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Inngangur 

Drekabani er konsert fyrir harmonikku í þremur þáttum. Í þessari greinargerð mun ég fara yfir 

það ferli sem ég fór í gegn um við að semja þetta verk, það er að segja hugmyndafræði, 

tónsmíðaaðferðir, utanaðkomandi áhrif og innblástur. Einnig mun ég lýsa því hvernig það 

tengist eldri verkum og þróun tónlistar minnar samda við Listaháskóla Íslands. 

 

Upphaf og hugmyndafræði 

Flemming Viðar Valmundsson er góður vinur minn úr menntaskóla sem nemur núna MA-nám 

í harmonikkuleik við DKDM í Kaupmannahöfn. Ég lofaði honum þegar ég byrjaði í LHÍ að ég 

myndi semja fyrir hann verk sem lokaverk við BA námið mitt og fljótlega ákvað ég að ég 

myndi gera konsert fyrir harmonikku. 

Margt hefur gengið á í mínu lífi á þessum 4 árum sem ég hef verið í þessum skóla og mér 

fannst það viðeigandi að skrifa verk um sigra mína sem óður til þess hversu langt ég hef náð 

hingað til í mínu lífi miðað við aðstæður, sem satt að segja hefur komið mér mjög á óvart. 

Undanfarið hef ég verið að kynna mér hugmyndafræði Carls Jungs og heillast af því hvernig 

ævintýrasögur reyna að fanga og flokka hið flókna innra líf fólks. 

Drekabani var þá viðeigandi titill fyrir verkið, þar sem sú sagan um að baráttuna við drekann 

táknar baráttu við manns ótta og óöryggi. Þegar sumt virðist óyfirstíganlegt er oft mjög 

gagnlegt að stíga til hliðar til að læra inn á það og snúa síðan heim til að kljást við það sem er 

vonandi núna orðið yfirstíganlegt. Með þetta ferli í huga fannst okkur Hildigunni tilvalið að 

semja þetta verk í sónötuformi, vegna sögusagnalegs útlínur þess. 

Í framsögunni stendur hetjan (sólisti) fram fyrir óyfirstíganlegu afli (hljómsveit) en reynir eftir 

sinni bestu getu að streitast á móti. Á endanum verður aflið honum ofviða og hann sér engra 

annarra kosta völ en að flýja. Í úrvinnslunni heldur hetjan að hún sé óhult en kemst brátt að því 

að draugar fortíðarinnar fylgja honum hvert sem hann fer. Í fjarlægð þarf hann að taka vel eftir 

hvað er raunverulega í gangi og hleypir öllum hulduverum hugans inn. Í því ferli skilur hann 

betur sjálfan sig og fær að melta það (kadensa). Í ítrekuninni snýr hann til baka til síns heima 

og nær taki á því valdi sem hafði áður tak á honum. 

Þá var bara eftir að semja konsertinn.  
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Skýring 

Uppbygging verksins er byggð á þessari sögu og hugmyndafræði bakvið hana. Í raun er þetta 

eins og leikrit, því harmonikkan á að tákna sögupersónu og hljómsveitin „hina“, hver sem þau 

eru, það er breytilegt. Stefin sem eru þá samin fyrir þau hljóðfæri eru ekki þau sömu og þar af 

leiðandi er ekkert um „spurningar og svör“ heldur eru stöðug áflog eða barátta á milli mín og 

hinna. Stefin sem eru samin fyrir verkið er túlkun á tilfinningum og hugsunum í kring um 

aðstæður sem ég er í á hverjum tímapukti sögunnar. 

Verkið er samið í sónötuformi og hver kafli (framsaga, úrvinnsla og ítrekun) táknar 

mismunandi aðstæður með mismunandi áskorunum. Hvor aðili fær einnig mismikið að segja í 

hverjum kafla. 

Ég byrjaði að semja fyrir Flemming og ég vildi að í byrjun myndi hann vera með mjög 

takmarkað tónsvið. Nóturnar fyrir hans hluta er byggðar á míkrópólýfóníuna í hljómsveitinni 

og er það meiningin að sögupersóna sé að reyna að falla í kramið hjá hljómsveitinni. 

Hljómsveitin er bæði með þétta og óræða tónvefi ásamt löngum og illheyranlegum liggjandi 

nótum sem á bæði að tákna annars vegar rugling og hins vegar þunga. Þetta reynist henni mjög 

erfitt og hún brotnar reglulega niður þegar hljómsveitin þrengir meira og meira að henni. Hún 

dregur djúpt andan með löngum hljómi, stendur upp og reynir aftur. Í hvert sinn þá opnast 

tónsviðið örlítið meira og meira, en samt ekki þannig að það verður rosalegur munur. Eftir 

nokkrar tilraunir sér sögupersóna að það er ekki að virka að reyna að fylgja hljómsveitinni, 

það bara gengur ekki upp og þá verður allt svo ótrúlega yfirþyrmandi að hún verður . 

Tónsviðið hjá sögupersónu opnast upp á gátt á meðan hún kastar öllu frá sér til að flýja. 

Hjartslátturinn er á billjón en slaknar aðeins á þegar hún er flúin. 

Í úrvinnslu reynir sögupersóna að slaka á með hljómnum en getur það ekki almennilega því að 

hinir sitja eftir í hausnum á henni. Hún ýtir þeim bara í burtu og reynir aftur. Hún áttar sig á 

því að hún getur ekki losnað við allar þessar raddir og þarf að takast á við þær og læra inn á 

þær. Þá leyfir hún hljómsveitinni að demba yfir sig og lærir af þeim. Svo áttar hún sig á því að 

þetta afl var ekki eins óyfirstíganlegt og hún bjóst við og nær að læra inn á það og komast að 

því hvernig er best að tækla það í kadensunni. 

Ítrekunin kemur og þá er sögupersónan snúin til baka en allt er orðið miklu auðveldara. Hún 

spreytir sig með nýfundna sjálfstrausti sínu og kemst að því að núna er henni allir vegir 

greiðir. Verkinu lýkur svo að sögupersónan nær að beisla aflið og er þá sá kafli lífsins búinn. 
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Greining 

Í byrjun verksins eru strengirnir með grunninn í hljóðheiminum. Báðar fiðlur og víólur spila 

míkrópólýfónískt stef með litla tvíund á milli hvers mengis til að fá þéttan vef. Stefin eru 

einnig mislöng til þess að forðast endurtekningartilfinningu. Sellóin spila djúpar fimmundir 

með lítið bil á milli þeirra til að búa til þykkan og illheyranlegan botn. Með þessu vildi ég 

skapa ringulreið og ótta í andrúmsloftinu. Harmonikkan spilar þá sitt stef sem er byggt úr 

þröngu nótnamengi. Ég notaði „fanned beams“ til þess að tákna óöryggi í framkvæmd. 

Blásararnir koma svo inn og til þess að þykkja hljóminn og spila það sama og fiðlurnar og 

víólurnar. Sögupersóna er að reyna að brjóta sig út úr ringulreiðinni en nær því ekki og spilar 

þá „cluster“ og lofttóna til að tákna uppgjöf. Hún spilar svo ómblíðan hljóm, eða 

slökunarhljóminn, til að tákna slökun og að hún sé til í að reyna aftur. Í hvert sinn sem hún 

reynir aftur þá stækkar nótnamengið örlítið en á sama tíma þá bætist við ringulreiðina í 

hljómsveitinni. Fleiri strengir eru búnir að skipta yfir í fimmundir, skipta ekki á sama tíma og 

er þá komið á hærra svið og byrjað að þrengja enn meira að sögupersónunni. Blásarar bætast 

þá við en þeir fara ekki sem bætir á neyðina í verkinu. Sögupersónan flýr með flóttastefi 

byggða á heiltónaskala á þröngu sviði en er sífellt hindruð af blásurunum. Svo er nóg komið 

og tónsviðið springur út og sögupersónan nær að flýja. Hún byrjar svo úrvinnsluna ein á 

slökunarhljómnum en er trufluð af hljómsveitinni sem spilar stytt brot úr restinni af 

úrvinnslunni sem virkar sem fyrirboði fyrir það sem koma skal, en það er best að útskýra það 

núna. Ég skipti hljómsveitinni upp í þrennt og bjó til 3 hópa af tónefni sem tengjast öll því sem 

áður hefur heyrst í verkinu, það er: 1. Nóturnar úr slökunarstefinu, 2. Heiltónaskali og 3. 

Míkrópólýfónísku stefin. Ég síðan paraði saman hljóðfærahópa við tónefnahópa og skipti 

síðan á milli þeirra. Skiptingarnar blæða inn í hvora aðra í stað þess að skiptast bara beint til að 

viðhalda flæði í kaflanum. Snerillinn spilar 32. parts nótur með áherslu á fimmtu hverri nótu til 

að gera hryninn enn illheyranlegri. Bassatomman fylgir svo áherslun snerilsins. Þegar einn 

hringur er búinn, eftir 6 mögulegar mismunandi hópablandanir, eru þær spilaðar aftur en þá er 

snerillinn kominn í 16. parta í staðinn og blæðingin á milli skiptanna er öðruvísi. Á meðan 

spilar sólisti c nótu óslitna í gegn um þetta allt saman og er viljandi að hún heyrist ekki. Hún 

hægt og rólega bætir við sig fleiri áttundum, endar í 3 áttundum, og þegar hljómsveitin fjarar 

út í lok kaflans heyrist svo loks í harmonikkunni og þessar 3 c nótur mynda byrjunina á 

kadensunni. Nótnaefni kadensunnar er byggt á öllum stefjum harmonikkunnar sem hún hefur 

spilað nema í öfugri röð. Þetta táknar sjálfskoðun og lærdóm. Svo í enda kadensunnar er hann 

tilbúinn að fara til baka. Ítrekunin er byggð nákvæmlega eins upp og framsagan, nema að 
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hljómsveitin er orðin veikari og skýrari og er ekki eins ógnvekjandi. Tónamengi stefja 

harmonikkunnar er orðið miklu víðara og spilað í jöfnum hryn sem táknar öryggi og frelsi. 

Blásararnir reyna að ná sögupersónu niður en hún svarar fullum hálsi og bælir þá niður. Á 

endanum er slökunarstefið útvíkkað og nær sögupersónan að ná hljómsvetinni á sitt vald og 

heldur henni. Svo endar verkið mjög opið sem fyrir mér táknar að sagan (lífið?) er ekki búin, 

heldur einungis þessi kafli hennar, þannig mér fannst það óviðeigandi að búa til einhvern 

konkret endi. 

 

Áhrifavaldar 

Áhrifavaldar mínir varðandi lokaverkið hafa verið margvíslegir og ég er með smá lista. 

Minimalismi hefur haft mikil áhrif á það vegna þess að ég nota mikið af endurtekningum, eins 

og endurtekin stef og stundum spila sum hljóðfæri endurtekna frasa mjög lengi. Ég notaði 

mikið míkrópólýfóníu til þess að skapa hreyfingu innan hljóðmassa. Tónlist Ligetis hefur svo 

líka haft áhrif á þetta vegna hans aðferða varðandi þróun á tónmassa. Ég hef svo haft tónlist 

Xenakis til hliðsjónar varðandi hreyfingu á þeim massa. Ég notaði líka mikið 

tónborðapælinguna sem er tengd við Stravinsky, þar sem ég skipti hljóðfærunum stundum í 

grúppur sem spila efni óháð öðrum grúppum. Ég skoðaði mikið harmonikkuverk eftir Sofiu 

Gubaidulina, Arne Nordheim og Per Nørgård ásamt fleirum, sem gaf mér innsýn inn í nútíma 

skrif fyrir hljóðfærið. Hugmyndafræði Carls Jungs hefur haft mikil áhrif á umgjörð verksins. 

Prógramm verksins byggir á ævintýrasögu, sem Jung rannsakaði mjög mikið og og greindi 

með tilliti til tilfinninga og tilgangi saganna. Þær hugmyndir hafa hjálpað mér að setja söguna í 

samhengi við mínar eigin tilfinningar til að svo vinna úr þeim í tónlist. Það væri algjör 

skandall ef ég nefndi það ekki hversu mikið Hildigunnur Rúnarsdóttir, leiðbeinandi minn, 

hefur hjálpað mér í gegn um þetta allt saman, þá sérstaklega þar sem hún hefur hjálpað mér að 

opna mig meira og opinbera tilfinningar mínar og innsæi í hljóðum. Einnig er vert að nefna að 

ég er alinn upp í kring um mikið þungarokk, þannig þykkir hljóðheimar og miklar 

áferðarómstríður eru mér mjög nálægt í hjarta. 
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Fyrri verk og þróun 

Síðan að ég byrjaði í skólanum hef ég mikið verið að færa mig í áttina að atónalíteti, en það 

hugtak var mér ekki mjög kunnugt þegar ég byrjaði. Það má sjá á þróun verka minna, til 

dæmis frá þeim 2 frá fyrsta ári og svo síðustu 2 verkin mín. Fyrsta verkið var fyrir 8 raddir og 

annað fyrir solo píanó. Þau verk byggjast aðallega á færslu nótna og ég var ekki byrjaður að 

spá mjög mikið í áferðir. Í tríóinu sem ég samdi síðasta haust lagði ég mikla áherslu á 

samvinnu hljóða í hljóðfærunum og nótnafærslur voru í lágmarki. Drekabani tekur þessar 

hugmyndir á stærra plan, þar sem ég nota miklu fleiri hljóðfæri og hef meiri tækifæri á 

blöndun. Það eru engir hljómagangar í verkinu og það byggir að mestu leiti á áferðum. 

 

Ígrundun 

Tónsmíðaferlið fór upp og niður og ég skipti oft um skoðanir á miðri leið og breytti af og 

til. Ég hef aldrei samið svona stórt verk áður og með svo mismunandi aðferðum og það 

þvældist smá fyrir mér, en ég lærði mjög mikið af því. Ég varð sífellt öruggari með 

tónsmíðar mínar þegar leið á. Mér finnst ég hafa öðlast meira öryggi í tónsmíðum yfir 

höfuð og ég hlakka til að takast á við fleiri og mögulega stærri verk. Ég hlakka sérstaklega 

til að setja tilfinningar mínar meira í verkin og skapa þannig umgjarðir í kring um verkin, í 

stað þess að reiða sig á púra tækni. Ég vil líka kanna betur eiginleika og þróun massa, bæði 

í hreyfingu og áferð. Þá einnig hef líka mikinn áhuga á því að kanna tengsl á milli tónbila 

með mismunandi áferðir. 

Æfingarnar gengu mjög vel, ég er sjálfur núþegar vanur að skipuleggja æfingar, en aldrei áður 

með svona mörgum, 14 manns. Það var algjör lífsbjörg að hafa Úlfar með mér, en ég held að 

ég hefði ekki haft einbeitinguna í að stjórna æfingum líka, sérstaklega þar sem það var mikið 

annað að gera hjá mér. Það var mjög gott að fá tilfinningu fyrir því hversu langan tíma maður 

þarf að æfa og hversu oft, en við æfðum í 4 skipti, hvert skipti sirka 1 og hálf klukkustund, 

sem mér fannst vel af sér vikið.  


