hljóðfærið. Fyrir 
mér kjarnast þannig tónlist í skapandi niðurdeilingu náttúrulegs hráefnis. Með því að skipta 
streng niður eftir ákveðnum punktum er hægt að lengja og stytta hann að vild og fá þannig 
fleiri tóna; manngerðu punktarnir skipta samfelldu hráefni strengsins niður í skipulagðar 
einingar. Á sama hátt hugsa ég mér að nótnaskrift hafi alltaf skipt samfelldu hráefni tímans 
niður í ímyndaða punkta þ.e. ritaðir punktar á blaði o.s.fr.v.  

 Út frá þessu vildi ég skoða hreyfinótnaskrift sem eðlilega framlengingu á stafanótnaskrift. 
Efnislegi munurinn á stafanótnaskrift og hreyfinótnaskrift er fyrir mér einfaldlega sá að 
hreyfinótnaskrift gerir tónskáldinu kleyft að vinna með mun fínni niðurdeilingu á 
samfelldum tíma en stafanótnaskrift gerir. Fyrir mér er um taktgrindur að ræða í báðum 
tilvikum, en taktgrindin í hreyfinótunum er einfaldlega mun fínni grind.  
 Með svo fínni niðurdeilingu tímans er hægt að skipuleggja mun flóknari fjölrytma 
og örrytma en væri æskilegt með stafanótnaskrift. Ég sá skyldleika milli uppbyggingar 
þessara örrytma og t.d. uppbyggingar tónaraða hjá Webern og Boulez sem eru oft óljós eða 
jafnvel algjörlega hulin flytjendum og hlustendum. Uppbygging í hreyfinótunum er að 
mörgu leyti enn meira hulin, þar sem hreyfinóturnar birtast aðeins í síkviku ástandi sem 
afmáir enn frekar alla skynjun á heildaruppbyggingu verksins. 

Fyrri verk 
Fjórar Stúdíur er framhald af rannsóknum mínum á afstillingu hljóðfæra og samhverfra 
tónmynstra. Ég vildi auk þess skoða áfram formið sem ég setti saman fyrir Trío f. 
selló,flautu og píanó og Svítu fyrir afstillt píanó. Hugmyndin að forminu var að mynda 
langt, óbreytt ástand af sömu hegðun og enda það síðan á stuttum „hala“ í hraðara tempói 
og hálfkæringslegu pandíatónísku efni sem hefur sem minnsta tengingu við fyrri hluta 
formsins. Halinn er þannig hugsaður sem eins konar anticlimax frekar en coda, þar sem 
fyrri formhlutinn fær enga úrlausn og myndar aðeins óleysta spennu á milli þessara tveggja 
ólíku formhluta. Ég hygg að þetta form virki vel til þess vekja sérstaka áheyrn í minni 
hlustandans, þ.e. hlustandinn grípur skýrt muninn á milli tveggja formhluta rétt áður en 
verkinu lýkur. Verkið í heild sinni er þannig kjarnað í þessum einfalda kontrast í minni 
hlustandans. 



Greining á verkinu  

Með lokaverkinu vildi ég skoða muninn á tveimur mismunandi nálgunum á nótnaskrift. Ég 
samdi verkið út frá tveimur hljóðfæragrúppum, eina sem les af hefðbundnu rituðu skori og 
aðra sem fylgir myndbandi af hreyfinótnaskrift. Verkið er sett saman með því að para 
saman fjóra kafla fyrir „hefðbundna“ grúppu A og fjóra kafla fyrir hreyfinótnagrúppu B og 
er það því átta kaflar alls.  
Grúppa A samanstendur af tenór saxafón (lengdum með rörbúti), fiðlu, píanó og Korg 
hljóðgervli sem er afstilltur til að vera ~35 centum lægri en píanóið.  
Hljóðfæraskipan fyrir Grúppu B er breytileg eftir köflum, en þar er alltaf einhver 
samsetning af þremur nýjum smíðuðum hljóðfærum, þríhyrningi og spiladós, og 
heðfbundnu hljóðfærnum úr grúppu A.  
Þegar ég hef píanó með smíðuðu hljóðfæragrúppunni er það gert til þess að nýju hljóðfærin 
standi ekki einangruð andspænis hefðbundnum hljóðfærum, og mynda báðar grúppurnar 
saman eina heild úr bæði gömlum og nýjum hljóðfærum.  

Til þess að draga fram ólík einkenni hjá þessum tveimur nótnaskriftartæknum samdi ég 
mismunandi áferðir fyrir báðar grúppurnar.  
Áferðirnar eru eftirfarandi: 
kórall, þéttur kanon, samhverf mynstur, fúguleg passacaglia og hálf-Webernísk hoketus 
áferð. 

Áferðirnar hafa tvær mismunandi útfærslur eftir því hvaða hljóðfæragrúppa spilar þær. Í 
hljóðfæragrúppu A falla áferðirnar inn í einfaldan áttundu- og sextánduparta púls á meðan 
hljóðfæragrúppa B les sömu áferðir í mun margslungnari hrynmyndum þ.e. með því að 
nýta sérstöðu hreyfinótnanna í að framkalla flóknari hrynsambönd.  
Hver kafli byrjar á því að grúppa A setur fram a.m.k. tvær af þessum áferðum. Eftir að 
grúppa A hefur spilað tekur grúppa B við og spilar endurspeglun á sömu áferðum í sömu 
röð. Þannig myndast skýr skyldleiki fyrir hlustandann á milli tónmynda beggja 
grúppnanna, þótt grúppa B hafi engan heyranlegan púls og annars konar tóna. 

Kafli I 
Grúppa A: 
Í kafla eitt byrjaði ég á því að semja lítinn pandíatónískan fjögurra radda kóral, síðan samdi 
ég þrjár fígúrur í sextándupörtum: fimm nótna „trillu“, stórarsexundarstökk, og mislanga 
stafla af litlum og stórum þríundarstökkum upp (þ.e. misstórar arpeggíur). Trillan er 
endurunnin úr sama einfalda díatóníska efninu og ég notaði fyrir „halann“ á Tríóinu sem ég 
samdi 2021, þ.e. íónískur skali sem stekkur ferund upp frá grunntóni og síðan fjögur skref 
niður aftur.  
Með fígúrunum vildi ég reyna að fanga einfalt díatónískt tónefni og einangra það frá 
einhverju ákveðnu tónal samhengi, þ.e. fígúrurnar voru ekki hluti af stærri uppbygingu 
innan í díatónískum hætti, heldur eiga þær einfaldlega að virka sem ymrænn litur. Ég hafði 
í huga t.d. dyrabjöllu sem spilar örstutt tónal stef, eða píp úr afgreiðslukössum í Bónus sem 
mynda óviljandi stóra sexund á milli sín.  
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Ég reyndi að ná þessu sama fyrirbæri fram í fígúrunum með því að hafa þær mjög 
stuttar og einfaldar en áfram með skýr díatónísk einkenni. Afstilling hljóðfæranna gerði 
enn meira til þess að afmá stærra samhengi á milli fígúranna. Ég klippti síðan þessar 
fígúrur nokkrum sinnum inn í kóral áferðina með sýndarslembi þar til ég var kominn með 
kóraláferð sem er trufluð í mismunandi hljóðfærum með innskoti af hraðari fígúrum.  
Ég leit þannig á að með kóralnum hefði ég fengið slétta áferð til þess að púnktera með 
styttri fígúrum. Eftirá að hyggja finnst mér ég hefði getað gert kóralinn mun lengri og í 
stærri lengdargildum til þess að ná þessum áhrifum fram enn skýrar.  

Eftir 36 takta af kóral áferðinni er hún trufluð með tutti B hluta. Fyrir B hlutann 
samdi ég aftur einfalt díatónískt efni í samhverfu hrynmynstri. Eftir átta takta af B hluta 
kemur kóral áferðin aftur í 9 takta þar til kórallinn endar, og við tekur kanona. 
Kaflanum lýkur með tveggja radda kanonu þar sem fiðlan og píanóið spila saman eina 
rödd, á meðan saxófónn og Korginn koma inn með sama efni einum takti eftir á. Tónefnið í 
kanoninum er líka endurvinnsla á díatóníska halanum úr Tríóinu Ég notaði núna sömu tóna 
en hafði þá alla í eintómum áttundupörtum. Hugmyndin með fasta slaginu úr 
áttundupörtunum í 2/8 fyrir alla kaflana í grúppu A var sú að draga enn skýrar fram að 
efnið í grúppu A er hugsað á grófari taktgrind á meðan efnið í grúppu B er síðan útsett fyrir 
fínlegri taktgrind.  

Grúppa B: 
Fyrir grúppu B samdi ég út frá sömu sléttu kóraláferð með innskotum af styttri fígúrum. 
Grúppa B í kafla eitt samanstendur af trissuhörpunni, plokkpípunum, skálspiladós og 
hjarahörpunni. Kaflinn er þannig hugsaður sem kynning á nýju hljóðfærunum á sama hátt 
og grúppa A byrjar á að kynna sig sem kvartett. Þetta er í eina skiptið sem ég vildi að nýju 
hljóðfærin fengju einhverja sérstaka athygli í verkinu sjálfu, en hugmyndin með hinum 
köflunum var síðan að samþætta þessar tvær ólíku hljóðfæragerðir og skapa þannig 
heildaryfirbragðið að báðar hljóðfæragerðirnar væru jafngildar.  

Með hreyfinótnaskrift gat ég fengið flytjendurnar til að framkalla mun flóknari hrynmyndir 
með innkomu kóralraddanna og hvar fígúrurnar falla inn í áferðina. Ég var hér undir 
áhrifum frá Oktett nr. 4 (2014) eftir Guðmund Stein Gunnarsson. Ég heyrði að í Oktett nr. 
4 mynduðust langir fjögurra nótna hljómar þar sem hrynræn innkoma raddnanna í 
hljómnum er ótaktbundin. Ég sá hér mjög fallega áferð þar sem bæði stillingin og 
taktgrindin eru leyst upp í miklu fínlegra róf, og ég vildi vinna frekar úr ímyndinni af 
þessari áferð. 

Kafli II 

Hugmyndin að kafla II kom frá samþættingu lopapeysumynstra með samhverfu tónmyndum 
Antons Weberns. Ég sá að í mörgum lopapeysumynstrum voru formin mynduð í kringum punkta 
þar sem fjöldi punktanna var oddatala. Forminu var þannig hægt að skipta niður í tvo samhverfa 
hluta sem héngu saman á einum punkti í miðjunni sem væri einhvers konar ás. 5 punkta mynstri 
gæti maður skipt niður í 2-1-2, þar sem mynstrið byrjar á tveimur puntkum, svo einum punkti í 
miðjunni og síðan spegilmynd af fyrstu tveimur punktunum.  
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Út frá þessari formhugmynd samdi ég átján samhverfar og misstórar/langar tónmyndir. Ég sá að ég 
gat byrjað hverja mynd á tveimur-til-þremur litlum hrynrænum fígurum sem speglast síðan eftir 
öxulpunktinn í miðjunni. Punkturinn í miðri tónmyndinni er alltaf annaðhvort með sterkari 
dýnamík eða hljómrænt þéttara tónefni. Heildarmyndin er þannig alltaf í þremur hlutum, A-B-A(r).  
Til þess að brjóta upp þessa áferð af strjálum punktum í samhverfu tónamynstri ákvað ég að skjóta 
inn þéttari og hraðari áferð. Hugmyndin af öllum kaflanum varð því einhvers konar samhverfir 
kristallar með innskotum af kanonískum nótnastrimlum.  

Kafli II fyrir grúppu A 

Tónefnið í mynstrunum er samið út frá litlum níundum, stórum sexundum og stórum þríundum. 
Eftir að ég hafði samið þessar samhverfu tónmyndir var ég kominn með áferð til þess að nota sem 
bakgrunn líkt og fyrri kóraláferðin í kafla 1. Til þess að brjóta upp samhverfu tónmyndirnar lét ég 
saxófóninn og fiðluna leika kanon sem sker sig inn í mynstrin. Saxófónninn og fiðlan hættu þannig 
að spila inn í mynstrin og léku í stað kanon á meðan píanóið og Korginn léku það sem eftir varð af 
upphaflega mynstrinu. Tónefnið í kanoninum er byggt úr stígandi heiltónaskala, en afstilling 
saxófónsins afmáir líka að mörgu leyti þessa heiltónamynd. Í hvert sinn sem kanoninn skerst inn í 
samhverfu myndina er hann einum takti lengri en í fyrra skiptið. Formið byggist þannig upp með 
því að kanonhlutinn milli saxófónsins og fiðlunnar verður alltaf lengri og meiri. Í kanoninum byrja 
raddirnar á sama tónsvæði, en með hverri endurtekningu færast raddirnar lengra í sundur þar til 
saxófónninn er kominn ofan fyrir fiðluna á tónsviði. Ég gerði þetta með því að tónflytja 
kanonraddirnar um stóra tvíund ójafnt oft á milli radda. Hugmyndin á bakvið það var að 
saxófónninn og fiðlan færu úr því að blandast saman í einn klið yfir í það að heyrast sem tvær 
ólíkar raddir.   
Hugmyndin með kanonáferðinni varð að mynda samfellt kliður sem kemur inn og út úr fastari 
samhverfu tónmynstraáferðinni, þ.e. kanonformið sjálft átti ekki að hafa sérstakan forgrunn heldur 
var það aðeins formleg leið til þess að skipuleggja klið. 
Kanonáferðin nær hápunkti þegar öll fjögur hljóðfærin bætast inn í og enda á því að spila 
heiltónaskala uppávið. Hér vildi ég enda formhlutann á því að blanda saman öllum hljóðfærunum 
og þannig öllum mismunandi stillingarkerfunum, sem höfðu hingað til í kaflanum bara blandast 
saman eitt í einu.  
Kaflinn endar á hala með pandíatónísku tónefni. Píanóið, fiðlan og Korghljóðgervillinn spila öll í 
kanon á meðan tenórsaxófónninn leikur rytmíska bassalínu undir. Fiðlan og Korg leika tvöfalt 
lengri mynd af sama stefinu og píanóið leikur. Ég samdi díatóníska efnið út frá því að mynda ekki 
skýra stefnu svo að kaflinn endi á óskilgreindu „díatónísku ástandi”. 

Kafli II fyrir grúppu B 

Ég setti saman hljóðfæraskipanina í grúppu B fyrir kafla II út frá sömu hugmynd um samhverfni. 
Ég valdi því þau nýju hljóðfærin sem ég sá að gætu myndað tvö mismunandi ástönd sem verka eins 
og spegilmynd hvort af öðru.  

 Með trisshörpunni var hægt að hafa a.m.k. tvö ástönd á strengjunum: slökum eða spenntum 
(lyftum). Ég samdi því mynstrin í trissuhörpunni út frá því að harpan gat byrjað á því að spila 
punkta með strekkta strengi og síðan spegilmynd af því með slaka strengi. Í hreyfinótunum er þetta 
táknað með ör niður fyrir slaka strengi og ör upp fyrir spennta strengi. Hljóðfæraleikarinn sér þessi 
tákn á undan hverjum puntki.  

 Með spiladósinni sá ég að hægt væri að snúa sveifinni í tvær áttir, og þannig mynda tvö ástönd 
sem virka eins og spegilmynd hvort af öðru, þ.e. áfram og aftur á bak snúningur. Spiladósin hefur 
því sömu virkni innan í samhverfa mynstrinu, að punktarnir fyrir miðju snúast áfram, á meðan 
punktarnir eftir miðju snúast afturábak. Í hreyfinótunum eru þessar tvær hreyfingar táknaðar með 
sveigða ör til hægri og aðra ör til vinstri.  

Korginn og píanóið skiptast á að leika punktinn í miðju mynstrinu. Píanóið í kafla B er alltaf leikið 
með dempaða flagelot strengi á neðsta tónsviði hljóðfærisins.  
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Korginn og plokkpípurnar í grúppu B-II eru hliðstæð fiðlunni og saxófóninum í grúppu A, þ.e. þau 
eru hljóðfærin sem koma með innskot af kanonískum nótnastrimlum. 
Fyrir kanónsku nótnastrimlana í grúppu B-II vildi ég nýta sérstöðu hreyfinótnaskriftar til að skapa 
ómannlega flókna fjölrytma. Korginn og plokkpípurnar koma þannig inn á milli með einhvers 
konar 39/40 fjölrytma þar sem ein rödd hraðast stöðugt um 1% á meðan hin hægist um 2%. Hér var 
ég undir áhrifum sjálfspilandi píanóstúdía Conlon Nancarows. 

Verkið: Fjórar stúdíur á Venusfígúrum er framhald af tveimur helstu viðfangsefnum mínum 
í tónsmíðum, samhverfum mynstrum og óhefðbundnum stillingum, og að sama skapi 
óbeint framhald af viðfangsefninu í BA lokaritgerðinni minni um upplausn á hráefni 
tónsmíða. Verkið er hugsað sem rannsókn á tveimur mismunandi nótnaskriftarmiðlum fyrir 
tvær hljóðfæragrúppur. 
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