
Listaháskóli Íslands 

Tónlistardeild 

Tónsmíðar 

 

 

 

 

 

 

 

Tónlist Leifs Þórarinssonar 

1934 - 1998 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolbeinn Bjarnason 

Leiðbeinandi:  Helgi Jónsson 

Ágúst 2010 

 

 



 2 

Efnisyfirlit 
 
 

INNGANGUR..................................................................................................................................... 3 

UPPHAFIÐ ......................................................................................................................................... 4 

ÆSKUVERK, 1953 – 1957 ................................................................................................................ 5 

RAÐTÆKNI, 1957 – 1969 ................................................................................................................. 8 

STRENGJAKVARTETT NR. 1............................................................................................................. 13 
FIÐLUKONSERT .............................................................................................................................. 16 

1970 – 1998  AÐ HÆTTA AÐ LEITA ER AÐ DEYJA ................................................................... 18 

1970 – 1983 NÁTTÚRA, NIELS HENNING OG MANUELA..................................................... 19 

SMÁTRÍÓ ........................................................................................................................................ 20 
RENT OG ANGELUS DOMINI ........................................................................................................... 21 
MANUELA WIESLER OG HELGA INGÓLFSDÓTTIR. .......................................................................... 22 

Sumarmál.................................................................................................................................. 23 
Sónata per Manuela – Da fantasía ........................................................................................... 23 
Flautukonsert............................................................................................................................ 27 

1983 - 1998   ER ÞETTA AFTURHVARF?................................................................................... 28 

NIÐURLAG...................................................................................................................................... 33   

HEIMILDASKRÁ............................................................................................................................ 35 

FLOKKAÐUR VERKALISTI........................................................................................................ 38 

HLJÓMPLÖTU- OG HLJÓMDISKAÚTGÁFUR ....................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Inngangur 

 
Þessari ritgerð er ætlað að gefa yfirlit um listrænan feril Leifs Þórarinssonar, 

tónskálds.  Leitast verður við að skilgreina þróun tónlistar hans og skipta henni 

niður í tímabil, einnig að draga fram viðhorf hans sjálfs til listarinnar og sinna eigin 

verka og helstu áhrifavalda.   

Tilraun var gerð til að útbúa flokkaðan verkalista enda var hann forsenda þess að ná 

utan um efnið.  Fyrirliggjandi heimildir eru stundum misvísandi eða ófullkomnar.  

Ég hef reynt að leiðrétta misskilning og rangfærslur.  Þetta er engan veginn tæmandi 

úttekt.  Þannig liggur leikhústónlist, sem var fyrirferðamikil í ævistarfi Leifs, að 

mestu fyrir utan sviðið.  Sú tónlist er ekki á verkalistanum nema hún hafi öðlast 

sjálfstætt líf utan leikhússins.   

Mér er ekki kunnugt um að áður hafi verið fjallað um Leif á þennan hátt og 

ég lít á þessa ritgerð sem fyrsta skrefið í rannsókn á einstæðum ferli mikils 

listamanns. Tónlist Leifs hefur lítið verið flutt á síðustu árum og það er mjög 

mikilvægt að koma henni á framfæri á ný.    

Með mikilvægustu heimildum mínum eru útvarpsviðtöl við Leif.  Þeirra 

lengst og ítarlegust eru annars vegar tveir viðtalsþættir frá árinu 1970 sem Þorkell 

Sigurbjörnsson, tónskáld sá um og hins vegar fjórir viðtalsþættir Guðmundar 

Emilssonar, tónlistarfræðings og hljómsveitarstjóra frá árinu 1981.  Þessum fjórum 

þáttum var aldrei útvarpað.  Margir vilja draga áreiðanleika þess sem tónskáld segja 

eða skrifa um verk sín í efa, að þeir segi eitt í dag en annað á morgun.  Ég hef hins 

vegar ákveðið að taka flest allt alvarlega sem sagt er, líka það sem er spaugilegt.  En 

auðvitað leitast ég við að meta ólíkt heimildargildi mismunandi yfirlýsinga og setja 

þær í samhengi sem getur varpað ljósi á ákveðna þætti í tónlist Leifs. 

Ég byggi líka mikið á kynnum mínum af Leifi en við kynntumst árið 1981 

og ég hóf að leika verk hans opinberlega árið 1983.  Við störfuðum saman allt til 

ársins 1998.  Þá styðst ég við ýmsar prentaðar heimildir og síðast en ekki síst við 

tónverkaskrá Leifs hjá Íslenskri tónverkamiðstöð en sú skrá er ekki tæmandi og 

nokkuð ónákvæm meðal annars vegna þess að oft vantar upplýsingar í handrit, bæði 

um hljóðfæraskipan og ártal.  

Ég skipti starfsævi Leifs upp í fjögur tímabil, fullkomlega meðvitaður um að 

alls konar öðru vísi skipting kemur til greina. Þannig mætti skilgreina námsárin til 



 4 

ársins 1965 sem eitt tímabil en Leifur skrifaði vissulega ekki eins og námsmaður 

allan þann tíma.  Ég leyfi mér reyndar að fara langt út fyrir ramma hvers tímabils ef 

tilefni gefst til og jafnvel án tilefnis ef út í það er farið.     

 

Upphafið 

 
Leifur fæddist í Reykjavík 13. ágúst árið 1934, sonur hjónanna Öldu Möller 

leikkonu og Þórarins Kristjánssonar, símvirkja.  Móðir hans lék á píanó og faðir 

hans á selló og sjálfur lærði hann ungur að spila á fiðlu.  Það var iðkuð 

kammertónlist á heimilinu með þátttöku ýmissa kunningja.  Þannig ólst Leifur upp 

við klassíska meistara tónlistarinnar, fyrst og fremst Haydn, Mozart og Beethoven 

en líka Bach.  Hann var á þrettánda ári þegar hann heyrði fyrst eitthvað nýtt; tónlist 

eftir Debussy, Bartok og Stravinsky.  Þetta var á fyrstu sýningu Septem hópsins í 

Listamannaskálanum.  Þar voru leiknar plötur með La Mer og Vorblótinu.  Þetta var 

alger vendipunktur fyrir Leif.  Myndlist var tvímælalaust mikill áhrifavaldur í lífi 

Leifs og þá fyrst og fremst ný myndlist.  Hann fékkst sjálfur við að teikna og mála 

og ýmsir af bestu vinum hans voru myndlistarmenn og fór þar fremstur í flokki 

Kristján Davíðsson.1  Aðspurður hvort hann hafi alltaf ætlað að verða tónskáld kvað 

Leifur nei við.  Hann langaði allt eins til að verða skáld, myndlistarmaður eða 

leikari.  Það var ekki fyrr en um 14 ára aldur! að hann hann ákvað að gerast alvöru 

tónskáld. 2  Um það leiti sem sú ákvörðun var tekin lést móðir Leifs óvænt þann 1. 

október árið 1948, 36 ára gömul.   

 

Leifur innritaðist í Tónlistarskólann í Reykjavík og lærði á fiðlu hjá Þorvaldi 

Steingrímssyni og síðar hjá Birni Ólafssyni.  Auk þess lærði hann á píanó og nam 

hljómfræði og kontrapunkt hjá Jóni Þórarinssyni og undirbjó sig fyrir  tónsmíðar hjá 

Jóni Nordal.  Báðir þessir kennarar voru nýkomnir úr námi með ferskar hugmyndir 

en það má gera ráð fyrir að kennsla þeirra hafi eingöngu náð til klassískra 

                                                
1 Ingólfur Margeirsson:  „Að hætta að leita er að deyja.“  (viðtal við Leif Þórarinsson)   
Helgarpósturinn, 9. júní 1983, bls. 12 – 13. 
2 Íslensk tónlist: Þorkell Sigurbjörnsson ræðir við Leif Þórarinsson. Fyrri þáttur, 2. janúar 1970.  
Síðari þáttur,  24. apríl 1970.     
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undirstöðuatriða.  Hann mun hafa lært í fimm ár hjá Birni.3 Annars eru engar 

heimildir um námstíma Leifs við Tónlistarskólann né um annað almennt nám.   

En fiðlunámið hefur gengið vel því hann spilaði með Sinfóníuhljómsveit Íslands 

meðfram náminu og kvaðst hafa lært gríðarlega mikið á því.  Leifur hélt til 

Vínarborgar til  náms í tónsmíðum haustið 1954.   

 

Æskuverk, 1953 – 1957 

 
Helstu verk þessa tímabils eru tvö sönglög (1953), Barnalagaflokkur fyrir píanó 

(1954), Sónata fyrir fiðlu og píanó (1956) og Píanósónata (1957). 

Sönglögin eru einu varðveittu tónsmíðar Leifs frá skólaárunum á Íslandi.  

Fyrra lagið er samið við þekkt vögguljóð Jóhanns Jónssonar (1896 – 1932),  Þey, 

þey og ró.  Jóhann  var eitt höfuðskáld íslenskrar síðrómantíkur með sínum myrku 

ljóðum og  symbólsku tilhneigingum.  Seinna ljóðið er eftir eitt helsta „atómskáld“ 

íslendinga,  Stefán Hörð Grímsson (1919 – 2002).  Það er sótt í aðra ljóðabók 

höfundar, Svartálfadans (Reykjavík 1951).  Það heitir Skammdegisljóð og er ekki 

lengra en þetta: 

 
„Svo harðir geta þeir verið næturskuggarnir  
að hjartsláttur ástvinu minnar verður þungur og dimmur   
svo harðir geta þeir verið næturskuggarnir“ 

 

Með mikilli einföldun má segja að þetta ljóðaval endurspegli tvíhyggju í  

tónlistarferli Leifs Þórarinssonar sem sveiflaðist á milli rómantísks stíls og 

nútímatónskáldskapar.   Einföldun m.a. vegna þess að þessi tvö öfl geta sameinast 

og sameinuðust í tónlist Leifs oft á tíðum.  Og ljóð Stefáns Harðar er líka gott dæmi 

um nýja list sem er síðrómantísk í eðli sínu og sækir í íslenska ljóðahefð.  Þetta er 

nálægt formi svokallaðrar  „draughendu“  þar sem síðasta línan er endurtekin.   

Leifur hefur fjallað um þau bókmenntalegu áhrif sem hann varð fyrir í Vín. 4 

Hann nefnir fyrst Franz Kafka og síðan Thomas Mann.  Þeir eru gerólíkir.  Kafka er 

mesti áhrifavaldur módernískra bókmennta fyrr og síðar en Thomas Mann er fulltrúi 

                                                
3 Þorkell ræðir við Leif. 
4 Guðmundur Emilsson ræðir við Leif Þórarinsson. Útvarpsupptökur frá janúar og sumri 1981.  Var   
ekki útvarpað. 
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raunsæis og skarprar þjóðfélagsgreininar auk þess sem hann fjallaði eftirminnilega 

um innri átök listamannsins í persónu tónskáldsins Adrían Leverkühn í hinni miklu 

skáldsögu Doktor Faustus.   

Barnalagaflokkurinn og Píanósónatan eru samin í Vínarborg.  Bæði tengjast 

Rögnvaldi Sigurjónssyni, píanóleikara sem dvaldist þá í Vín með fjölskyldu sinni.  

Rögnvaldur hafði áhuga á nýrri tónlist ungra íslenskra tónskálda og hefur vafalaust 

frumflutt bæði verkin.  Fyrra verkið er afmælisgjöf til 6 ára sonar Rögnvaldar.  

Píanósónatan er tileinkuð Páli Ísólfssyni píanóleikara.5  Rögnvaldur segir:   

 

„Ég vil ekki gera upp á milli íslenzkra nútímatónskálda, en sérstaka ánægju hef ég 
af Barnalagaflokknum hans Leifs, enda er hann orðinn klassískur og hefur í sér 
lífsneista, sem á eftir að endast lengi.“ 6 

 

Tónlist þessa tímabils er lagræn og tónöl, í anda Bartoks og Prokofiefs.  Það er ekki 

þar með sagt að þeir tveir séu lík tónskáld en báðir aðhylltust skýr klassísk gildi.      

Í einu af mörgu samtölum okkar Leifs lýsti hann aðdáun sinni á Prokofief en 

fann Shostakovits hins vegar flest til foráttu enda tónlist þess fyrrnefnda hrein og 

klár í nýklassískum anda.  Þannig tónlist samdi Leifur hins vegar sjaldnast sjálfur en 

hann heillaðist af skýrri og tærri hugsun hvar sem hann fann hana samanber dóm 

hans um tónleika Manuelu Wiesler og Julian Dawson-Lyell á Listahátíð 1978 þar 

sem hann fjallar um Sónatínu Pierre Boulez: „Það er svo tær og skýr tónlist að 

undrun sætir.“ 7  

Sónata Leifs fyrir fiðlu og píanó er týnd en hún var frumflutt á ISCM 

hátíðinni í Stokkhólmi árið 1956.  Göran Bergendal hefur þó haft aðgang að þessari 

fiðlusónötu og lýsir henni þannig:    

 
„The violin sonata ... is conventional on the surface.  It is in three movements 
(quick-slow-quick) and makes use of the violin as a romantic instrument.  At times 

                                                
5 Anonymos:  Texti á plötuumslagi, 4 íslensk píanólög, Rögnvaldur Sigurjónsson, Menningarsjóður, 
ICF 01.   
6 Guðrún Egilsson:  Með lífið í lúkunum – Rögnvaldur Sigurjónsson í gamni og alvöru.  Reykjavík, 
Almenna bókafélagið 1979, bls. 145.   
7 Leifur Þórarinsson:  „Flautað á heimsvísu“ Dagblaðið 14. júní 1978, bls. 5.   
Þessi fullyrðing Leifs er aftur gott dæmi um óvæntan skilning  hans en það þarf mjög djúpa sýn í 
þetta verk til að skynja þar tærleikann.  Og til þess að fara enn lengra út fyrir efnið en varpa um leið 
ljósi á skynsamlega aðdáun Leifs á Manuelu Wiesler og almennu hrifnæmi Leifs kemur hér niðurlag 
þessarar gagnrýni:   

„Maður var sannarlega stoltur og glaður eftir þessa tónleika og verður þeirra minnst sem 
einnar allsherjar stórafsökunar á Listahátíðarprumpinu fræga, um aldir alda.  Amen.“ 
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it almost tastes of Sibelius.  However, it is also a personal work.  The first 
movement is agressive and unfriendly, the last is striking with its sharp contrasts 
and surprisingly quiet ending.“ 8 

 

Það fylgir sögunni að Karlheinz Stockhausen, sem var á þessum tíma óumdeildur 

leiðtogi framsækinnar tónlistar í Evrópu ásamt Pierre Boulez, hafi verið mjög 

hrifinn af þessari tónlist.  Þetta staðfestir Atli Heimir Sveinsson, sem þekkti 

Stockhausen vel, en getur þess jafnframt að Stockhausen hafi misst áhugann á að 

fylgjast með Leifi þegar hann frétti að hann væri orðinn nemandi Gunther Schullers 

í Bandaríkjunum.  Miðað við þessar lýsingar getum við gert ráð fyrir að sónatan 

hafi verið skyld Píanósónötunni en heldur nútímalegri.  Þarna hafa þá fyrst 

sameinast í einu verki módernisminn og rómantík í anda Sibeliusar.   

 

Leifur lærði í Vín, fyrst einn vetur 1954 til 55  í Akademíunni  hjá Karl 

Schizke, „sem var gott tónskáld og kennari af gömlum skóla“ 9 og síðan í 

einkatímum hjá Hans Jelinek, sem hafði verið nemandi Alban Bergs og kunningi 

Schoenbergs. Þetta var veturinn 1956 til 57.  Vetrinum á milli skipti hann milli 

München og Parísar.  Í München lærði hann hjá Wilhelm Killmayer  „sem skrifaði 

fallega tónlist“ en í París var hann „viðloðandi klassa Messiaen.“ 10 Leifur nam 

aðferðir 12 tóna tónlistarinnar og raðtækninnar hjá Jelinek sem ástundaði 

akademíska kennslu og var „konservatívur maður.“ 11 

Upplýsingar í fyrirliggjandi heimildum um nám Leifs í Evrópu eru nokkuð 

misvísandi.  Yfirleitt er einungis minnst á Jelinek í æviágripum, til dæmis í 

tónlistargrunni Íslenskrar tónverkamiðstöðvar, þar sem hann er sagður hafa verið 

þrjú ár í Vín.  Göran Bergendal segir Leif hafa lokið (completed) þriggja ára námi í 

Vín 1957.12   Í nafnlausu æviágripi í bæklingi hljómdisksins „För“ er Leifur sagður 

hafa dvalið í Evrópu frá 1954 til 1956.  En þar eru hins vegar allir kennarar Leifs 

taldir upp þótt ekki sé getið um mánuðina í París.  Það er ljóst að Leifur lauk ekki 

neinu formlegu námi með tilheyrandi lokaprófi, hvorki í Vín né í New York.   

 
                                                
8 Bergendal, Göran:  New Music in Iceland, Reykjavík: Iceland Music Information Center, 1991, 
Bls. 85 – 90.    
9  Viðtal við Þorkel. 
10 Viðtal við Guðmund.   
11 Viðtal við Þorkel.  
12 Bergendal:  New Music in Iceland. 
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Raðtækni, 1957 – 1969    

 

Við getum slegið því föstu að veturinn hjá Jelinek, 1956 til 1957 marki upphaf 

annars tímabils í tónsköpun Leifs, tímabils sem er réttast að kenna við aðferðir 

raðtækninnar.  Ég forðast eins og heitan eldinn að tala um stíl eða kenningar 

seríalismans enda hafa þau fyrirbæri aldrei verið til.  Íslenska orðið „ raðtækni“  er í 

raun og veru heppilegra en alþjóðaorðið „seríalismi“  þar sem isma-endingin bendir 

ævinlega til hugmyndafræði og kenninga.    

Fyrsta verkið, þar sem Leifur beitir raðtækni, er væntanlega Tríó fyrir flautu, 

klarinett og horn frumflutt í Reykjavík árið 1957. Í efnisskrá lýsir Leifur því yfir að 

þetta sé 12 tóna verk.13  Handrit þessa verks er týnt.   

Leifur var skólastjóri Tónlistarskólans í Vestmannaeyjum frá 1957 til 1959.  

Frá þessu tímabili eru engin tónverk skráð hjá ÍTM.  Lagið Sumarást - fyrir rödd og 

píanó en jafnframt með gítarhljómum -  við texta Ása í Bæ gæti verið frá þessum 

tíma en það gæti allt eins verið yngra. 

 Það verður að teljast óheppilegt fyrir íslenskt tónlistarlíf að Leifur skyldi 

ekki hafa sest að í Reykjavík og kennt við Tónlistarskólann þar og miðlað af 

nýfenginni þekkingu sinni og haft persónuleg áhrif á yngri tónskáld og tónlistarfólk 

almennt.   Hann kenndi reyndar síðar við skólann, veturinn 1968 til 1969 )og 

hugsanlega lengur) og var Snorri S. Birgisson meðal nemanda hans þá.   

 Leifur hélt til náms í New York haustið 1959.  Bandarískur 

hljómsveitarstjóri, sem hingað kom til að stjórna Sinfóníuhljómsveit Íslands, mælti 

með Wallingford Riegger sem tónsmíðakennara fyrir Leif.  Hann innritaðist í 

Manhattan School of Music sem nemandi Rieggers.  Riegger lést af slysförum í 

apríl 1961, sjötíu og fimm ára gamall og Leifur hóf óformlegt og frjálst nám hjá 

Gunther Schuller, einum þekktasta framsækna tónlistarmanni Bandaríkjanna,  

hornsnillingi, stjórnanda og tónskáldi.  Schuller kenndi við Manhattan School of 

Music en það er ekki ljóst hvort Leifur hélt áfram námi við skólann eftir lát 

Rieggers.  Riegger hafði tileinkað sér raðtækni, einna fyrstur bandarískra tónskálda 

og Leifur hóf að nota aðferðir „tótal-seríalisma“ eða alraðtækni á þessum árum. 

Hann kynntist líka bandaríska tónskáldinu Milton Babbitt, síðar prófessor í 

                                                
13 Bergendal, New Music in Iceland. 
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tónsmíðum við Princeton, helsta forvígismanni alraðtækni og stærðfræðilegrar 

hugsunar í tónlist í Bandaríkjunum.  Hann taldi sig hafa grætt mikið á kynnum 

sínum við Babbit og tónlist hans.14 

Meðal þess sem hann sökkti sér niður í á þessum árum var tónlist Charles 

Ives, sem átti ekki upp á pallborðið í Bandaríkjunum á þessum tíma.  

 
„Hann er ótrúleg gullnáma fyrir þann sem vill sökkva sér ofan í auðug vinnubrögð í 
tónlist. Ég hef ekki lært eins mikið af neinu.“  15 

 

Áhrif Ives koma fram í því hvernig Leifur lætur oft á tíðum marga hluti gerast 

samtímis, hvernig tónlistin er samsett úr mörgum lögum sem vinna ekki endilega 

saman.  Áhrif Ives eru að mínu mati augljós í mörgum verka Leifs og hann talaði 

aftur um Ives sem áhrifavald í útvarpsviðtali við Óskar Ingólfsson árið 1989.16  Í 

seinni verkum, eins og För (1988) og Sinfóníu nr. 2 (1997) er blöndunin jafnvel 

Ives-legri.  Þá er ólíkum fyrirbærum, með mismunandi stíleinkenni hlaðið upp, ólík 

lög skella saman á svipaðan hátt og hjá Ives, sem sótti innblástur í uppákomur á 

íþróttavöllum þar sem faðir hans lét tvær lúðrasveitir mætast, hvora með sitt lagið.  

Jafnframt minnir þessi tækni á markaðstorgsstemningu í tónlist Stravinskys, sem 

kemur skýrast fram í upphafi Petrúsku.  Í samtölum við mig lýsti Leifur jafnvel 

áhuga á því að ólík verk hans væru flutt samtímis – en við komum betur að því 

síðar.   

Það er athygli vert og sennilega nokkuð dæmigert fyrir þversagnakenndar 

yfirlýsingar Leifs að í sama viðtalinu við Guðmund Emilsson kemur hann með 

eftirfarandi játningu:  

 
„Helsti veikleiki í minni músík er að ég læt marga hluti gerast samtímis.  Þetta er 
veikleiki af minni hálfu. Áheyrandinn hefur ekki tíma til að átta sig á hvað er að 
gerast og ruglast gjarnan.“   

 
Þegar Guðmundur reynir að mótmæla þessu og spyr hvort þetta sé ekki líka styrkur 

svarar Leifur: „Styrkur kannski fyrir sjálfan mig en spursmál hvort ekki sé betra að 

finna einfaldari leiðir til að koma hugrenningum sínum á framfæri.“  En Leifur var 

að sjálfsögðu ekki einn um að láta marga ólíka hluti gerast samtímis.  Jafnvel má 

                                                
14 Viðtal við Þorkel.  
15 Viðtal við Guðmund. 
16 Óskar Ingólfsson ræðir við Leif Þórarinsson í Samhljómi, 17. október 1989. 
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fullyrða að það hafi verið eitt af höfuðeinkennum módernismans í tónlist eins og 

hann birtist t.d. hjá Pierre Boulez í „Le marteau sans maitre“ frá árinu 1953.  Igor 

Stravinski benti mönnum á þá aðferð við hlustun slíkra verka að ætla sér ekki um 

of.  Að fylgjast kannski bara með einni línu við fyrstu hlustun og svo annari í þeirri 

næstu.   

Ekki hefur komið fram hversu lengi Leifur stundaði hið frjálsa nám hjá 

Gunther en hann bjó í New York með hléum til ársins 1965.  Andstætt því sem var 

uppi á teningnum í Vín – sem var enn þá að miklu leyti í rúst eftir stríðið – myndaði 

Leifur sterk vinatengsl við kennara sína og ýmsa framsækna bandaríska 

tónlistarmenn.  Þeir voru „manneskjulegir“ og námið var hvergi nærri eins 

akademískt og í Vín.17 

Fyrstu þekktu verkin frá New York-árunum eru tríóið Afstæður fyrir fiðlu, 

selló og píanó (1960), Mósaik fyrir fiðlu og píanó (1961) og hljómsveitarverkið 

Epitaph eða Grafskrift (1961) með undirtitlinum „um vin minn og kennara 

Wallingford Riegger “ „Þetta var ekki það sem hann var að reyna að kenna mér 

fyrir utan ritmískar útfærslur og orkestrasjón“  segir Leifur18 en útskýrir það að 

öðru leiti ekki nánar.   Þetta er ekta „lamentoso“ tónverk í dökkum litum með 

áberandi fagottlínum (eins og í síðasta verki Leifs, Sinfóníu nr. 2.) og framandi 

slagverkshljóðum og tónum.  Mjög módernískt.  Ég veit ekki um frumflutning 

verksins en það hefur verið hljóðritað af Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn 

Páls Pampichler Pálssonar. 

Önnur verk sem hafa varðveist frá árunum í Bandaríkjunum eru sönglagið  

„Gamalt ljóð“ (1961) við texta Tómasar Guðmundssonar, kvintettinn Kadensar 

(1963) og oktettinn Óró (1964).  Kadensar var flutt í New York og hljóðritað undir 

stjórn Gunthers Schullers. Væntanlega hefur Óró verið flutt þar líka. Hér er um 

nýstárlegar hljóðfærasamsetningar að ræða.  Allt er gert til að standa langt frá 

hefðinni, a.m.k.  á yfirborðinu.  „Gamalt ljóð“ stendur hins vegar nær hefðinni þrátt 

fyrir að það sé engan veginn dæmigert íslenskt einsöngslag.  En það kemur 

vissulega á óvart að framsækinn listamaður skuli velja sér ljóð Tómasar, sem var 

eins langt frá módernimsa íslensks skáldskapar og hugsast gat.   

                                                
17 Viðtal við Guðmund.  
18 Viðtal við Guðmund.  
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Það vantar hins vegar ekkert upp á módernismann í Klösum fyrir píanó, 

fjórhent.  Verkið er ódagsett í handriti en höfundurinn og Atli Heimir Sveinsson 

léku það í afar eftirminnilegri hljóðritun Ríkisútvarpsins þann 1. nóvember 1967.  

Upprunaleg útgáfa verksins er glötuð en Atli Heimir Sveinsson hreinritaði útgáfu 

fyrir einn píanista og lék hana sjálfur.  Þetta er að líkindum mesta avant-gard verk 

Leifs, sem byggist mest upp á gríðarlegum andstæðum í styrk, tónhæð og þykkt 

hljóma auk þess sem óblíðum hljómum er stefnt gegn orgíu klöstranna.  Verkinu 

fylgja  mjög ítarlegar leiðbeiningar um leikmáta og útskýringar á þeim 

nótnaskriftartáknum sem notuð eru, samdar af Atla Heimi, bæði á íslensku og 

ensku.19  Þetta er algjörlega einstakt í verkum Leifs.   

En það er Sinfónía nr. 1 sem er höfuðverk Leifs frá Bandaríkjaárunum.   

Sinfóníuhljómsveit Íslands frumflutti verkið 24. janúar árið 1964 undir stjórn 

Gunther Schuller.  Leifur segir í viðtalinu við Guðmund:   

 
„Þetta er ekki aðgengilegt verk, vægast sagt. Allt hefur sinn stað í ákveðinni seríal 
uppbyggingu, styrkleiki, hljóðfall, tímalengd, tónhæð.  Öll gerðin er bundin í 
tilbrigði yfir frumröð.“    
 

Og í viðtalinu við Þorkel:  

 
„Hún var skrifuð á tímum sem ég var mjög upptekinn af seríal raðtækni ...Öll 
element sem eru notuð í músíkinni eru felld undir ákveðið raðkerfi.“   

 

Leifur taldi Sinfóníuna mikilvæga á sínum ferli en sagði við Guðmund árið 1981:  

„Ég heyri hana ekki oft, á ekki nótur að henni. “ 

Eins og Afstæður og Mósaik einkennist Sinfónían, sem er 14 mínútna löng í 

þremur þáttum, af snörpum og snöggum ritmískum andstæðum en líka andstæðum í 

tónhæð, hraða og karakter þótt heildarsvipurinn sé fremur myrkur.  Hugsunin sem 

liggur að baki þess að nota seríal aðferðir til að semja slíkt verk miðast að því að 

tryggja innra samhengi sem öll óreiða yfirborðsins hvílir á.  Í sannfærandi flutningi 

verður þetta verk ofsafengið, litríkt og expressíonískt.  Það er mikilvægt að gera sér 

grein fyrir því að markmið tónskáldsins er ekki að semja seríaltónlist.  Skáldið 

semur tónlist og notar við það seríal aðferðir.  „Ég sem tólftóna Tónlist, ekki 

Tólftónatónlist“ sagði Schoenberg. 20 Ég er ekki viss um að Sinfóníuhljómsveit 

                                                
19 Samtal við Atla Heimi Sveinsson í ágúst 2010. 
20 Tilvitnun sótt í: Griffiths, Paul:  Modern Music, a concise history from Debussy to Boulez. 
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Íslands hafi verið tilbúin fyrir verkið, en hljóðfærasamsetningin miðast við 

hljómsveitina á þessum tíma. Hljóðritaður flutningur undir stjórn 

aðalhljómsveitarstjórans, Bogdan Wodisko virkar ekki sannfærandi.  Wodisko var 

engu að síður afburða tónlistarmaður sem hafði áhuga á nýrri tónlist og reyndist 

íslenskum tónskáldum vel.     

Afstæður og Mosaik eru væntanlega meðal þeirra verka sem menn hafa í 

huga þegar vísað er til ópersónulegs stíls raðtækninnar.  

 
„Leifur hélt lengur í raðtæknina en margir starfsbræður hans, en hann fann þó að 
lokum sinn eigin persónulega stíl, óháðan kennisetningum lærimeistaranna.“ 21 

 

Göran Bergendal skrifar:   

 
„He himself maintains that he has never abandoned the principles of serialism, but 
in his later works the technique is present more as a general principle rather than as 
a concrete means of composition.“ 22   
 

Ég reikna með, þó það sé nokkuð óljóst, að seinni hluti málsgreinarinnar séu 

hugrenningar bókarhöfundar en ekki tilvitnun í Leif.  Þetta lýsir kannski ágætlega 

vandræðagangi í umræðu um raðtækni. Á íslensku gæti þetta hljómað þannig:  

„Tækni sem er til staðar sem almennt grundvallaratriði frekar en raunveruleg 

tónsmíðaaðferð.“  Þetta segir mér harla lítið.  En það skal tekið fram að frumtextinn 

er á sænsku og hann hef ég ekki undir höndum. 

 Þegar Guðmundur leitar eftir rökum Leifs gegn andstæðingum 

raðtækninnar, sem telji hana ekki geta leitt til góðra verka, segir Leifur: 

 
„Raðtækni hefur verið notuð með góðum árangri á ólíkan hátt af jafn ólíkum 
tónskáldum og Schoenberg, Berg, Riegger, Stockhausen, Nono, Gunther Schuller, 
Babbitt ... Seríalisminn hefur opnað ótal leiðir, gefið mönnum aukið frelsi, einmitt 
vegna þess að hann er einstrengingslegur, hvað menn þurfa að berjast við mikið.“  
   

Leifur hefur örugglega þekkt eftirfarandi yfirlýsingu upphafsmanns raðtækninnar 

Arnold Schoenbergs:  „Við notum röðina og semjum svo tónlist eins og áður.“ 23 

Engin verk eru á verkalista Leifs á árunum 1967 og 1968.  Þetta er þeim 

mun merkilegra í ljósi yfirlýsingar Þorkels Sigurbjörnssonar í upphafi 

                                                
21 Árni Heimir Ingólfsson,  Leitin eilífa, grein í hljómdiskabæklingi Kammersveitar Reykjavíkur. 
22 Bergendal, New Music in Iceland. 
23 Tilvitnun sótt í: Griffiths:  Modern Music. 
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viðtalsþáttanna frá 1970:  „Leifur er fyrsti íslendingurinn sem reynir að lifa og 

starfa sem tónskáld.“   Leifur starfaði í leikhúsi á þessum árum og samdi 

áhrifamikla og nútímalega tónlist við Mörð Valgarðsson, sýningu sem vakti sterk 

viðbrögð vegna nýstárlegra vinnubragða. Auk þess skrifaði hann gagnrýni og 

starfaði í útvarpinu en engar heimildir eru um að hann hafi kennt við 

Tónlistarskólann í Reykjavík.    

  Árið 1969 lýkur Leifur hins vegar við tvö gríðarlega metnaðarfull verk:  

Strengjakvartett nr. 1 og Fiðlukonsert.  Bæði verkin voru lengi í smíðum.  Hér tekst 

Leifur á við kunnugleg form sem eiga sér sterka sögu, andsætt Óró og Kadensum. 

Fiðlukonsert Leifs er fyrsti íslenski fiðlukonsertinn.   

 

Strengjakvartett nr. 1    
 

Og hér er stíllinn að breytast - eða hvað?  Viðtal Þorkels við Leif er frá þeim árum 

þegar menn litu á Ríkisútvarpið sem miðil lærdóms og fróðleiks, til að uppfræða 

útvarpshlustendur sem var mjög breiður hópur.  Þannig leitast Þorkell og Leifur í 

sameiningu við að útskýra hlutverk stefja,  ákveðinna tónbila,  glissandós, hljóðfalls 

og fleiri hreinna tónlistarlegra fyrirbæra.  Varðandi raðtækni segir Leifur:   

 
„Í byrjunni og víðast hvar er ströng seríal tækni mjög mikill þáttur þótt hún sé ekki 
afgerandi þáttur í öllu verkinu. “   

 

Ekki er ljóst hvað tónskáldið á nákvæmlega við með þessum orðum, greining 

verksins myndi væntanlega leiða það í ljós.  En raðtæknin hefur greinilega ekki eins 

miklu hlutverki að gegna við samningu verksins eins og í sinfóníunni sex árum 

áður.     

Verkið er í fjórum þáttum, “sem hljómar ósköp venjulega.” 24  Þættina á 

ekki að aðgreina í flutningi. Það er þó gert í þeim tónleikaupptökum sem fyrir 

liggja. 25  Fyrsti og annar kafli taka jafnvel mið af sónötuforminu, sá þriðji er 

scherzo og sá fjórði er reikandi og rekur efnið úr fyrri þáttunum í öfugri röð.  Hann 

er algerlega upprifjun á þeim. Verkið er fullkomlega úthugsað frá upphafi til enda.  

                                                
24 Viðtal við Þorkel.  
25 Kvartett Tónlistarskólans í Reykjavík í Helsinki 1970 og Miami String Qurtett í Íslensku óperunni 
1989. 
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Leifur segir verkið óaðgengilegt einkum vegna þess hversu hljóðfallið sé flókið.26 

Þetta helgast af sjálfstæði raddanna sem hver og ein lýtur sínum lögmálum óháð 

hinum, ekki bara varðandi hljóðfall, heldur líka styrk og blæ.  Þetta eru fjórir ólíkir 

einstaklingar.  Hinn fullkomni samruni fjögurra hljóðfæra sem var lengst af 

aðalsmerki strengjakvartettsins er ekki aðalatriðið í þessari tónlist.  Hugsanlega var 

annar strengjakvartett Ives meðal þess sem Leifur tók mið af við samningu 

kvartettsins en Leifur fjallaði nokkuð ítarlega um þennan kvartett í útvarpsþætti í 

febrúar 1966.27   

Kvartettinn átti að frumflytja í nýrri vinnustofu Kristjáns Davíðssonar, 

listmálara, vinar Leifs.  Opnun hennar dróst hins vegar á langinn þannig að af því 

varð ekki.  Það var Kvartett Tónlistarskólans í Reykjavík sem frumflutti verkið á 

tónleikum Tónlistarfélagsins árið 1970.  Kvartettinn skipuðu Björn Ólafsson, 

fyrrum kennari Leifs,  Jón Sen, Ingvar Jónasson og Einar Vigfússon.  Þeir fluttu 

þennan stóra íslenska strengjakvartett oft, bæði á Íslandi og á Norðurlöndunum og 

hljóðrituðu hann fyrir RÚV auk þess sem Finnska útvarpið gerði tónleikaupptöku af 

verkinu.  Það kemur fram í viðtalinu við Guðmund Emilsson að Leifur var ánægður 

með RÚV upptökuna en tekur fram að hún hafi verið gerð áður en þeir fluttu verkið 

á tónleikum.  Þessi upptaka er að mínu mati sérstaklega falleg.  Þeir félagar nálgast 

þetta verk eins og hverja aðra tónlist,  þeir spila hreinlega mjög músíkalskt.  

Túlkunin er frekar lýrísk en expressíónísk.  Verkið er rúmar 22 mínútur í meðförum 

kvartettsins.   Upptakan frá tónleikunum í Helsinki er 21 mínúta.  Upptaka  Miami 

strengjakvartettins, sem hljóðritaði verkið fyrir ÍTM árið 1992, tekur hins vegar 

rúmar 16 mínútur.  Þetta er gjörólík túlkun, virtúósísk, intensív og ofur 

expressíónísk.  Í öðrum þætti verksins kemur fyrir örstutt frumsamið hómófónískt 

sálmastef og það skýtur upp kollinum í þriðja og fjórða kafla einnig.  „Eins og 

opnist gluggi og heyrist sálmasöngur út um hann.“ 28  Þessi kvartett er að mínu mati 

eitt af albestu verkum Leifs og Guðmundur Emilsson tekur svo djúpt í árinni árið 

1981 að segja hann eitt besta verk íslenskrar tónlistarsögu.   

Þessi kvartett átti að vera fyrsti hluti í heils kvölds verki.  Þrír kvartettar sem mynda 

eina heild.  Hann fullyrti í viðtalinum við Þorkel að kvartettar gætu orðið ávani og 

                                                
26 Viðtal við Guðmund.  
27 Leifur Þórarinsson fjallar um Charles Ives í Tónlistarlíf í Bandaríkjunum, Útvarpað 8. febrúar 
1966. 
28 Viðtal við Þorkel.  



 15 

sagði orðrétt:  „Kvartett er sá hlutur sem er mér einna hjartfólgnastur.“ Þessi 

hugmynd um kvartettaflokk varð aldrei að veruleika  og Leifur samdi einungis tvo 

strengjakvartetta, þann síðari árið 1992.  Leifur greindi frá því að sálmastefið yrði 

leikið í heild í síðasta hluta þessa stóra verks, og þá með texta.  Þá ættu áheyrendur 

að taka undir og syngja með.  Hvaða texti skyldi þetta hafa átt að vera?   

Leifur kynnir reyndar verkið sem útvarpsmaður seint á árinu 1970 og segir 

þá hreinlega:   

 
„Kvartettinn er hluti kvartettsflokks sem samanstendur (í nútíð - innskot K.B) af 
þremur kvartettum og er í mjög nánum tenglsum við þá bræður sína ... annars er 
lítið um þetta verk að segja.“ 29 

 

Hann segir líka að allir fjórir þættirnir séu tengdir saman með broti af sálmalagi sem 

heyrist, þó sífellt breytt, í öllum þáttunum.  Mér hefur ekki tekist að greina 

sálmalagið í fyrsta þættinum en það er örugglega til staðar í neðri lögum þáttarins.   

Þessi hugmynd tengist hins vegar Ískvartettinum, sem Leifur samdi á Ísafirði árið 

1977.  Þar verður sálmurinn „Ó, Jesú bróðir besti“ stöðugt fyrirferðameiri í verkinu 

og í lok þess er hann sunginn.  Rut Magnússon, söngkona,  sem tók þátt í 

frumflutningi verksins á Ísafirði,  þótti þetta furðuleg,  jafnvel fáránleg hugmynd - í 

samtali við mig fyrir 25 árum - en hún er jafnvel enn furðulegri í samhengi við þá 

ósönghæfu tónlist sem er boðið upp á í strengjakvartettinum. 

En kannski var hugmyndin að þessi sálmur yrði stöðugt veigameiri þáttur í 

tónlistinni þar til það yrði fullkomlega eðlilegt að syngja þennan sálm, jafnvel fyrir 

áheyrendur.  Þannig yrði þetta eiginlega öfugur Strengjakvartett nr. 2 (1908) eftir 

Schoenberg þar sem tónmálið verður stöðugt óvenjulegra uns það verður „atónal“  

þegar söngkona hefur upp raust sína í þriðja kafla verksins.   

Nokkur ruglingur er varðandi fjölda strengjakvartetta Leifs.  Það helgast af 

því að í efnisskrá Hundadagahátíðarinnar í Reykjavík 1989 – hátíðar sem Leifur 

setti á laggirnar með Katólsku kirkjunni á Íslandi – er strengjakvartett nr. 1 ranglega 

nefndur nr. 2.  Þessir tónleikar Miami strengjakvartettsins voru hljóðritaðir af RÚV 

og verkið skráð þar sem strengjakvartett nr. 2.  Síðari strengjakvartett Leifs heitir 

                                                
29 Leifir Þórarinsson kynnir tónlist í Frá Tónlistarhátíð í Helsinki haustið 1970, dagsetningu 
vantar. 
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síðan í handriti og í skrá ÍTM „Kvartett nr. 3,“ vel að merkja ekki „Strengjakvartett 

nr. 3.“  Þetta var þriðji kvartettinn sem Leifur samdi en Ískvartettinn var númer tvö.    

 

Fiðlukonsert 
 

Fiðlukonsertinn var frumfluttur af Einari Sveinbjörnssyni í apríl 1970.30  Hann er 

„afskaplega fjarri“  stíl og aðferðum Sinfóníu nr. 1, segir Leifur og vísar til þess að 

hin stranga raðtækni sé ekkert meginafl í þessu verki.31  Ég tel rétt að taka þessa 

yfirlýsingu alvarlega enda gefin þegar tónskáldið hafði nýlokið við samningu 

verksins.  Að vísu þarf að greina verkið til að kollvarpa þeim hugmyndum, sem hafa 

verið nokkuð viðteknar, að þetta sé seríal verk.  „ ...jafnvel mætti færa rök fyrir því  

að fiðlukonsertinn sé hápunktur raðtónaskeiðs Leifs.“ 32 

Leifur er samkvæmur sjálfum sér þegar hann fjallar um verkið árin 1970 og 

1981.   

Í viðtalinum við Þorkel kemur fram að verkið var mjög lengi í smíðum og átti 

upprunalega að vera fyrir sólófiðlu og 18 hljóðfæraleikara.  Þorkell spyr um 

grundvallarhugmynd í þessu verki og þá segir Leifur að það fjalli um baráttu 

einstaklingsins við umhverfi sitt.  Guðmundur spyr hvað einkenni verkið: 

 
„Það einkennir það margt, einkum hvað þetta er nervus músík hlaðið allt of 
mörgum músíkölskum hugmyndum.  Það má líkja þessu við mann sem er að koma 
sér fyrir í framandi umhverfi og rekst sífellt á vegg.“   

 

Það er í þessu samhengi sem Leifur fer að ræða um Kafka.  Leifur neitar því að 

þetta sé prógrammtónlist en veltir því þó fyrir sér hvað sé ekki! prógramm tónlist.  

Hver áheyrandi býr sér til prógramm.  Þetta er vanþakklátt verk, segir hann.  Þegar 

fiðlan er að spila sitt fallegasta þá heyrist það ekki fyrir hljómsveitinni.  Tónskáldið 

vinnur á móti fiðlunni.  Þegar Guðmundur gengur á Leif um tengingu við 

persónulega reynslu segir hann einfaldlega:  „Maður hamast mest og reynir að gera 

best þegar enginn hlustar á mann.“ 

Í viðtalinum við Þorkel segir hann:   

                                                
30 Nafnlaus Grein geisladiskabæklingsins „För“ segir 1975! 
31 Viðtal við Þorkel.  
32 Geisladiskabæklingurinn „För“. 
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„Það eru ákveðin stef sem eru að reyna að koma sér á framfæri, það tekst nú ekki 
allt of vel hjá þeim greyjunum.  Einstök hljóðfæri, óbó og trompet í fyrsta kafla, 
reyna að gefa stefjum sínum form og tengjast fiðlunni en hljómsveitin stoppar 
það.“  

 
En fiðlan fær reyndar að njóta sín í tveimur stórum kadensum; í fyrsta kafla og 

þriðji kaflinn er einleikskadensa fiðlunnar með nokkrum athugasemdum 

slagverksins.  Í stórbrotnum flutningi Sigrúnar Eðvaldsdóttur með 

Sinfóníuhljómsveit Íslands er baráttan ekki vanþakklát að minnsta kosti ekki í 

hljóðritun frá því í febrúar1998, 33 tveimur mánuðum fyrir andlát tónskáldsins.  

Sigrún nær í gegn með sínum intensíva tóni og aðstoð upptökumanna RÚV.   

Sigrún flutti konsertinn fyrst með skosku BBC hljómsveitinni í Glasgow árið 1992.  

Það er örugglega eitt fárra dæma um að hljómsveitartónlist Leifs hafi hljómað utan 

landsteinanna.  Leifur var viðstaddur og gríðarlega ánægður með flutninginn.   

Strengjakvartettinn og fiðlukonsertinn eru að mörgu leiti skyld verk,  bæði í 

fjórum köflum og annar þátturinn er eins konar „næturferðalag“ í báðum verkunum.   

Bæði verkin eru mjög expressionísk.  Leifur var mikill unnandi myndlistar og 

fékkst jafnvel við hana sjálfur.  Hann kynnti sér myndlist vel í New York sem hafði 

á þessum tíma tekið við forystu hlutverki í myndlistarheiminum af Parísarborg.  

Þegar talið berst að myndlist í samtalinu við Guðmund nefnir Leifur fyrst abstrakt 

expressiónimsa, sem hann hreifst greinilega af, en fjallar jafnframt um popplist, 

nýrealisma, nýrómantík og endurkomu dada listar.  Sennilega urðu allir þessir 

straumar, nema þá helst popplistin, á einhvern hátt hluti af listrænni sýn Leifs og 

runnu inn í tónlist hans á mismunandi tímabilum.   

Lykilorð expressiónismans gætu verið „tilfinningaleg ofurákefð“ og sú 

lýsing á vissulega við um tónlist Leifs frá þessu tímabili.  Það má vissulega greina 

samsvörun í litríkri og litsterkri tónlist Leifs við „aksjónverk“ Jackson Pollack.  

Útkoman hjá báðum getur virkað tilviljanakennd og kaotísk þótt aðferðirnar séu 

gerólíkar.  Meðan Leifur beitir úthugsuðum aðferðum byggir aðferð Pollacks á 

undirmeðvituðu innsæi.  Óheftur expressiónimsi átti eftir að fylgja Leifi áfram þótt 

lýríkin yrði fyrirferðarmeiri með árunum. En sálmastefin áttu sannarlega eftir að 

fylgja Leifi í tónlist hans allt til loka.     

 

 
                                                
33  Gefin út af ÍTM 1999. 
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1970 – 1998  Að hætta að leita er að deyja 

 
Leifur bjó í Kaupmannahöfn frá 1970 til 1976.  Síðan bjó hann bæði á Ísafirði og 

Akureyri áður en hann flutti til Reykjavíkur árið 1979.  Það er erfitt að skipta tónlist 

hans niður í tímabil,  allt til 1997.  Sjálfum fannst honum dálítið hallærislegt að 

fullyrða að tónlist hans hefði breyst í Danmerkurdvölinni og talaði all 

kaldhæðnislega um að beykiskógar og bjór hefðu gert hana mildari að margra sögn 

og innhverfari.34  Það er hins vegar mun stærri spurning hvort samstarf hans við 

flautusnillinginn Manuelu Wiesler,  á árunum 1975 til 1983,  hafi breytt tónlist 

hans, eða viðhorfi til tónlistar.  Það er vissulega hægt að greina þróun, en hún var 

aldrei jöfn eða án útúrdúra.  Þessi þróun stefnir að:    

1.  Einfaldleika, þess einfaldleika sem hann sagðist sakna í eldri verkum sínum 

í viðtalinu 1981. Einfaldleikinn kemur skýrast fram í Serena (1995) fyrir 

fiðlu og hörpu og í kórverkum á borð við Maríumúsík (1992), jafnvel í 

Kvartettinum nr. 3 (1992).  Einfaldleikinn felur m.a. í sér að hið fallega í 

tónlistinni fær að njóta sín ótruflað á yfirborði verksins. Lýríkin fær meira 

svigrúm. 

2.  Aukinni notkun tilvitnana sem nær hámarki í síðasta verki Leifs, Sinfóníu 

nr. 2 (1997).  Guðmundur Emilsson bendir á árið 1981 að tilvitnanir séu 

mjög sjaldgæfar fyrir þann tíma.  

3.  Fjölbreyttari stílbrigðum, bæði milli verka og innan einstaks verks. 

4.  Vaxandi trúarlegum áherslum eins og strax árið 1975 með Angelus Domini, 

og árið 1977 með Quartetto Glaciale og kantötunni stóru, Rís upp, ó Guð,35 

þar sem trúarlegir textar eru túlkaðir en líka í trúarlegum tilvísunum í 

hljóðfæraverkum með frumsömdum sálmalögum, t.d. í Rent (1976) og 

systurverkunum Da-fantasía og Sónata per Manuela (1979). 

 

Ég skipti þessum 28 árum í tvo hluta.  Sá fyrri nær til 1983 þegar Tónlistarfélagið 

efndi til stórra tónleika með verkum skáldsins í Þjóðleikhúsinu, síðasta stóra 

samstarfsverkefni Leifs og Manuelu.   

 

                                                
34 Viðtal við Guðmund.  
35 Skrá ÍTM segir 1979 um Rís upp, ó Guð. 
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1970 – 1983 Náttúra, Niels Henning og Manuela 

 

Það er reyndar gat í verkalistanum frá 1969 til 1972.  Á árunum 1969 til 1971 vann 

Leifur tónlist fyrir a.m.k. þrjár leiksýningar; Hvað er í blýhólknum eftir Svövu 

Jakobsdóttur, leikgerð á skáldsögu Gunnars Gunnarssonar, Svartfugli og afar 

umdeilda sýningu á leikriti Jóhanns Sigurjónssonar um Mörð Valgarðsson.  Árið 

1971 vann Leifur líka með hljómsveitinni Náttúru og hjómsveitin flutti tvö verk 

sem urðu til í þeirri samvinnu á tónleikum í Háskálabíói til stuðnings náttúruvernd í 

Suður- Þingeyjarsýslu.  Þetta var þegar Laxárdeilan stóð sem hæst.  Annað 

verkanna var með sítar, sem Björgvin Gíslason lék á, í forgrunni.  Hitt var samið við 

ljóð Þorsteins frá Hamri.36 

Leifur lauk við “Drauminn um húsið” fyrir strengi og hörpu árið 1972.    

Blásarakvintettinum og Stigi, sem er septettútgáfa af blásarakvintettinum, var lokið 

árið 1973. En þá er líka stutt í stór verk, fjögur dagsett árið 1975:  

hljómsveitarverkið IO og Angelus Domini, Smátríóið (en nafn þess er mikið 

öfugmæli þótt það sé reyndar ekki nema 10 mínútur) og Per Voi sem er fyrsta 

verkið sem Leifur samdi fyrir Manuelu Wiesler.   Árið 1976 kom svo 

strengjasveitarverkið Rent.   

Við getum fyllt upp í gatið með jazz-tónlist sem Leifur samdi, annars vegar 

kammerjazz fyrir danska sjónvarpsþætti með kontrabassasnillingnum Nils-Henning-

Örsted Pedersen meðal flytjenda og hins vegar stórsveitarjazz fyrir Radioens 

Bigband í Kaupmannahöfn.  Þessi verk eru nú týnd.   

Kammerverkin eru öll skyld.  Það verða engin sérstök skil við Per Voi, sem 

var fyrsta verkið sem Leifur samdi fyrir Manuelu, enda hafði Leifur ekki kynnst 

Manuelu á þeim tíma.  Ekkert þessara verka er kaflaskipt.  Einu stóru kaflaskiptu 

verkin frá þessu tímabili eru Kantatan, Flautukonsertinn og Óbókonsertinn. Öll 

verkin eru flókin:  Margir hlutir gerast samtímis, raddir hreyfast á sínum forsendum 

hver í sínu hljóðfalli.  Sviptingar eru óvæntar,  Það eru skarpar andstæður milli 

formhluta verkanna og samhengið liggur síður en svo í augum uppi.  Margt virðist! 

engan veginn passa saman. Músíkalskar hugmyndir eru kæfðar, hvert rekst á annars 

horn.  

                                                
36 Tileinka verkið Ólöfu Árnadóttur frá Skútustöðum og Náttúru. Frétt í Tímanum 7. febrúar 1971. 
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Helsta breytingin frá verkunum fyrir 1970 er lýrík sem er komin í stað 

óhefts expressiónisma auk þess sem tilvitnanir byrja að gera vart við sig fyrir 

alvöru.  Margar hendingar í Per voi minna á strengjakvartettinn en þar heyrum við 

jafn ólíka hluti og “John Browns Body” og upphafshljómaganginn úr Tristan eftir 

Richard Wagner, tilvitnanir sem eru þó vel faldar.  

 

Smátríó  
 

Smátríóinu lýkur á píanóstefi sem ber í sér annarlega fegurð í samhengi við það sem 

á undan er gengið.  Þetta hljómar eins og tilvitnun, vegna þess að við fáum ekki á 

tilfinninguna að stíllinn sé Leifs eða að minnsta kosti ekki þessa verks.  Þetta er 

kannski fyrsta skýra dæmið í hljóðfæratónlist Leifs um einfalda syngjandi laglínu 

sem fær að hljóma til enda.  En í þessu sama verki er mjög falleg sellólína, lýrísk, 

jafnvel rómantísk.  Hún er vandlega merkt mezzopiano meðan flautan og píanóið 

leika agressíva tónlist fortissimo.  Þegar ég æfði verkið fyrst árið 1987 með Arnþóri 

Jónssyni sellóleikara og Önnu Guðnýju Guðmundsdóttir, píanóleikara vorum við 

Anna einhvern tíma að ræða málin en Arnþór var að spila eitthvað undurfallegt.  

Við lögðum við hlustir og spurðum svo Arnþór hvað þetta væri, Brahms kannski?  

Nei þetta var Leifur Þórarinsson og við höfðum aldrei heyrt þessa línu vegna þess 

að við vorum svo upptekin í okkar djöfulgangi.  Leifur staðfesti síðan við okkur að 

svona ætti þetta að vera.  Þessi lína ætti varla að heyrast.  Lýsingar Leifs á þessu 

verki hafa mér alltaf fundist undarlegar, sem og nafnið.   

 
„Þetta er tækifærisverk, fimmtugsafmælisgjöf handa Gunther Schuller, samið á 
einni viku.  Mjög einfalt verk í tveim aðgreindum hlutum.  Í því þróast lagrænar, 
tónalar hugmyndir og því lýkur á látlausri melódíu, sem hefur verið að fæðast, á 
mjög augljósan hátt, allan tímann.  Mjög aðgengilegt verk.“ 37 

 

Formgreining Leifs er svo einföld að hún segir nánast ekki neitt og það er fjarri því 

að þróunin að fæðingu melódíunnar sé augljós.  Verkið er mjög erfitt í samspili, 

hljóðfallið er mjög flókið.  Þetta er verulega snúin kammermúsík.  Það var frumflutt 

af glæsilegu tríói Roberts Aitken, Hafliða Hallgrímssonar og Þorkels 

Sigurbjörnssonar sem léku það bæði hér heima og á Bretlandseyjum.  Hafliði hefur 

                                                
37 Viðtal við Guðmund.  
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lýst fyrir mér miklum erfiðleikum við að koma þessu verki saman.  Ég hef flutt 

þetta magnaða verk margoft, alltaf undir merkjum Caput hópsins, með mismunandi 

flytjendum.  Yfirleitt höfum við hagað leik okkar þannig að sellólínan fagra heyrist í 

gegn og á upptökunni fyrir Gunther Schuller, með Bryndísi Höllu Gylfadóttur og 

Snorra Sigfúsi Birgissyni, er hún reyndar mjög greinileg.38    

Blásarakvintettinn og Stig eru náskyld.  Stig er í raun útsetning á 

Kvintettinum, þar sem er bætt við einni flautu og slagverki, samið “fyrir 

Stokkhólm” segir á titilsíðu og hefur væntanlega verið frumflutt þar.  

„Slagverksleikarinn er þarna til að rjúfa stöðugt myndina.  Þetta eru fyrst og fremst 

spekulasjónir með tempó og stígandi.“ 39  Leifur er enn að kljást við mismunandi 

línur í sjálfstæðu hljóðfalli.    

 

Rent og Angelus Domini  
 

Í Rent og þó enn frekar í Angelus Domini eru sennilega fólgnar meiri breytingar en 

í kammerverkunum.  Eins og í Smátríóinu er tilvitnun í Rent, ekki í annað verk 

heldur í annan stíl.  Þetta er kostulegur menúett í nýklassískum stíl  - sem aftur er 

augljóslega byggður á eldri fyrirmyndum - og gæti átt heima í verki eftir Stravinsky.  

Leifur vitnar svo í þennan menúett bæði í hljómsveitarverkinu För (1988) og í 

síðasta verki sínu, Sinfóníu nr. 2 (1997).  Ég get ekki litið á þennan menútett öðru 

vísi en sem grín.  En alvöru grín er vissulega margrætt og flókið fyrirbæri.  

Hugsanlega er Leifur að gera grín að tónlistinni almennt eða jafnvel sinni eigin 

tónlist og persónu.  Titill þessa alvarlega verks er enda kaldhæðinn;  Greiðslan fyrir 

verkið frá Kammersveitinni í Örebro í Svíþjóð nægði til að borga húsaleigu í 

einhvern tíma.  Árni Heimir Ingólfsson segir um þetta verk:    

 
„Verkið hefst á óræðum „flageolet“ tónum, en við taka stutt stefjabrot, ómstríðir 
hljómaklasar og víðfeðm glissando, allt í eins konar útreiknaðri rökleysu sem leitar 
lausnar en finnur enga. ... En þegar verkið virðist hafa náð algerri upplausn heyrist 
kyrrlátur fjórradda sálmur sem felur í sér lausnina á fyrra stefnuleysi verksins, eyðir 
öllum efa og sameinar öll rök.“ 40 
 

                                                
38 Leifur Thórarinsson – Icelandic Chamber Music GM Recordings, 1999. 
39 Viðtal við Guðmund.  
40 Árni Heimir Ingólfsson,  Leitin eilífa. 
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Þetta er hugmyndin um sálm sem kom fyrst fram í strengjakvartettinum sjö árum 

áður en fær hér  það framhaldslíf sem tónskáldið hafði gert ráð fyrir, þótt enginn sé 

textinn né söngur áheyrenda.  Varðandi lýsingu Árna að öðru leiti er augljóst að 

menn upplifa tónlist hver á sinn hátt.  Miðað við fyrri verk Leifs er verkið mjög 

rökrétt í byggingu, engir útúrdúrar nema menúettinn, markviss stefna að lokamarki.   

Angelus Domini er fyrsta stóra verk Leifs þar sem trúin er aðalatriðið og í 

þessu verki ákveður hann að yfirgefa allar spekúlasjónir um mismunandi hljóðfall 

og ósamstíga raddir heldur „að draga upp sem skýrastar og einfaldastar línur án 

þess þó að fara út í hreinan barnaskap.” 41  Þetta er vissulega tímamótaverk á ferli 

Leifs, að því leiti að þetta verk er ólíkt þeim sem hann hafði samið áður, en þýðir 

hins vegar engan veginn að hér hafi hann fundið einhvern stíl sem hann síðan hafi 

haldið í, síður en svo.  Til þess var hugsun hans allt of frjó og leit hans of áköf.  

Textinn er sóttur til Halldórs Laxness, eins og í öðru verki sem tengist 

Kaupmannahöfn, Kastrup Lufthavn (1977).  Hér er um að ræða snilldarlega og 

frjálslega þýðingu á latneskum helgitexta. „Eingill drottins heilsar meynni Mirjam 

og mærin varð þúnguð af helgum anda ... Blessaða Márja, móðir drottins, mýk þú 

hans reiði....”   Við getum kallað þetta hina barnalegu og einlægu afstöðu til Maríu 

sem raunverulegrar móður.  Hið barnslega viðhorf til heilagrar guðsmóður kemur 

fram í yndislegu Maríuljóði Vilborgar Dagbjartsdóttur sem Leifur notaði í 

Maríumúsík sinni árið 1992:  „Nú breiðir María ullina sína hvítu á himininn 

stóra.”  

 

Manuela Wiesler og Helga Ingólfsdóttir.   
 

Verkin sem eru samin fyrir þessa miklu virtúósa eru: 

• Per Voi (1975) fyrir flautu og píanó – fyrir Manuelu og Snorra Sigfús 
Birgisson.   

• Sumarmál (1978) fyrir flautu og sembal,  
• Da-fantasía (1979) fyrir sembal,  
• Sonata per Manuela (1979) fyrir flautu,  
• Largo y largo (1981) fyrir flautu, klarinett og píanó,  
• Flautukonsert (1983 – hann er dagsettur 1984 í handriti)  
• Sónata með Da-fantasíu (1987) fyrir sembal.    

                                                
41 Sótt hér í grein Árna Heimis: Leitin eilífa.   
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Þetta eru fimm verk fyrir Manuelu og þrjú fyrir Helgu.  Þar fyrir utan lék Manuela 

önnur flautuverk Leifs, smáverkið „Sjóleiðina til Bagdad,“  Smátríóið og Quartetto 

glaciale.  Nokkur þessara verka eru einstök í ferli Leifs, einkum Sumarmál, Sónata 

per Manuela og Da-fantasían.     

Sumarmál 

 

Lýsing Leifs á Sumarmálum á betur við en lýsing hans á Smátríóinu.     

 
„Þetta eru þróunarvaríasjónir yfir svona frumstef, mjög einfalt  ... fimm 
greinanlegir kaflar sem geta staðið fyrir hvern dag í sumarmálum.“ 42 
   

Þessi kaflaskipti liggja að vísu ekki í augum uppi, hvorki í hlustun né á 

nótnapappírnum og það er alls ekki einfalt mál að flytja verkið, meðal annars vegna 

sjálfstæðs hljómfalls raddanna, einkum framan af verkinu.  En orðið 

þróunarvaríasjón nær mjög vel yfir það sem hér er að gerast.43  Frumstefið gengur í 

gegnum endalausar myndbreytingar, það er skoðað frá ýmsum hliðum, er stundum 

nær óþekkjanlegt og fjarlægist upprunann eftir því sem líður á verkið.  Þetta stef, 

sem er myndað af þremur tónum, er sótt í þjóðlagið „Ljósið kemur langt og mjótt“  

og er eitt örfárra dæma um þjóðlega tónlist hjá Leifi.  Annað skýrt dæmi er tilvitnun 

í Liljulagið í lok hljómsveitarverksins „Mót“ (1990).  

Sumarmál er prógrammtónlist og er eina verk Leifs sem flokkast 

afdráttarlaust undir þá skilgreiningu.   Stefið sem táknar biðina í upphafi umbreytist 

smám saman  í villtan fagnaðarsöng til dýrðar vorinu.  Þetta verk hefur þannig í sér 

fólgna  hnitmiðaðri, útúrdúralausa stefnu en fyrri verk Leifs.  Og stefnan er frá 

myrkri til ljóss, frá sorg til gleði.  Endirinn er jákvæður og bjartur, eins og í Rent og 

Quartetto glaciale.   

Sónata per Manuela – Da fantasía   

 

Varðveitt eru 13 einleiksverk eftir Leif Þórarinsson. Þau eru öll skrifuð fyrir 

hljómborðshljóðfæri; píanó, sembal, eða orgel nema Sónata per Manuela og 

                                                
42 Viðtal við Guðmund. 
43 Leifur lýsir tríóinu Áföngum á svipaðan hátt:  „Formið er einfalt þróunarform, þar sem eitthvað 
gerist í hverjum „áfanga“  Annars er kveikjan að þessu líklega nokkrir ferðalangar í myndum 
Kristjáns Davíðssonar ... “  Sótt í bækling með hljómdiskinum Áfangar. Smekkleysa,  2004. 
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flautusólóin tvö sem ættuð eru ú leikhúsinu; T.V. tilbrigðin og Sjóðleiðin til 

Bagdad.  Það er reyndar athygli vert að allir dúettar Leifs eru með hljómahljóðfæri 

og tríóin öll eru með píanói. Að þessu leyti hefur Leifur farið óvenju  klassíska leið.  

Manuela Wiesler skrifar um verkið:    

 
„Persónulegast þessara verka (flautuverka Leifs – innsk. K.B.) er Sónata per 
Manuela, sem Leifur samdi á Akureyri að vetrarlagi árið 1978. (Mér finnst erfitt að 
að skrifa um þetta verk, það hefur hreiðrað um sig á alveg sérstökum stað í hjarta 
mínu.) Það er markað djúpri vináttu en líka innri baráttu sem Leifur háði í sinni 
Gethsemane-Akureyri. Formlega er þetta “sonata da chiesa” – hægt-hratt-hægt-
fúga;  grundvallartónnin er D(eus). Sérhver sem þekkir til verka Leifs mun finna 
margar sjálfstilvitnanir – dulkóðuð skilaboð fyrir hina innvígðu.“  44 (þýðing K.B.)  

 

Sennilega er ártalið misminni Manuelu en hún frumflutti það í janúar 1980 og mjög 

ólíklegt að hún hafi beðið í heilt ár með frumflutning.  Þessi texti lýsir vel hvílíkt 

álit Manuela hafði á Leifi.  Hún hélt gjarnan tónleika þar sem voru bara verk eftir 

Bach og Leif.  Sömu sögu er að segja um Helgu Ingólfsdóttur.  4. ágúst 1990 hélt 

hún einleikstónleika í Skálholti þar sem efnisskráin samanstóð af tveimur verkum 

eftir Bach og einleiksverkunum tveimur eftir Leif.   

Í síðustu ferð sinni til Íslands lék Manuela Sjóðleiðina til Bagdad á tónleikum í 

Skálholtskirkju sumarið 2000.   

Leifi segist svo frá um flautusónötuna:   

 
„Ég var lengi að finna leiðina en það eru til hjálpargögn.  Einleikssónötur fyrir 
flautu hafa verið skrifaðar áður.  Ég get ekki neitað tengslunum við sónötu C.P.E. 
Bach.  En ég hafði ekki heyrt hana í 20 ár.  Þetta byggir meira á minningu um 
hana.“ 45  
 

Í mínum huga á Sónata per Manuela nánast ekkert skylt við sónötu C.P.E. Bachs í 

a-moll.  Það er þá helst notkun tveggja ólíkra tónsviða flautunnar í upphafsþáttum 

beggja verkanna sem tengir verkin saman veikum þræði.   En minning Leifs um 

stemmingu; flautuhljóminn nakinn og óstuddan eða flautuleikarann einan á sviðinu, 

hefur ugglaust verið mikil inspirasjón.  Í hljómdiskabæklingi skrifar höfundur 

þessarar ritgerðar: 

 
„Þrátt fyrir að sónatan sé samin fyrir einraddað hljóðfæri er hún strangt til tekið 
ekki einradda verk.  Við skynjum þögla hljómana sem bera uppi rödd flautunnar og 

                                                
44 Bæklingur með hljómdiskinum To Manuela, BIS, 1989. 
45 Viðtal við Guðmund.  
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knýja hana áfram og við getum jafnvel heyrt miklu fleiri raddir.  Það eru líkast til 
raddirnar sem við heyrum - í alvörunni - í Da-fantasíunni. “ 46    

 

Að einhverju leiti súmmerar flautusónatan upp flesta þræði í tónlist Leifs.  Hið 

fjórþætta form vísar til stóru verkanna frá sjöunda áratugnum, strengjakvartettsins 

og fiðlukonsertsins, auk þess sem það vísar til barokksónötunnar.  Hér er líka 

scherzo kafli, sálmalag og tilfinningaríkt sönglag.  Og í sónötunni eru æpandi 

andstæður bæði innan kafla og milli kafla, brotakennd hugsun, óvæntar uppákomur 

og hugmyndir sem virðast ekki vera viðeigandi þar sem þær eru.                                                                                                  

Verkið gengur út á ystu nöf í bæði í tónsviði og styrk.  Tilfinningatjáningin er 

ofsafengin.  Þetta er expressiónískt verk, „rómantískur expressiónimsi“ eins og 

Leifur skilgreindi Sinfóníu nr. 2. 47   

Göran Bergendal deilir skoðunum mínum og Manúelu á þessu verki: 

 
„Great demands are made on the performer´s power of interpretation and it 
certainly belongs to the most substansial works in the modern flute literature.“ 
 

Fyrsti kaflinn hefst á brotakenndum upphrópunum.  Reyndar er upphafið, sem 

byggir á yfirtónunum frá D, nánast spektral.  Hið þríendurtekna D, sem er tákn hins 

þríeina Guðs, eins og Manuela bendir á, leysist upp í yfirtónnin A, sem stendur fyrir 

flytjanda verksins. Allur kaflinn er brotakenndur þar sem skiptast á nokkuð statískar 

myndir og ofsafenginn áköll.  Stemningin er ekki ólík og í upphafi 

hljómsveitarverkanna „Io“ (1975) og „ För“ (1988).  Annar kaflinn er Scerzokafli 

eins og Leifur skrifaði í strengjakvartettinum og fiðlukonsertinum.  En auðvitað er 

flæðið rofið annað slagið með andstæðum mótívum.  Þriðji kaflinn, með 

yfirskriftinni Adagio, er söngkaflinn eða arían í þessu verki.  Hinn fagri cantabile 

söngur fær samt ekki að flæða óheftur.  Hann er bókstaflega rifinn upp í 

æðisgengnum hávaða á allra hæsta tónsviði flautunnar, þangað sem fáir komast.  

Fjórði kaflinn hefst á fúgustefi sem er endurtekið í ýmsum myndum átta sinnum.  

Upphaf þessa stefs eru þrír krómatískir tónar, D,Dís,E.  Það er eins og D-in þrjú frá 

upphafinu séu lögð í ferðalag.  Þessi þróun heldur áfram þegar sálmalag er sungið á 

flautuna síðar í kaflanum.  Þar er þetta þriggja tóna frum orðið díatónískt:  G,A,H.  

                                                
46 Bæklingur með hljómdiskinum Sumarmál, Smekkleysa 1998. 
47 Arndís Björk Ásgeirsdóttir ræðir við Leif Þórarinsson, upptaka frá 20. nóvember 1997. 
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Kaflanum lýkur á úrvinnslu á tilfinningaþrungnu stefi úr þriðja þættinum og 

tilvitnun í upphaf fyrsta kaflans.  Þessi kafli kann að virðast brotakenndur 

samsetningur og jafnvel verkið allt.   

Kennari minn í Bandaríkjunum, tónskáldið og flautuleikarinn Harvey 

Sollberger, sem var góður kunningi Leifs á námsárunum, hafði litið yfir þessa 

tónlist áður en ég spilaði sónötuna fyrir hann í heild.  Hann sagði að hann hefði velt 

því fyrir sér hvernig væri hægt að skapa einhverja heild úr þessari óreiðu en skildi 

óðara samhengið þegar hann hlustaði á flutning minn.  Leifur vissi að hann var að 

skrifa fyrir einn mesta flautuleikara veraldar. „Alveg ævintýralegur flautuleikari, 

Manuela, það er ekki til betri flautuleikari í heiminum í dag.“ 48  Verkið tollir 

saman í áþreifanlegri nærveru einleikarans,  sem verður bókstaflega að anda tónum 

þess frá sér úr sálardjúpunum.  Annars skilur það ekki nokkur maður.  Og þetta 

tekst ekki alltaf.  Verkið er óaðgengilegt og krefjandi fyrir flytjanda og áheyrendur 

eins og svo mörg verka Leifs.  Sjálfur náði ég litlu sambandi við það fyrr en ég fór 

að æfa það undir handleiðslu Manuelu í náinni samvinnu við Leif og ég hef oft 

fengið þau viðbrögð áheyrenda og gagnrýnenda að þeir skilji ekki verkið.   

Þegar ég heyrði flautusónötuna fyrst féll hún algjörlega í skuggann af 

systurverkinu,  Da-fantasíunni fyrir sembal.  Verkin voru frumflutt á sömu 

tónleikum í Bústaðakirkju á Myrkum músíkdögum í janúar 1980.  Nafnið „Da“ 

tengist að sjálfsögðu tónefni verksins.  Meðal þess sem þessi tvö verk eiga 

sameiginlegt er fúgustefið, sem er hér raunveruleg fjögurra radda fúga, og 

sálmalagið sem verður stef í þriggja radda fúgu.  Margt af efni fantasíunnar er ýmist 

undanfari eða úrvinnsla þessara tveggja skyldu stefja.  Í Da-fantasíunni eru grípandi 

stef og ritmar sem gera hana eitt af fáum verkum Leifs sem þarf hugsanlega ekki að 

heyra nema einu sinni til að njóta til fulls. Eitt þessara stefja minnir á hringekju- eða 

spiladósarmúsík; mekanískur vals sem er ótrúlega nostalgískur í sinni annarlegu 

fegurð.  Hér er líka bein tilvitnun í forleikinn að Tristan og Ísold, í upprunalegu 

tóntegundinni.  Ekkert er gert til að fela þessa tilvitnun en hljóðfærið villir mönnum 

sennilega sýn og ég minnist þess ekki að nokkur áheyrandi hafi uppgötvað þessa 

tilvitnun.  Da-fantasían og flautusónatan hafa ríka skírskotun til barokksins.  Hið 

                                                
48 Ingólfur Margeirsson ræðir við Leif  „Að hætta að leita er að deyja“ Helgarpósturinn, 9. júní 1983. 
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brotakennda form Leifs með óvæntum uppákomum eins og það kemur fram í Da-

fantasíunni minnir t.d. á hugmyndaflæði í tokkötum Frescobaldis.   

Leifur hafði áhuga á að láta þessi tvö verk hljóma saman.  Hann lét þá ósk í 

ljós bæði við og Manúelu og undirritaðan.  Okkur þótti hugmyndin fráleit, meðal 

annars vegna þess hversu gríðarlega vinnu við höfðum lagt í þetta verk.  Við 

höfðum ekki áhuga á samkeppni Da fantasíunnar.   

Flautukonsert 

 

Leifur Þórarinsson samdi flautukonsert fyrir Manuelu Wiesler árið 1983 til flutnings 

á tónleikum Tónlistarfélagsins, tileinkuðum honum,  í Þjóðleikhúsinu.  

Hljóðfæraskipan er langt frá öllu sem gæti talist klassíkst og er gott dæmi um að 

Leifur kom sífellt á óvart. Þrír slagverksleikarar, semball, píanó, gítar, harpa, fiðla, 

víóla, selló og kontrabassi.  Ef menn héldu að Leifur hefði tekið beina stefnu á 

barokk og hefðbundnar hljóðfærasamsetningar þá var það misskilningur.   Stíll 

þessa verks er dálítið í ætt við flóknu verkin frá því um 1975 en hugmyndir eru 

sóttar í Sumarmál og Sónötu per Manuela.  

   Tónleikarnir voru hugsaðir sem ein heild,  „Manuelumúsík.” Fyrst stóð 

Manuela ein á sviðinu, svo fjölgaði flytjendum smám saman í kringum hana þar til 

þeir voru orðnir 11 auk Leifs sem stjórnaði flautukonsertinum.  Dagskráin var þá 

þannig:  Sónata per Manuela, Per Voi, Smátríó, Quartetto glaciale, Flautukonsert.  

Konsertinn var ekki hreinskrifaður fyrir tónleikana enda lokið á elleftu stundu.  

Handritið er svo ekki dagsett fyrr en 1984.  Síðan kemur fram hreinskrifaður og 

töluvert breyttur konsert í handriti dagsettu árið 1993. Á titilsíðu stendur:  „Vor í 

hjarta mínu fyrir 12 hljóðfæraleikara – kammerkonsert.“ 

 Mér er ekki kunnugt um að verkið hafi verið flutt um það leyti.  Það er þó ekki 

ólíklegt að hreinskriftin hafi verið gerð fyrir Manuelu til flutnings einhvers staðar á 

Norðurlöndunum.    

Verkið var flutt á tónleikum Kammersveitar Reykjavíkur árið 2001 og 

hljóðritað fyrir hljómdisk með tónlist Leifs;  „Leitin eilífa.“  Mér er það hulin 

ráðgáta hvers vegna Leifur kallar þetta ekki flautukonsert í síðari útgáfunni og að 

menn hafi tekið það gott og gilt að þetta væri kammerkonsert, svo stórt er hlutverk 

flautunnar í þessu verki.  Áshildur Haraldsdóttir er einleikari í verkinu án þess að 

þess sé getið.    
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Stór verk frá þessu tímabili eru hljómsveitarverkin IO (1975) og Haustspil 

(1983) bæði í einum þætti og Óbókonsertinn saminn fyrir Kristján Þ. Stephensen og 

Sinfóníuhljómsveit Íslands árið 1982 sem er viðamest þessara verka, rúmlega 20 

mínútna langt, lýrískt og litríkt og væri mjög fróðlegt að bera hann ítarlega saman 

við fiðlukonsertinn sem er ekki nema 13 árum eldri.     

 

1983 - 1998   Er þetta afturhvarf?49   

 

Eftir tónleikana í Þjóðleikhúsinu 13. júní 1983 fór Leifur til Ítalíu og dvaldi þar í 

nokkra mánuði.  Ég held að þessir tónleikar hafi verið ákveðið uppgjör.  Leifur fékk 

tækifæri til að hlusta á nokkur þeirra verka sem hann hafði samið síðustu árin og var 

tilbúinn til að þræða ótroðnar slóðir.  Þarna, í boði Kristjáns Jóhannssonar, söngvara 

samdi hann hljómsveitarverkið Haustspil.   

 
„ ... af engu tilefni en svo lést vinur og þetta er í minningu hans.  Hér eru margar 
ívitnanir, duldar og lítt duldar en Vorblót liggur í augum uppi.  Þetta eru minningar 
um Stravinsky, Bartok, Mahler, Sibelius en ekki Schoenberg. Tónlist 
unglingsáranna.  Og þetta eru ívitnanir í Ives stílinn.“  50 
 

Þessi vinur hét Valdimar Pálsson og verkið er tileinkað minningu hans.  Haustspil er 

ólíkt fyrri hljómsveitarverkum Leifs að minnsta kosti á yfirborðinu sem er nánast 

rómantískt en um leið er það kaotískt í anda Ives.  Það er hægt að greina fjórskipt 

form í Haustspili.  Fyrsti kaflinn, byggir þá á miklum andstæðum, annar kaflinn er 

stuttur og hægur, sá þriðji er mars og sá fjórði er mjög hægur. En það sem meira 

máli skiptir eru miklar og óvæntar sviptingar allt verkið út í gegn.  Ég veit ekki 

hvort um beinar tilvitnanir er að ræða í þau tónskáld sem Leifur telur upp en 

áheyrandanum er hent á milli stemninga sem hver um sig gæti verið ættuð úr 

pennum þeirra og stemningarnar hendast hver á aðra.  Margt hefur karakter 

balletttónlistar en svo er marsinn mjög áberandi í Haustspili;  sorgarmars, gleðimars 

og jafnvel amerískt hergöngulag.  Það er þessi nærvera marsins sem gerir Haustspil 

svo Ives-legt tónverk.  Verkið fjarar út í einhvers konar spurningu.  Lýsingin á 

verkinu í bæklingi ÍTM er mjög góð:   

                                                
49 Sjá:  Arndís Björk ræðir við Leif.  
50 Óskar Ingólfsson ræðir við Leif Þórarinsson, 17. október 1989. 
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„Haustspil Leifs er líflegt verk og síbreytilegt.  Höfundur fer ekki hefðbundnar 
leiðir hvað form snertir, en verkið skiptist í marga litla þætti, mishraða og 
breytilega hvað varðar hljóðfæranotkun.   Þessum hlutum er vafið saman í eina 
heild, þar sem ekkert er endurtekið, ítrekað eða ofsagt, heldur breytir verkið stöðugt 
um áferð.  Ef til vill má líkja þessu verki við tímann sjálfan, sem líður fyrir augum 
okkar.  Það eina sem við höfum er nútíðin í öllum sínum margbreytileika, og kemur 
þó aldrei aftur.“  51 
  

Þannig eru ýmis einkenni módernismans áberandi hér:  Sífelldar breytingar án 

endurtekninga, ekkert sem hönd á festir við fyrstu heyrn.  Heimasmíðað form.  En 

Leifur er engan veginn upptekinn af því að vera nútímalegt eða frumlegt tónskáld.  

Hann hefur að einhverju leiti ákveðið að taka mið út frá eldri tónlist: „Öll músík er 

sprottin upp úr annarri músík ... Ekkert tónverk er til fyrir sjálft sig“.52    

Leifur flutti oft eftir Ítalíudvölina.  Hann bjó á Hellu á Rangárvöllum í 

fjögur ár, 1989 til 1993 og á Kýpur í eitt ár, 1993 til 1994.  Síðustu árin bjó hann í 

Reykjavík.   

Hann virðist ekki hafa samið mikið á árunum 1984 til 1987.  En eftir það 

verða afköstin mikil.  Frá 1988 til 1997 lauk hann við fjögur hljómsveitarverk, För 

(1988), Mót (1990), Hnit (1991) og Sinfóníu nr. 2 (1997).  För, Mót og Hnit eru öll 

í einum þætti en Sinfónían er margbrotin, þótt opinberlega sé hún í einum kafla, og 

jafnframt lengsta hljómsveitarverk Leifs, um 27 mínútur.   Píanókonsertinn Styr – 

fyrir píanó og kammerhljómsveit - var skrifaður árið 1988 fyrir Þorstein Gauta 

Sigurðsson og hljómsveitarstjórann, Hákon Leifsson.  Kammerkonsertinn „Á 

Cypros“ var saminn 1993 fyrir Kammersveit Reykjavíkur.  Kórverkið Maríumúsík 

er frá 1992, samið fyrir Háskólakórinn undir stjórn Hákonar Leifssonar.  Frá þessu 

tímabili eru tvö stór einleiksverk:  „Sónata með Da-fantasíu fyrir sembal“ (1987) og  

„Preludio, intermezzo, finale“ fyrir píanó sem er samið árið 1995 eins og Serena 

fyrir fiðlu og hörpu.  Og hvað einkennir svo þessi verk?  Í viðtalinu við Ingólf 

Margeirsson lýsir Leifur stjórnmálaskoðunum sínum þannig:    

 
„Já, ég er fylgjandi kapitalimsa, en ég hef viðbjóð á honum líka, þeir verða að passa 
sig þessir kapitalistar!  ... Sósíalisminn hefur líka komið miklu góðu til leiðar en við 
erum bara að verða fórnarlömb sósíalismans.  Það er allt að fara í tóma dellu og 
vitleysu.  Ég er voðalega hræddur við manngerðina kommúnisti.  Kapítalistar eru 
þó rýmri.  Hitt er annað mál, að það var aldrei skemmtilegra í gamla daga en á 

                                                
51 Grein með bæklingi með hljómdiskinum Four Icelandic Orchestral Works(höfundar ekki getið) 
ITM 1989. 
52 Óskar Ingólfsson ræðir við Leif. 
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sunnudagsmorgnum hjá Einari Olgeirs og Brynjólfi.  Þeir voru með flokksskóla .. “  
(I.M): „Fannstu eitthvað? “  „Nei, nei! Bara meiri leit. “   
 

Í útvarpsviðtalinu við Óskar Ingólfsson árið 1989, undir lok kalda stríðsins fullyrðir 

Leifur að tímarnir séu stefnulausir.     

 
„Þetta eru öryggislausir tímar og það kemur mjög greinilega fram í músíkinni.  
Þegar við þykjumst hafa fundið eitthvað öryggi í vinnubrögðum eða stíl þá er það 
falskt öryggi.  Það er bara blekking.  Músíkin í dag er eilíf leit.“   
 

Verk Leifs frá þessu síðasta tímabili eru mjög ólík,  það er alveg ljóst að hann vildi 

ekki búa við falskt öryggi eins stíls, ekki einu sinni innan einstakra verka í sumum 

tilfellum.  Mér virðist jafnframt að Leifur hafi ekki tekið allt sem hann samdi jafn 

alvarlega og áður.  Þegar Óskar Ingólfsson spyr um dramatískar andstæður eins og 

ljós og skugga í För svarar Leifur einfaldlega:   

 
„Þetta eru bara venjulegar sinfónískar andstæður, að láta ólíka hluti vinna saman  ... 
þetta er afskaplega venjulegt verk finnst mér einhvern veginn, áheyrilegt og 
skemmtilegt.  Ég myndi alveg sætta mig við þetta verk hvur sem hefði skrifað það.“  

 

Í útvarpsþætti sem sem Leifur gerið árið 1966 um Ives rifjar hann upp eftirfarandi 

frásögn Ives um föður sinn sem lét eina lúðrasveit spila hergöngulag niður í bæ 

meðan önnur spilaði einfaldan en kröftugan sálm uppi á hæð í nágrenninu.  Ives 

lýsti því hvernig hann gekk á milli, þegar hann heyrði bara hergöngulagið, þegar 

hann heyrði bæði lögin samtímis og hvernig hergöngulagið fjaraði smám saman út 

og sálmurinn hljómaði voldugur og ótruflaður.  Mér er reyndar ekki kunnugt um að 

Leifur hafi samið eiginleg hergöngulög, þótt líklegt sé að einhverjir góðir marsar 

fyrirfinnist í leikhústónlistinni hans.   En sálmalagið hefur algera sérstöðu hjá Leifi, 

það fylgir honum allt frá Strengjakvartett nr. 1 til lokahluta Sinfóníunnar nr. 2.  En 

það er millistigið sem er svo áberandi hjá Leifi  t.d. í kaotískum átakaverkum eins 

og píanókonsertinum Styr og hljómsveitarverkinu Mót.  En frá þessum síðustu árum 

eru líka verk þar sem sálmurinn eða hljóðlát bæn eru nánast ótrufluð; 

Maríumúsíkin, Grafskrift fyrir Bríeti (sem Leifur nefnir líka Epitaph eins og fyrsta 

hljómsveitarverkið) og Serena.  Einleiksverkin fyrir sembal og píanó eru margbrotin 

verk en stíll þeirra er hreinn, tónninn einlægur og tilfinningaþrunginn.  

Sembalsónatan var frumflutt af Helgu Ingólfsdóttur við opnun málverkasýningar 

Gunnars Arnar Gunnarssonar í New York.  Þeir Leifur voru vinir og nágrannar 
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þegar Leifur bjó á Hellu.   Það er eitt tiltekið málverk Gunnars Arnar sem er nánast 

umfjöllunarefni sónötunnar:   

 
„Þar sjáum við mann (eða risa) sem heldur á ævintýrahöll í lófa sér.  Sónatan er hin 
hljóðláta íhugun þessa manns en fantasían er hljómlist hallarinnar.  Það má líta á 
þessa sónötu, líkt og flautusónötuna, sem fjögurra kafla kirkjusóntu  ... í lokin er 
örstutt prestó, líkt og maðurinn hlaupi beint inn í ævintýraveröld fantasíunnar. “ 53   
   

Sónatan með Da-fantasíunni og Da-fantasían sjálf mynda eina heild og eru sem slík 

viðamesta sembalverk sem ég veit til að hafi verið samið á tuttugustu öldinni.   

Þetta er „rómantískur expressiónismi“ sagði Leifur um Sinfóníu nr. 2 og sú 

lýsing gildir fyllilega um sembalsónötuna og kannski enn fremur um „Preludio, 

intermezzo, finale“ sem er með sínum þremur köflum öllu sónötulegri en 

sembalsónatan!    

 

Í viðtali við Arndísi Björk Ásgeirsdóttur frá árinu 1997 í tilefni af frumflutningi 

sinfóníunnar fullyrðir Leifur:      

 
„Það er í því (verkinu) efni sem hefur lengi verið að þvælast í ýmsum verkum eftir 
mig lengi ... maður er alltaf meira og minna að fást við líka hluti í gegnum tíðina ... 
“  54  

 

Þrátt fyrir að yfirborð tónlistarinnar sé mjög ólíkt á hinum ýmsu tímabilum í starfi 

Leifs þá eru grundvallarverkefnin í tónsköpuninni þau sömu.  Þegar Arndís spyr:  

„Hvar myndirðu plasera þetta verk“ verður Leifur hugsi en segir að lokum:   

 
„Það er nú bara svolítið erfitt hins vegar , ég veit það ekki ... meinarðu svona 
tæknilega eða hvaða áhrifavaldar séu sterkastir, hvaða tónskáld? ... Ætli það sé ekki 
öll rómantísk músík, þetta er mjög rómantískt verk“  Arndís:  „Er þetta afturhvarf?“  
„Nei, nei, rómantíkin gildir alltaf en ég hugsa að þetta byrji alveg í  Schumann og 
endi svo í, ja ég veit það ekki, í Leifi Þórarinssyni og allt þar á milli.“   

 

Fyrirferðarmikill þar á milli er meðal annarra Stravinski sem Leifur margítrekaði að 

væri einn helsti áhrifavaldur í tónlist tuttugustu aldar.  Leifur vitnar í hið margfræga 

upphaf „Dans ungmeyjanna“ í mörgum verka sinna, aldrei þó „orðrétt“og oftast er 

bara um að ræða endurtekna ómstríða strengjahljóma í óreglulegu hljóðfalli.  Þetta 

verður næstum þráhyggja og er að sjálfsögðu stórhættuleg ívitnun því hún getur 
                                                
53 Bæklingur með geisladiskinum Sumarmál.  
54 Arndís Björk Ásgeirsdóttir ræðir við Leif. 
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hæglega virkað sem útvötnuð og ofnotuð klisja.  Leifur heldur því fram að þetta 

passi fullkomlega eðlilega inn í hans músík en það flækir málið að stundum kemur 

þetta stef sem truflun á atburðarrás – en slíkt stílbrot er reyndar hluti af stíl Leifs!  

Af þessu hefur Leifur engar áhyggur, þegar hann er að semja sitt síðasta og 

jafnframt lengsta hljómsveitarverk.                                                                                                        

Hann nefnir líka þá hugmynd í viðtalinu við Arndísi að helstu áhrifavaldar 

hans séu Beethoven, Schoenberg og Charlie Parker (1920 – 1955). Parker hefur 

verið goðsögn en líka lifað í minningu flestra tónlistarunnenda í New York þegar 

Leifur bjó þar.  Parker hafði verið framúrstefnumaður í jassinum, blásari flókinna 

sólóa sem byggðust lítt á endurtekningum, intellektúal maður sem höfðaði sterkt til 

háskólamenntaðar tónlistarmanna.  Ég tel að það sé ekki jassinn sem slíkur sem er 

áhrifavaldur hjá Leifi heldur einmitt byltingarkenndar tónsmíðar og spilamennska 

Parkers.  Og þeir áttu vissulega þetta viðhorf sameiginlegt:   

 
„Music is your own experience, your own thoughts, your wisdom. If you don't live 
it, it won't come out of your horn. They teach you there's a boundary line to music. 
But, man, there's no boundary line to art. “  55  

 

Ég held að Leifur hafi á sama hátt dáðst að áræðni og hugrekki Beethovens, 

hugmyndaaugði og hæfileikanum til óvæntra stefnubreytinga og snöggra 

tilfinningalegra sviptivinda.  Bein tónlistarleg áhrif frá Beethoven eru sjaldnast á 

yfirborðinu.  Leifur sagði eitt sinn við mig:   

 
„Þegar ég veit ekki hvað ég á að gera þá spyr ég fimmtu sinfóníuna.  Það er alltaf 
hægt að finna svör í fimmtu sinfóníunni. “    

 

Áhrifin frá Schoenberg eru tvíþætt.  Annars vegar er það aðferðin sem byggir á 

raðtækninni.  Hins vegar er það óheftur expressiónisminn.  Schoenberg segir í 

viðtali sem tekið var í Los Angeles í tilefni af opnun myndlistarsýningar verka hans 

að hann hafi alla tíð túlkað tilfinningar í tónlist.56  Þetta kann að virka lágstemmd 

athugasemd en hefur mikið gildi þegar höfundur raðtækninnar á í hlut, aðferðar sem 

samkvæmt svo mörgum leiddi til ópersónulegrar tónlistar. Það er ekki bara á hinu 

svokallaða expressióníska skeiði sem tónlist hans var tilfinningaþrungin.  Það sama 

                                                
55 http://thinkexist.com/quotation, sótt í ágúst 2010. 
56 Tilvitnun eftir minni - heimild því miður glötuð. 
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á við um Leif.  „Þetta er rómantískt verk“ segir hann einfaldlega um Sinfóníunu nr. 

2 í viðtalinu við Arndísi.   

Atli Heimir Sveinsson lýsir verkinu vel með þessum orðum:   

 
„Í vetur er leið var frumflutt hér önnur sinfónía hans.  Það var mikil stund.  Kannski 
skynjuðu einhverjir viðstaddra að hér hafði fæðst snilldarverk.  Þetta verk kom mér 
mjög á óvart og ég hef löngum velt því fyrir mér síðan.   Ég veit ekki hvernig á að 
túlka það.  Tónmálið er framandi, frumlegt og persónulegt.  Þarna kenndi margra 
grasa og ólíkra.  Leifur vitnaði í ýmis tónskáld 19. aldar.  Kannski Wagner og 
Mendelsohn, en mest í sjálfan sig.  Hann súmmeraði upp feril sinn og setti hann 
í nýtt, undarlegt samhengi.“ 57 (leturbreyting K.B.)  
 

Eftir frumflutning Sinfóníunnar í október 1997 hélt Leifur áfram að vinna við óperu 

sína, Maríuglerið, sem hann lýsir í samtalinu við Arndísi sem gamanóperu enda 

fjalli hún um líf hans sjálfs.  En Leifi entist ekki heilsa til að ljúka þessu verki.  

Hann lést á Borgarspítalanum í Reykjavík 24. apríl 1998.   

                                              

Niðurlag  

 

Mig langar til að ljúka þessari ritgerð með þversagnarkenndri fullyrðingu:   

Einstök tónlist Leifs Þórarinssonar er dæmigerð fyrir þróun tónlistar á síðari 

hluta tuttugustu aldar.   

Dæmigerð á þann hátt að mörg önnur tónskáld af kynslóð Leifs urðu fyrir svipuðum 

áhrifum á svipuðum tíma og unnu úr þeim jafnóðum, hver á sinn hátt.  Fyrst voru 

það klassísku meistararnir, síðan impressíonistar og nýklassíkistar, því næst 

Vorblótið og Vínarskólinn síðari og að lokum nýtt upphaf eftir stríðið með Boulez 

og Stockhausen.  Það þurfti sameiginlegt átak eftir stríðið og menn voru óvenjulega 

samstíga í módernismanum sem leitaðist við að líta aldrei um öxl.  En það er ekki 

þar með sagt að menn hafi verið að kópera hver annan, hvorki Leifur né önnur 

alvöru tónskáld, hvað þá að tónlist þeirra hafi verið ópersónuleg á einhvern hátt.  En 

það fer vissulega eftir tímabilum tónlistarsögunnar hversu erfitt er að greina eitt 

tónskáld frá öðru.  Sennilega er það auðveldara á síðasta aldarfjórðungi tuttugustu 

aldar heldur en frá 1945 til 1975.   

                                                
57 Atli Heimir Sveinsson:  Leifur Þórarinsson, Morgunblaðið 1. maí 1998. 
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Ég tel að tónlist Leifs sé algerlega einstök, að minnsta kosti allt frá Strengjakvartett 

nr. 1.  Ég tel að hann hafi gefið okkur tónlist sem enginn annar maður hefði nokkurn 

tímann getað samið.  Þetta er huglægt mat en vissulega væri verðugt rannsóknarefni 

að kafa djúpt ofan í helstu tónverk Leifs og bera þau saman við önnur snilldarverk 

tuttugustu aldarinnar. 
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Sinfónía nr. 1 
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1997 
S.Í. 
 
Tíu verk 
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3,2,3,3 4,3,3, slagv. pákur, harpa, str.  
Einleikari við frumflutning:  Kristján Þ. Stephensen  
1982 
 
Tvö verk  
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1975 
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Á Kýpros 
Konsert fyrir Kammersveit Reykjavíkur 
1,1,1,1,1, 2 slagv. pno. 1,1,1,1,1 
1993  (misritun á titilsíðu:  1997) 
 
Eitt verk  
 
Strengjasveit   
 
Draumurinn um Húsið Interlude – Pantomime 
fyrir hörpu og strengi 
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1972 
Aths.  1.  Kammeróperunni “Húsið” var ekki lokið.  2.  Ekki í verkaskrá ÍTM  3.  
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Rent  
1976 
 
Tvö verk 
 
 
Kammertónlist   
 
 
7 og 8 flytjendur:    
 
Óró 
Flauta, klarinett, fagott, horn, fiðla, víóla, selló, kontrabassi  
1964 
 
Stig 
Músík fyrir sjö hljóðfæraleikara 
Tileinkun:  Fyrir Stockholm  
1973 
 
Tvö verk 
 
Kvartettar og kvintettar       
 
Kadensar 
Óbó, klarinett, bassaklarinett, fagott, harpa 
1963 
 
Strengjakvartett  
Fyrir Kristján Davíðsson  (misritað Davíð Kristjánsson á titilsíðu hjá ÍTM)   
1969   
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Kvintett fyrir tréblásara 
1973 
 
Ís-kvartett - Quartetto glaciale 
1977 
 
Kvartett nr. 3 
Tvær fiðlur, víóla og selló  
1992 
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Flauta, tvö slagverk, semball, selló 
1994 
 
Sex verk 
 
Tríó   
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1975 
 
Áfangar 
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Sjö verk 
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1960 
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1974 
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1975 
 
Per Voi 
Flauta, píanó  
1975 
 
Sumarmál 
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1978 
 
Serena 
Fiðla, harpa  
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Capriccio 
Horn og semball 
1982 
 
Níu verk  
 
Einleiksverk    
 
Sjóleiðin til Bagdad fyrir flautu 
Aths.  Leikhústónlist.  Sjóleiðin til Badgad eftir Jökul Jakobsson er ekki á skrá 
Leikminjasafns Íslands yfir þær sýningar sem Leifur Þórarinsson tengdist.   
Dagsetning óþekkt. 
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1974 
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1979 
Semball 
 
Sónata per Manúela 
1979 
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1980 
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Ljóð:  Jóhann Sigurjónsson 
Þó að vorblóm felli frostsins kraftur 
1988 
 
Jólaljóð 
Ljóð:  Einar Bragi  
Árdags ljós um lágan kofa leiftri slær 
1989 
 
Maríumúsík  
1. Maríubæn 

Ljóð:  Helgisaga:  Stefán frá Hvítadal  
Gegnum vetur og nótt sá hún rauðar rósir. 
Tileinkun:  Til Öldu Lóu minnar 

2. Maríuljóð:   
Ljóð: Vilborg Dagbjartsdóttir  
Nú breiðir María ullina sína hvítu á himininn stóra  
Tileinkun:  Til Ingu minnar 

3. Ave María: 
Forn latneskur helgisöngur  
Tileinkun:  Til Auðar Önnu minnar 

 
Dans úr Bakkynjum fyrir blandaðan kór 
Texti:  Evripídes  
Tileinkun:  Samið fyrir Háskólakórinn  
1994 
 
Fimm verk  
 
Ýmis söngverk:   
 
Rís upp, ó Guð  
Kantata fyrir kór, einsöng (baritón) og orgel  
Texti:  Davíðssálmar   
Tileinkun:  Til J.H.S 
1977 (ITM segir 1979) 
 
Medeumúsík 
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Fyrir altrödd, klarinett, selló og slagverk 
Texti: Evripídes  þýðing:  Helgi Hálfdánarson   
Tileinkun:  Fyrir A.L.   
1990   
 
 
Jötuninn 
Söngleikur 
Texti:  Evripídes   
Söngraddir, tenórsax. rafgítar, rafbassi, hammond-orgel, 
slagverk, lúta, víóla, selló, kontrabassi  
1996 
 
Grafskrift fyrir Bríeti  
Tveir sópranar, alt og harpa  
Ljóð:  Matthías Jochumson 
Sýn mér sólar faðir 
Dæm svo mildan dauða 
1996 
 
Fjögur verk  
 
Sönglög með píanói 
 
Sumarást 
Ljóð: Ási í bæ 
Aths. Gítarhljómar auk píanóraddar    
Ódagsett 
 
Tvö sönglög 
1. Vögguvísa 

Ljóð:  Jóhann Jóhannsson,   
Þei, þei og ró, þögn breiðist yfir allt.   

2. Skammdegisljóð 
Svo harðir geta þeir verið næturskuggarnir að hjartsláttur ástvinu minnar 
verður þungur og dimmur.   
Ljóð:  Stefán Hörður Grímsson  

1952/53 
 
Gamal ljóð 
Ljóð:  Tómas Guðmundsson 
Löng er nóttin  
Tenór  
1961 
 
Kastrup Lufthavn 
Ljóð:  Halldór Laxness  
Við stóðum tvö og ókunn skip á lofti og legi   
Tvær útgáfur, önnur fyrir tenór, hin fyrir baritón 
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1977 
 
Tvö lög úr “Leggur og skel” 
Ljóð:  Jónas Hallgrímsson 
1. Dalvísur 
2. Sáuð þið hana systur mína 
Aths.  Ódagsett  í handriti 
1993 
 
Tveir söngvar 
Ljóð:  Stefán Hörður Grímsson 
Var   
Á tímum vor bjölludýra 
Bassi   
1992 
 
Ave María 
Gamall latneskur helgitexti  
Tenór 
1993 
 
Átta verk  
 
Önnur sönglög: 
 
Cansonetta alcoholica fyrir altrödd, tvo gítara, bassa og kongótrommur 
Texti:  Evrípídes 
Aths. Er í hljóðritasafni Rúv en ekki í skrá ÍTM.  Leikhústónlist 
 
Eitt verk  
 
Önnur tónlist: 
 
Tvö tónverk samin fyrir hljómsveitina Náttúru 
1971 
Aths.  Týnt 
 
Jazztónlist fyrir Danska sjónvarpið  
Kvartett 
Tímabilið frá 1969 til 1975 
Aths.  Týnt 
 
Jazzverk fyrir Radioens Bigband 
Tímabilið frá 1969 til 1975 
Aths.  Týnt 
 
Fjögur verk  
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Hljómplötu- og hljómdiskaútgáfur  

 
Hljómplötur 
 
Barnalagaflokkur, Sónata fyrir píanó 
Heiti hljómplötu:  4 píanóverk 
Rögnvaldur Sigurjónsson 
Verk eftir Pál Ísólfsson, Atla Heimi Sveinsson og Leif  
Menningarsjóður, ICF 01  ekkert ártal   
 
Fiðlukonsert  
Heiti hljómplötu:  Iceland Symphony orchestra 
Einar G. Sveinbjörnsson, Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Karsten Andersen 
Flautukonsert eftir Atla Heimi Sveinsson og Fiðlukonsert Leifs 
ITM 3, 1979 
 
Sálmalög fyrir orgel 
Heiti hljómplötu:  Páll Kr. Pálsson leikur á orgel  
Verk eftir íslensk tónskáld og J. S. Bach 
Þjóðkirkjan í Hafnarfirði /  SG hljómplötur 168-169,  1983   
 
Óbókonsert  
Heiti hljómplötu:  Íslensk hljómsveitartónlist 
Krisján Þ. Stephensen, Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Jean-Pierre Jacquillat 
ITM 5-01, ekkert ártal  
 
Jólaljóð 
Heiti hljómplötu:  Á hæstri hátíð  
Söngsveitin Fílharmonía undir stjórn Úlriks Ólasonar  
Jólalög íslensk og erlend  
SSF 001 1992, uppt. 1992 
 
 
Hljómdiskar – eingöngu með tónlist Leifs 
 
Leifur Þórarinsson – Portrait  
Strengjakvartett, Styr, IO, Mót, För 
Miami strengjakvartettinn, Þorsteinn Gauti Sigurðsson,  Sinfóníuhljómsveit Íslands 
undir stjórn Hákonar Leifssonar og Petri Sakari. 
ITM 7-05 Reykjavík 1992 
 
Leifur Þórarinsson – Sumarmál  
Sónata per Manuela, Sónata með “Da” fantasíu, “Da” fantasía, Sumarmál   
Guðrún Óskarsdóttir, semball, Kolbeinn Bjarnason, flauta 
Reykjavík, Smekkleysa, Smk 15, 1998 
Haarlem, Holland, Arsis AC 99021, 1998   
 
Leifur Þórarinsson – För 
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Fiðlukonsert, Sinfónía nr. 2, Viðtal Arndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur við Leif 
Þórarinsson  
Sigrún Eðvaldsdóttir, Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Paul Schuyler Phillips 
og Petri Sakari.  
ITM 7-12  Reykjavík 1999 
 
Leifur Thórarinsson – Icelandic Chamber Music  
Afstæður, Mósaik, Smátríó, Pente X, Preludio-Intermezzo-Finale, Serena  
Félagar úr Caput   
(Afstæður heitir hér “Trio for violin, cello and piano”, Smátríó heitir “Trio for flute, 
cello and piano” og Serena heitir hér fullu nafni “Serena by the Sea” samkvæmt 
prógrammnótum Leifs.   
Brigthon  MA, GM Recordings, 1999 
 
Leitin eilífa - Leifur Þórarinsson 
Á Kýpros, Rent, Vor í hjarta mínu, Draumur um “Húsið”, Angelus Domini, Styr 
Kammersveit Reykjavíkur undir stjórn Bernharðs Wilkinson, Guðrún Edda 
Gunnarsdóttir, söngur,  Anna Guðný Guðmundsdóttir, píanó 
Reykjavík,  Smekkleysa, Smk 27, útgáfuárs ekki getið, upptökur frá 2001 
 
 
Hljómdiskar með öðrum tónskáldum 
 
Sónata per Manuela, Sjóðleiðin til Bagdad 
Heiti hljómdisks:  To Manuela 
Manuela Wiesler, flauta 
Verk eftir Þorkel, Atla Heimi, Leif, Hjálmar og Magnús Blöndal 
BIS CD 456 1989  
 
Haustspil 
Heiti hljómdisks:  Four Icelandic Orchestral Works 
Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Petri Sakari  
Verk eftir Jón Nordal, Leif, Magnús Blöndal og Hafliða Hallgrímsson 
ITM 6-02, 1989,  
 
Barnalagaflokkur 
Heiti hljómdisks:  Við slaghörpuna í Listasafni Kópavogs – Gerðarsafni 
Jónas Ingimundarson, píanó 
Klassísk verk og barnaverk eftir Atli Heimir Sveinsson og Leif 
Fermata FM 006, 1995 
 
Cansonetta alcoholica –  
Heiti hljómdisks:  Flauelsmjúkar hendur 
Jóhanna Þórhallsdóttir, söngur, Páll Torfi Önundarson, Sveinbjörn Baldvinsson, 
gítarar 
Tómas R. Einarsson, bassi, Þorbjörn Magnússon, kongótrommur 
Jóhanna Þórhallsdóttir syngur ýmis lög  
Valgardi 001 1997  
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Maríumúsík  
Heiti hljómdisks:  Íslensk kórtónlist  
Háskólakórinn – Hákon Leifsson  
Fermata FM 009 1997 upptökur vor og haust 1997 
 
 
Vögguvísa  
Heiti hljómdisks:  Íslenska einsöngslagið  
Bjarni Thor Kristinsson og Jónas Ingimundarson  
Ljóðatónleikar Gerðubergs, 9. starfsár 
8 söngvarar og Jónas, tveir diskar.   
SMK 5 1997 upptökur 1997 í Gerðubergi 
 
Áfangar  
Heiti hljómdisks:  Áfangar  
Sigurður Ingvi Snorrason, klarinett, Sigrún Eðvaldsdóttir, fiðla  og Anna Guðný 
Guðmundsdóttir, píanó    
Kammerverk eftir Leif Þórarinsson, Jón Nordal, Atla Heimi Sveinsson, Pál 
Pampichler Pálsson og Áskel Másson 
Aths.  Myndskreytingar á plötuumslagi eftir Leif 
Reykjavík, Smekkleysa, SMK 43, 2004 
 
Serena 
Heiti hljómdisks:  Serena  
Laufey Sigurðardóttir, fiðla, Elísabet Waage, harpa  
Reykjavík, Smekkleysa, Smk 65, útgáfuárs ekki getið, upptökur frá 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


