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Í vor mun ég flytja útskriftarverk mitt, Leikstjóri tónanna; tónverk fyrir 6 persónur úr 

íslenskum leikritum.  Verkið er sex sjálfstæðar tónsmíðar, þar sem ég túlka sex 

persónur úr jafnmörgum íslenskum leikritum, sem eru vandlega valin með tilliti til 

mismunandi tímabila í íslenskri leiklistarsögu og mismunandi karkatereinkenna, þar 

sem markmiðið var að hafa persónurnar sem fjölbreyttastar, samanber Jón bónda úr 

Gullna hliðinu og hrokagikkinn Hans úr leikritinu And Björk, of course.  Í þessari 

ritgerð fjalla ég nánar um þetta ferli og lýsi nálgun minni á tónsmíðum tengdum 

þessum persónum, þar sem ég skoða baksögur þeirra og útskýri aðferðarfræði og 

ástæður fyrir því tónefni sem ég vel fyrir hverja persónu ásamt því að bera saman 

eldri og yngri persónur til þess að sjá hvort heyranlegur munur sé á tónlist þeirra.  Í 

ferlinu hitti ég nokkra starfandi leikara að máli og kynnti mér aðferðir þeirra við 

karaktersköpun til þess að geta nálgast efnið á sem bestan hátt.  Í  ritgerðinni leitast ég 

við að fá svör við ákveðnum spurningum, sem komu upp í vinnuferli mínu eins og:  

Skapar persónan tónlistina eða öfugt, er heyranlegur munur á tónsmíðum fyrir 

persónur úr eldri leikritum, með tilliti til þjóðfélagsstöðu og tíðaranda og að lokum 

reyni ég að fá svar við mikilvægustu spurningunni:  Hvaða þætti ber að hafa í huga til 

að koma ákveðnum persónueinkennum til skila með tónlist? 
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Inngangur 
Hugmyndin að lokaverki mínu við Listaháskóla Íslands er að taka sex íslensk leikrit, 

frá mismunandi tímabilum íslenskrar leiklistarsögu, velja eina persónu úr hverju 

leikriti og semja tónlist, sem túlkar þessar persónur.    Í þessari ritgerð mun ég fjalla 

nánar um þetta ferli og lýsa minni nálgun í tónsmíðum tengdum þessum persónum, 

þar sem ég mun skoða baksögu þeirra og útskýra aðferðafræðina við vinnu 

tónverksins.  Einnig mun ég leitast við að finna svör við spurningum eins og: Skapar 

persónan tónlistina eða öfugt, verður heyranlegur munur á tónsmíðum fyrir persónur 

úr eldri leikritum, samanber þjóðfélagsstöðu og tíðaranda og hvaða þætti ber að hafa í 

huga, til að koma ákveðnum persónueinkennum manneskju til skila með tónlist?  Ég 

skoða einnig hvað er líkt og ólíkt með persónunum og hver munurinn verður á 

tónsmíðum persónanna. Markmiðið með þessari ritgerð er að kanna hvernig best er að 

gera persónu í leikriti skil með tónlist.  
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I L eik ritin  
Það er úr mörgum gersemum að velja þegar kemur að íslenskum leikritum.  Ég hóf 

ferlið með því að lesa yfir þrjátíu íslensk leikrit.  Eftir mikinn en skemmtilegan lestur 

valdi ég sex leikrit, sem höfðuðu mest til mín.  Þrjú þeirra eiga það sameiginlegt að 

hafa verið sett upp á tímabilinu 1941-1982 og má segja að þau tilheyri eldri leikritum.  

Þessi leikrit eru:  Gullna hliðið eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi, Hart í bak eftir 

Jökul Jakobsson og Salka Valka eftir Halldór Kiljan Laxness í leikgerð Stefáns 

Baldurssonar og Þorsteins Gunnarssonar.   Hin þrjú eru nýrri og það nýjasta var 

frumsýnt, þann 9. október 2010 en þau eru: Þetta er allt að koma eftir Hallgrím 

Helgason í leikgerð Baltasars Kormáks, And Björk, of course eftir Þorvald 

Þorsteinsson og Fólkið í kjallaranum eftir Auði Jónsdóttur.  Þegar kom að því að velja 

persónur, leitaðist ég við að hafa þær sem ólíkastar en einnig þurftu þær að hafa sterk 

persónueinkenni, eins og hrokagikkurinn Hans í leikritinu, And Björk, of course og 

kvenhetjan Salka Valka í samnefndu leikriti.   

Ástsælasta leik r it íslenskrar leik listarsögu 
Davíð Stefánsson frá Fagraskógi skrifaði leikritið Gullna hliðið upp úr alkunnri 

þjóðsögu, Sálin hans Jóns míns.  Hann samdi kvæðið um Sálina hans Jóns míns, sem 

birtist á prenti árið 1933 en sagan hafði lengi verið honum hugleikin og hafði hann 

lengi velt fyrir sér að skrifa leikrit upp úr sögunni. 1 Gullna hliðið er óumdeilanlega 

eitt þekktasta og ástsælasta leikrit íslenskar leiklistarsögu.  Verkið kom fyrst út á 

prenti snemma hausts árið 1941 og var frumsýnt í uppsetningu Leikfélags 

Reykjavíkur, annan í jólum sama ár í Iðnó í leikstjórn Lárusar Péturssonar en tónlist 

var í höndum Páls Ísólfssonar.2  

Verkið fjallar um ferðalag kerlingar til himnaríkis og meðfeðis hefur hún sál bónda 

síns í skjóðu.  Á ferðalagi sínu hitta þau fyrir fólk, sem hefur mótað líf  Jóns, svo sem 

foreldra hans, þjóf, böðulinn, ástkonu Jóns, sýslumanninn og fleiri.  Það er kerlingu 

einkar mikilvægt að koma bónda sínum inn fyrir Gullna hliðið en hún verður að beita 

brögðum til að koma honum inn, þar sem Jón bóndi hefur ekki beinlínis lifað lífinu 

samkvæmt boðorðunum tíu en mikilvægast finnst henni þó að Jón bóndi iðrist synda 

sinna og fái fyrirgefningu.  

                                                 
1  Gagnasafn Morgunblaðsins „Sýningarsaga Gullna hliðslins“ - 18. desember 1999. 
2  Gagnasafn Morgunblaðsins „Sýningarsaga Gullna hliðslins“ - 18. desember 1999 
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T ragedía í Vesturbænum 
Leikritið Hart í bak, eftir Jökul Jakobsson, ein af perlum íslenskra leikbókmennta, var 

frumflutt af Leikfélagi Reykjavíkur  árið 1962 í leikstjórn Gílsa Halldórssonar.  Fyrsta 

leikrit Jökuls, Pókók, var frumflutt ári áður, en þegar Hart í bak hóf sýningar jókst 

hróður leikskáldsins til muna og margir telja hann vera fyrsta íslenska leikskáldið.3  

Sýningin hlaut gríðarlega góðar viðtökur, bæði hjá gagnrýnendum og almenningi og 

urðu sýningar samtals yfir 200 talsins.4 

Leikritið fjallar um lágstéttafjölskyldu í Reykjavík, sem veslast hefur upp í 

Vesturbænum og lifir í skugga fortíðarinnar eftir að aðalpersónan, Jónatan skipstjóri, 

sigldi óskafleyi og flaggskipi Íslendinga í strand.  Jónatan býr með dóttur sinni, 

Áróru, sem einu sinni þótti hugguleg skipstjóradóttir, en er í dag ódýr spákona og syni 

hennar Láka, sem er óttalegur vandræðagemlingur.  Við fylgjumst með samskiptum 

þeirra í leikritinu ásamt sigrum þeirra en umfram allt sorgum og brostum draumum 

um líf sem var en er ekki lengur. 

Hin íslenska kvenhet ja 
Halldór Laxness skrifaði skáldsöguna um Sölku Völku á árunum 1931-1932.  
Skáldsagan kom út í tveimur bindum, Þú vínviður hreini og Fuglinn í fjörunni.  Með 
ritverki þessu er talið að Halldór hafi náð að festa sig í sessi sem fullþroska 
rithöfundur.5   Salka Valka var frumsýnd hjá Leikfélagi Reykjavíkur 28. janúar 1982 í 
tilefni áttræðis afmælis Halldórs Laxness. 
Leikritið fjallar um mæðgurnar, Sigurlínu og Sölku, sem koma til Óseyrar við 
Axlarfjörð í von um að fá vinnu og baráttu fyrir betra lífi.  Salka Valka er mjög 
sjálfstæð strax á unga aldri en móðir hennar velur að treysta alfarið á himnaföðurinn 
og Hjálpræðisherinn.  Þær setjast að í Mararbúð og fljótlega fer Salka að vinna í fiski.   
Stærstu áhrifavaldar í lífi mæðgnanna eru tveir menn.  Annars vegar er það  Steindór, 
sem mætti kannski lýsa sem frummanninum holdi klæddum.  Hann á vingott við 
móður Sölku en leitar einnig á Sölku, sem á eftir að hafa mikil áhrif á hana og getu 
hennar til að elska í framtíðinni.  Sigurlína, verður ólétt eftir Steindór og þegar barn 
þeirra deyr, þá fyrirfer Sigurlína sér.  Hinn áhrifavaldurinn er ljúfmennið, Arnaldur.  
Arnaldur er ástin hennar Sölku og kemur til Óseyrar eftir nám erlendis og boðar nýja 
tíma í verkalýðsbaráttu og bolsjévískum hugmyndum. 

                                                 
3  Vefur Borgarleikhússins „Ágrip af sögu Leikfélags Reykjavíkur og Borgarleikhúss“  
4 Vefur Borgarleikhússins „Ágrip af sögu Leikfélags Reykjavíkur og Borgarleikhúss“  
5 Bjarki Bjarnason „Ævi og verk“  Vefur Mosfellsbæjar 
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E r þetta allt að koma? 
Skáldsagan, Þetta er allt að koma, kom út árið 1994 og er önnur skáldsaga Hallgríms 

Helgasonar.   Leikritið var sett upp í Þjóðleikhúsinu í leikgerð Baltasars Kormáks árið 

2004 og hlaut einstaklega góðar viðtökur almennings.  Sýningin fékk alls tíu 

tilnefningar til Grímunnar og var valin sýning ársins ásamt því að Baltasar Kormákur 

var valinn leikstjóri ársins.6 

Leikritið fjallar um stormasaman æviferil hinnar dáðu listakonu Ragnheiðar Birnu allt 

frá því hún fæðist til fullorðinsára og fólkinu sem leggur henni lið á lífsleiðinni.  

Fylgst er með sigrum hennar og sorgum í lífi hennar og list.  Það má segja að hún hafi 

vakið athygli frá því hún leit fyrst dagsins ljós, því hún var fyrsta barn ársins og komst 

strax í blöðin fyrir það afrek.7  Ragnheiður Birna þráir það eitt að verða viðurkennd 

og virt söngkona en því miður nær hún því aldrei.   

Leik rit um ástand 
Leikritið, And Björk of course, var frumsýnt á nýja sviði Borgarleikhússins þann 7. 

apríl 2002.8  Leikritið er sérstakt að því leitinu til að höfundur þess, Þorvaldur 

Þorsteinsson er í raun að skrifa um ástand.  Leikritið hefur ekki eiginlegan söguþráð, 

ekkert eiginlegt upphaf, miðju eða endi.9   

Leikritið fjallar um hóp fólks, sem hittist á námskeiði.  Þau eru öll mjög ólík en eiga 

það sameiginlegt að vera í leit að sjálfum sér.  Í leikritinu fylgjumst við með þeim 

deila sögum úr sínu lífi í von um að verða á einhvern hátt betri manneskjur.  Hans er 

einn af meðlimum námsskeiðsins en hann kom á þetta námskeið til þess að reyna að 

komast að því hvað hann á að gera við lífið.  

Uppgjör við fortíðina 
Bókin, Fólkið í kjallaranum eftir Auði Jónsdóttur kom út árið 2004.  Bókin hlaut 

íslensku Bókmenntaverðlaunin sama ár og var tilnefnd til Bókmenntaverðlauna 

Norðurlandaráðs.10   

Leikritið fjallar um Klöru og fólkið hennar.  Klara býr í Hlíðunum, í afar stílhreinni 

og fallegri íbúð, með manni sínum Svenna.  Þau eru í góðri vinnu, hafa allt á hreinu 

                                                 
6 „Þetta er allt að koma er sýning árisns.“  Höf ókunnur. Gagnasafn Morgunblaðsins. 
7 Hallgrímur Helgason „Þetta er allt að koma“ í leikgerð Baltasars Kormáks. Bls 3 
8 „And Björk, of course“  Þorvaldur Þorsteinsson. Bls 7 
9 „Hamingjuleit í blindgötunni“  Hávar Sigurjónsson.  Gagnasafn Morgunblaðsins  
10 „Fólkið í kjallaranum“  Höf. ókunnur.  Vefur Borgarleikhússins 
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og lífið brosir við þeim almennt.  En eitt fallegt sumarkvöld neyðist Klara til að 

horfast í augu við sjálfa sig og fólkið sitt.  Foreldrar Klöru eru hippar af 68 

kynslóðinni.  Þau eru frekar drykkfelld, og hefur Klara þurft að upplifa rifrildi og 

drykkjuvesen hjá þeim í gegnum tíðina og þarf þar af leiðandi að gera ýmislegt upp 

við þau.  Klara á eina systur, sem er í dag komin í óreglu og að má segja að Klara taki 

að sér að ala hana upp.  Hún átti einnig virkilega góða vinkonu þegar hún var yngri en 

missti sambandið við hana þegar þær eltust og Klara hefur aldrei fyrirgefið sér 

almennilega fyrir það.  Í leikritinu er Klara tilneydd til að gera upp þessa hluti úr 

fortíð sinni ásamt því að horfast í augu við sjálfa sig og uppgötva í leiðinni nýjar 

hliðar á sjálfri sér og eigin lífi. 
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I I Aðferðafræði  
Eftir að hafa valið persónurnar sex, hófst vinna við að skoða þær betur.  Ég las 

handritin nokkrum sinnum í viðbót og punktaði hjá mér mikilvægar upplýsingar og 

bjó til baksögur persónanna.  Þar kynnti ég mér hluti eins og fjölskyldumynstur, atvik 

sem móta líf þeirra, skapgerðareinkenni, útlit og fleira.  Einnig hitti ég nokkra 

starfandi leikara, til þess að fá innsýn í þá vinnu sem leikari þarf að leggja á sig þegar 

hann mótar karakter í leikriti.  Þessir fundir voru afar gagnlegir og hjálpuðu mér 

mikið til þess að tengjast persónunum enn betur.  Leikararnir áttu það sameiginlegt að 

öll notuðu þau ákveðnar spurningar til þess að móta þær persónur sem þau hafa leikið 

og ég nýtti mér þessar spurningar til þess að kynnast persónunum betur.11   Þessar 

spurningar og baksögur persónanna notaði ég við gerð tónefnisins.  Eftir að hafa 

safnað þessum upplýsingum saman bjó ég mér til palettur, þar sem ég safnaði saman 

myndum, sem tengdust persónunum, skrifaði lykilorð úr handritinu, sem gætu nýst 

mér við tónsmíðina og setti fram hugmyndir um hljóðfæraskipan og tónsmíðina, s.s 

hvaða hljóðfæri og tóntegundir túlka persónuna best og hvaða tegund tónlistar hentar 

til að ná ákveðnum tíðaranda og persónueinkennum fram.  Einnig eru hugtök eins og 

tempó, takttegundir, textar úr leikritum og hvernig spilað skal á hljóðfærin 

mikilvægur þáttur í að koma þessum einkennum sem best til skila.12   

                                                 
11 Sjá Fylgiskjal 1 
12 Sjá fylgiskjöl 2-7 



10 

I I I Týndar sálir 
Tvö leikritanna fjalla um týndar sálir.  Í leikritinu Gullna hliðinu fylgjumst við með 

ferðalagi nýlátins manns til himnaríkis og í leikritinu, And Björk, of course fylgjumst 

við með manni sem er við það að hefja líf sitt og leit hans að tilgangi lífsins.  Jón og 

Hans eru um margt líkir, þeir eru báðir frekar kærulausir og hrokafullir og taka hlutina 

ekki alvarlega.  Jón hefur ekki lifað lífinu eins og sannkristinn maður og sér ekki eftir 

neinu sem hann kann að hafa gert rangt.  Hans er líkur honum, vegna þess að í leit 

sinni að tilgangi lífs síns, setur hann það ekki fyrir sér að prufa hluti, sem svo 

sannarlega eru ólöglegir, eins og að keyra bíl inn í hóp af fólki eða snúa kettling úr 

hálsliðnum.  Báðir eru þeir þó góðar sálir sem vilja vel, það mætti kannski segja að 

samfélagið skilji þá bara ekki. 

K aldhæðinn kotbóndi 
Jón bóndi er enginn dýrlingur.  Hann er drykkfelldur sauðaþjófur, sem hefur haldið 

fram hjá konu sinni og stundað allskyns smásvindl.  Hann fékk heldur ekki venjulegt 

uppeldi.  Hann var afskiptur af fósturforeldrum sínum og beittur ofbeldi, sem eflaust 

hefur mótað hann mikið.  Og ekki er hann mikið fyrir orð Guðs.  Þegar Lykla-Pétur 

spyr Jón hvort að hann hafi einhverjar syndir, sem hann drýgði og þyrfti að játa þá 

svarar Jón; „Ónei.  Ég trúi, að ég muni ekki eftir neinni í svipinn.  Þó geri ég nú ráð 

fyrir, að mér hafi einhvern tíma hlotið að yfirsjást eitthvað örlítið, eins og öðrum.  En 

ég veit, að þú ert ekki svo smámunarlegur að taka slíkt með í reikninginn.“ 13  Það sem 

einkennir Jón bónda einna helst, er kaldhæðni hans, húmor og kæruleysislegt viðhorf 

til lífsins. Þegar Vilborg segist ætla að gefa honum aðra inntöku á dánarbeðinu, biður 

Jón um brennivín í staðinn.14  Hann tekur hlutunum ekki alvarlega, heldur siglir í 

gegnum lífið á ákveðnu æðruleysi, þó svo að hann beri því við að vera ekki trúaður en 

innst inni er hann guðhræddur maður og vill vel. 

Þegar Jón liggur banalegu sína þá syngja Vilborg grasakona og kerling Jóns sálminn, 

Herrann sjé eina huggun mín, yfir honum.15  Þessi sálmur vakti strax athygli mína, 

bæði vegna þess að ljóðið er fallegt en um leið dramatískt og vegna þess að mér 

fannst hann passa við Jón, því þó hann sé kaldhæðinn guðlastari þá er hann 

guðhræddur maður inn við beinið.  Ég ákvað þessvegna að þessi sálmur yrði megin 
                                                 
13 Davíð Stefánsson frá Fagraskógi „Gullna Hliðið“  Þjóðleikhúsið, 1999. Bls 58 
14 Davíð Stefánsson frá Fagraskógi „Gullna Hliðið“  Þjóðleikhúsið, 1999. Bls 7 
15 Fylgiskjal 8 
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uppistaðan í tónefni Jóns bónda.  Verkið er samið fyrir lítinn kór og strengjakvartett, 

þar sem strengjakvartettinn mun annast hefðbundið undirspil og millispil.  Sálmurinn 

er klassískur kirkjusálmur í dórískri tóntegund frá C og saminn í hefðbundinni 

hómófónískri kóral raddsetningu í meðal hægu tempói.  Fyrst skoðaði ég 

tóntegundina og hljómsetti hana og sætaskipan hljóma leit svona ú; i-ii-III-IV-v-vi-

VII.  Ég byrjaði á því að hljómsetja sálminn og eftir að hafa gert það taktsetti ég 

textann, sem hljálpaði mikið við gerð laglínunnar.  Í fyrsta erindi fannst mér 

mikilvægt að ná fram hátíðlegri stemmningu, þar sem Guð og himnaríkið er lofað í 

hástert.  Hér notast ég við hefðbundna hljóma innan tóntegundarinnar og hlutverk 

strengja var að annast undirspil og styðja við laglínuna.  Annað erindi fjallar um 

synduga menn og vistina í helvíti. Tónlistin við þetta erindi verður ögn dramatískari 

og hér nota ég afleidda hljóma, tvíundir og tónskratta bæði í laglínu sem og undirpili 

til þess að túlka loga helvítis og vistina þar.  Hér koma styrkleikabreytingar mikið við 

sögu til þess að auka spennu og dramatík og nær hámarki í lok erindis þegar loksins er 

minnst á helvíti.  Strengir fá meira vægi og þeirra hlutverk er að túlka ógnina og 

drungann með effectum á borð við tremolo og pizzicato.  Þriðja erindi er 

nokkurskonar ítrekun á því fyrsta þó með smá leifum af tvíundum og afleiddum 

hljómum, en þær eru notaðar í þessu erindi til þess að túlka kaldhæðni og kæruleysi 

Jóns.  Hér snúa strengir til fyrra hlutverks, þar sem þeir annast hefðbundið undirspil.  

Síðustu tvær línur sálmsins eru endurteknar í lokin til þess að leggja áherslu á 

textann.16 

Í leit að tilgangi 
Hans er ungur og á framtíðina fyrir sér og þrátt fyrir að vita ekki alveg hvað hann vill 

þá veit hann að hann langar að gera sem flest. Hann langar meðal annars til að reka 

raftækjaverlsun, læra líffræði, sálfræði og mannfræði.  Hann langar að vita hvað aðrir 

sjá þegar þeir sjá hann.  Hann langar að skilja eðli sjúkdóma, snúa kettling úr 

hálsliðnum, vera vinsæll, komast í valdastöðu og læra að minnsta kosti sex tungumál, 

hann langar að vera vangefinn og hann langar að deyja.17  Þessi litla klausa hér að 

ofan lýsir karakternum einkar vel.  Hann er ungur, leitandi, ákveðinn og ögn 

hrokafullur.  En umfram allt langar hann til að finna sér stað í lífinu og verða 

hamingjusamur.   

                                                 
16 Fylgiskjal 8 
17 „And Björk, of course“  Þorvaldur Þorsteinsson. Bls 76-77 
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Tónsmíð Hans heitir, Mig langar að, sem vísar í allt það sem hann langar til að gera í 

lífinu.  Verkið er samið fyrir strengjakvartett, slagverk, píanó og tape.  Verkið er 

byggt á tólf-tónaröð og til þess að setja mig í spor hvatvíss og leitandi ungs manns 

ákvað ég að draga um röðina, sem ég ætlaði að nota og fékk út þessa röð, dís-f-fís-c-

e-a-b-h-cís-g-d-gís.  Píanóið túlkar Hans og einbeitir sér að endurtaka tólf-tóna röðina 

í mismunandi tempói og nótnagildum, til þess að túlka óákveðni karaktersins.  

Strengir vinna með tónal tónefni í dís-dúr og hlutverk þeirra er í að spila hljómagang í 

mismunandi löngum nótnagildum og með mismunandi áherslum í styrkleika.  Eftir að 

hljómsveit hefur kynnt tónefni sitt kemur kafli þar sem tape fær aukið vægi.  Ég hef 

tekið upp setningar úr leikritinu þar sem Hans lýsir öllu því sem hann langar að gera í 

lífinu.  Til þess að ná fram ákveðnu kaosi í þessum upptökum læt ég raddirnar skarast, 

með því að setja upptökuna á margar rásir og set á þær effecta eins og delay.  

Hugmyndin með þessum upptökum er sú að við séum í raun að heimsækja huga þessa 

manns og hlusta á hugsanir hans.   Í þessum kafla spilar píanóleikari óreiðukennt á 

strengi píanósins og strengir og slagverk spila nokkurs konar útgáfu á þungarokkslagi.  

Að þessum kafla loknum tekur við þögn og eftir hana byrjar píanóið að spila tólf-

tónaröðina í hægu tempói og strengir og slagverk koma inn og gera slíkt hið sama, 

svo úr verður nokkurs konar kanón.  Hraðinn og styrkleikinn aukast í hvert skipti sem 

píanóið spilar tólf-tónaröðina og nótnagildin halda einnig áfram að breytast.  Þegar 

tempóið er orðið mjög hratt og ákveðið óreiðuástand hefur myndast kemur tape-ið 

aftur inn með sömu ræðu og áður og eftir að hljómsveit hefur þagnað heldur það 

áfram í örlítinn tíma og endar með orðunum, mig langar að, mig langar að, mig langar 

að.  Í þessari línu spila ég bara eina rödd án allra effecta, eins og karakterinn sé í 

alvöru að hugsa um að vilja gera eitthvað eitt ákveðið við líf sitt.   

Ólíkar tónsmíðar 
Þó að Jón bóndi og Hans séu um margt líkir, þá er tónlist þeirra mjög ólík og eru 

ýmsar ástæður fyrir því.  Hans er að hefja líf sitt en Jón er að enda sitt lífsskeið, 

þannig að þeir eru týndar sálir á mismunandi aldursskeiði.  Einnig skiptir tíðarandinn 

máli.  Hans býr í nútímasamfélagi eins og því sem við þekkjum, þar sem hraðinn og 

áreitið er meiri og þessvegna er tónlist Hans miklu hraðari og kaótískari á meðan Jón 

bóndi er uppi á öðrum tíma, þar sem áreitið er ekki eins mikið og fær því 

hefðbundnari tónsmíð, sem hentar tímaskeiðinu betur.  Tónlistin þeirra er þó aðallega 

svona ólík, vegna þess að að annar aðilinn er gamall en hinn ungur. 
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I V E ftirsjá og samviskubit 

Leikritin Hart í bak og Fólkið í kjallaranum eiga það sameiginlegt að eftirsjá og 

samviskubit skipa stóran sess í leikritunum.  Klara og Jónatan eiga það sameiginlegt 

að dvelja við og velta sér upp úr fortíðinni.  Það gera þau reyndar á mismunandi hátt, 

Jónatan flýr í fortíðina, til þess tíma þar sem allt gekk upp hjá honum.  Þegar hann var 

mikils metinn skipstjóri, sem átti fallegt einbýlishús og fjölskyldu, sem allir öfunduðu 

hann af.  Hann sækist í þessar hugsanir til þess að gleyma því ömurlega lífi, sem hann 

lifir í dag.  Klara er hins vegar tilneydd til að hverfa til fortíðar í uppgjöri sínu við 

fjölskyldu sína og vini í þeim tilgangi til að geta notið lífsins sem hún lifir.  Eftirsjáin 

er mikil hjá þessum tveimur persónum.  Jónatan sér eftir því að hafa verið kærulaus 

og siglt flaggskipi Íslands í strand og Klara sér eftir mörgum hlutum, eins og að hafa 

misst sambandið við bestu vinkonu sína og að hafa ekki staðið upp í hárinu á 

foreldrum sínum, þegar hún var yngri.  Það sem er sameiginlegt með þeim báðum er 

að bæði vilja þau betra líf, Jónatan langar að sigla aftur, til þess að hreinsa mannorð 

sitt og Klara þráir það eitt að fá frið frá öllu fjölskyldu-dramanu, svo hún geti lifað 

eðlilegu lífi. 

Strandkafteinn númer eitt 
Jónatan var farsæll skipstjóri, þangað til hann sigldi óskafleyi Íslendinga í strand.  

Hann bjó áður í tvílyftu einbýlishúsi en býr nú í kofaskrifli í Vesturbænum við auman 

kost.  Láki lýsir afa sínum sem alræmdum kvennabósa, drykkjuhrúti og strandkafteini 

númer eitt, sem var ölvaður á kvennafari í káetu sinni þegar skipið strandar þann  

14. október.18  Jónatan þjáist af afskaplega miklu samviskubiti og eftirsjá vegna þessa 

atburðar sem hefur fylgt honum eins og draugur alla daga síðan hann gerðist.  Jónatan 

lýsir líðan sinni svona; „ Það var í gær, 14. október.  Og dagurinn þar áður og það er í 

dag.  Og 14. október er líka á morgun.“19  Jónatan langar að sigla á hverjum degi.  

Hann á júníformið ennþá og dreymir um að sigla eina ferð í viðbót en hann er orðinn 

gamall og lifir á örorkubótum og eina ánægjan sem hann hefur er að ríða net í 

skúrnum sínum.  Jónatan er prinsipp maður, hann vill engum skulda.  Hann hefur sitt 

stolt, þó svo það sé brotið.  Hann reynir að bera höfuðið hátt, þrátt fyrir skömmina og 

fátæktina.   

                                                 
18 Jökull Jakobsson „Hart í bak“ Leikfélag Reykjavíkur, 1983. Bls 3 
19 Jökull Jakobsson „Hart í bak“ Leikfélag Reykjavíkur, 1983. Bls 4 



14 

Eitt af lykilorðum Jónatans skipstjóra er dagsetningin 14. október og því lá beinast við 

að skíra verkið þessu nafni.20  Verkið er samið fyrir harmonikku, horn, bassatrommu, 

sjávartrommu (oceandrum), strengjakvartett og tape.  Það fyrsta sem ég hugsaði í 

sambandi við tónsmíðina var umfram allt að túlka tilfinningar.  Karakterinn 

einkennist af svo mikilli eftirsjá og samviskubiti að það var augljóst að það yrði 

uppistaða verksins.  Tónsmíðin er lágstemmd, angurvær og hljómræn í taktegundinni 

4/4 og tempóið er hægt, til þess að túlka aldur, eftirsjá og sorg Jónatans.  Verkið 

byrjar þannig að harmonikkan leikur einleik, stuttan inngang í c-moll.  Eftir 

innganginn kemur hornið inn og líkir eftir þokulúðri, sem minnir Jónatan á síðustu 

siglinguna og í kjölfarið læt ég harmonikkuna túlka þung andvörp Jónatans með því 

að draga hana inn og út án þess að spila á hana.  Við heyrum þokulúðurinn hljóma 

tvisvar sinnum og eftir það koma sjávar- og bassatromman inn, sem gefur okkur 

þunglamalegan takt, sem einnig túlkar ellina og sorgina.  Strengirnir koma í kjölfarið 

og spila hægan hljómagang í c-moll.  Það eru ákveðnir effectar áberandi hjá 

strengjunum en þeir eru annars vegar tremolo, sem túlka brostna drauma og sorg og 

hins vegar flaututónar, draumkenndir tónar sem tákna góða lífið sem Jónatan átti áður 

en hann sigldi flaggskipi Íslands í strand.  Eftir að strengir eru kynntir til verksins 

spilar harmonikkan laglínu í pentatóníska skalanum Hirajoshi út frá nótunni C, sem 

inniheldur nóturnar c-d-es-g-as á meðan strengir halda áfram að spila í c-moll.  

Laglína harmonikkunar er hæg og eftir hverja hendingu koma þagnir og andvörp, sem 

túlka gamlan þreyttan mann sem þarf að taka sér hvíld áður en hann getur haldið 

áfram með frásögn sína.  Hornið heldur áfram að óma af og til, til þess að minna 

okkur á síðustu siglinguna sem Jónatan langar að fara.  Það má einnig túlka þessa 

síðustu siglingu sem dauðann, að hann sé í raun og veru að bíða eftir að fá að fara og 

með þessari túlkun fær lagið ennþá sorglegri blæ.  Inn á milli verða spilaðar upptökur 

af öldum og þungum öldunið, sem tengja okkur enn betur við sjóinn og þrá Jónatans 

til að komast þangað aftur.  

Uppgjör við fortíðina 
Klara er virkilega góð manneskja og það má eiginlega segja að hún sé of góð, því í 

góðmennsku sinni lætur hún fólkið sitt vaða yfir sig.  Hún tekur á sig öll vandamál 

fólksins í kringum sig, sem er eðlileg hegðun barna alkóhólista.  Foreldrar hennar hafa 

alla tíð verið hrifin af flöskunni og eru alltaf hálf kennd.  Þau eru listafólk af 
                                                 
20 Fylgiskjal 2 
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hippakysnlóðinni og lifa lífi sínu samkvæmt því, þannig að Klara þarf á unga aldri að 

taka ábyrgð á litlu systur sinni, því foreldrar hennar eru of upptekin af drykkju, 

framhjáhaldi og rifrildum til þess að sinna uppeldinu almennilega.  Klara er heppin að 

eiga virkilega góða vinkonu, Fjólu, sem stendur með henni í allri þessari ringulreið.  

Þegar Klara er við það að gefast upp á vitleysunni í kringum sig, stendur Fjóla við 

hlið hennar eins og klettur og stappar í hana stálinu.  Leiðir Fjólu og Klöru skilja 

síðan þegar þær eru um tvítugt en Fjóla gerir þó nokkrar tilraunir til þess að endurnýja 

vinskapinn en án árangurs og Klara á erfitt með að fyrirgefa sjálfri sér að hafa ekki 

verið til staðar fyrir vinkonu sína þegar hún þurfti á henni að halda.  Klara hefur allt 

sem hún þráir í dag, hún á yndislegan unnusta, sem gerir allt fyrir hana.  Þau búa í 

fallegri íbúð, eiga sér farsælan atvinnuferil en Klara getur engan veginn notið þess, 

vegna þess að hún hefur endalausar áhyggjur af fjölskyldu sinni og er í raun upptekin 

af því að stjórna hegðun og reyna að bæta líf þeirra og setur sig og sína velferð 

þessvegna í síðasta sæti.  Í leikritinu er Klara tilneydd til þess að heimsækja fortíðina, 

til þess að geta loksins sleppt tökum af fjölskyldunni og notið lífsins, sem hún lifir 

núna.   

Tónsmíð Klöru einkennist af sex mismunandi stefjum. Stefin sex tákna 

lykilpersónurnar í leikritinu. Verkið er í c-moll, sem túlkar vel eftirsjána og 

samviskubitið sem nagar Klöru.  Verkið er meðalhægt í takttegundinni 4/4 og er 

samið fyrir strengjakvartett og píanó.  Stef Klöru er megin uppistaða verksins, en fær 

þó aldrei alveg að njóta sín, vegna truflanna frá hinum stefjunum, samanber líf hennar 

og fjölskyldu hennar.  Stefið hennar er angurvært og ljóðrænt og örlítið dreymið, þar 

sem Klara á það til að detta út af og til.  Verkið byrjar á því að stef Klöru er kynnt, 

spilað á píanóið en það nær ekki að klárast vegna þess að fljótlega kemur stef 

foreldranna inn, spilað af strengjakvartettinum, til að lýsa endalausri afskiptasemi 

þeirra.  Stef foreldranna er pínu kaótískt.  Fyrsta og önnur fiðla túlka móður Klöru.  

Hún er listakona sem er taugatrekkt og endalaust bitur út í framhjáhöld eiginmanns 

síns.  Sellóið túlkar pabba Klöru.  Hann er hinn sanni karlmaður, stór og sterkur og 

afskaplega sjarmerandi og nær að heilla alla í kringum sig.  Víólan túlkar síðan litlu 

systur hennar Klöru.  Hún er stefnulaus, komin í óreglu og er ekki heil eftir að hafa 

alist upp í þessari fjölskyldu.  Stef Klöru kallast á við stef fjölskyldunnar en nær ekki 

að njóta sín.  Eftir samtal þessara stefja bætist stef Svenna inn í samræðurnar.  Víólan 

túlkar Svenna, sem er maður með allt á hreinu, hvort sem það snertir eldamennsku 

eða fjármál.  Að því loknu verða kaflaskipti í verkinu þar sem sambandi Klöru og 
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Fjólu eru gerð skil.  Fyrst fer ég yfir vináttu þeirra með sameiginlegu stefi en eftir það 

fjalla ég um tapaða vináttu með því að láta stef Klöru hljóma og stef Fjólu er spilað af 

strengjakvartett.  Verkið endar síðan á því að öllum stefjum er blandað saman, þannig 

að úr verði ákveðin óreiða, þangað til að í lokin segir Klara stopp með því að gera 

nokkra hljóma, svona eins og hún væri að stappa niður fótunum og segja nú er komið 

nóg og í lok verksins fáum við að heyra stef Klöru spilað í heild sinni við ljúfan 

undirleik strengja, líkt og að fólkið í kringum hana sjái að sér og leyfi henni að njóta 

sín í fyrsta skiptið. 

Túlkun tilfinninga 
Það er ákveðin angurværð í verkum Klöru og Jónatans og eru þau um margt lík.  Þau 

eru bæði í c-moll og í frekar hægu tempói.  Í verki Jónatans segir hann söguna og fær 

alla athyglina en hjá Klöru er það ekki svo.  Hún reynir að komast að og fá athygli frá 

skrautlegri fjölskyldu sinni.  Eins og áður sagði eiga verkin það sameiginlegt að þau 

fjalla bæði um eftirsjá, sorgir og samviskubit.   
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V K venskörungar 
Þær persónur sem mér finnst hvað ólíkastar eru Salka Valka og Ragnheiður Birna.  

Það eina sem þær eiga sameiginlegt er að þær eru báðar kvenskörungar, sjálfstæðar 

konur sem hafa óbilandi trú á sjálfum sér.  Þó að Salka Valka sé einstaklega sjálfstæð, 

þá þarf hún að sætta sig við sjálfshatur og brotna sjálfsmynd og það sem verra er að 

hún hefur týnt eiginleikanum til að elska af öllu hjarta.  Ragnheiður Birna hefur aftur 

á móti óbilandi trú á sjálfri sér og þrátt fyrir alls kyns vonbrigði sem hún hefur 

upplifað, þá einhvern veginn heldur hún áfram að elta drauminn sinn og lítur meira á 

þessi vonbrigði sem nauðsynlegan hlut listakonu af guðs náð.  Þar af leiðandi er 

tónlist þeirra mjög ólík að öllu leyti, það er enginn tregi í tónlist Ragnheiðar Birnu á 

meðan treganum eru gerð góð skil í tónlist Sölku Völku.  

L ífið er saltfiskur 
Salka Valka er táknmynd hinnar íslensku kvenhetju.  Hún er einstaklega sjálfstæð 

strax á unga aldri.  Þegar verkstjórinn spyr Sölku hver eigi hana, þegar hún kemur ung 

til að sækja um vinnu, þá er hún fljót að svara og segir: Ég sjálf.21  Hún er ekki eins 

og hinar stelpurnar í þorpinu.  Hún fer fljótlega að klæðast karlmannsbuxum, sem 

þótti óvanalegt á þeim tíma og sjá um sig sjálf.  Hún missir líka sakleysi sitt á unga 

aldri, þegar Steindór misnotar hana og þarf eftir það berjast við samviskubit og 

sjálfsfyrirlitningu.  Hún segir við Arnald;  

„ Hugsaðu ekki um mig, Arnaldur.  Ekkert gerir til um mig.  Ég fékk aldrei í 

vöggugjöf þær gáfur sem eiga kröfu á að finna þessa blessaða lífshamingju.“22 

Þó að Salka sé hörð í horn að taka þá er hún líka hrædd lítil stúlka.  Hún er hrædd við 

móður sína, sjálfa sig en umfram allt er hún hrædd við að týna sjálfri sér.  Hún er líka 

uppfull af hatri.  Hún hatar móður sína en hún hatar líka sjálfa sig og lítur á sjálfa sig 

sem þjóf og morðingja, meðal annars vegna þess sem kom fyrir móður hennar. 

„Lífið er saltfiskur“ er titillinn á tónsmíð Sölku Völku.  Í tónsmíðinni takast á tveir 

heimar, annarsvegar túlkunin á buxnaklæddu kvenhetjunni, sem harkar allt af sér og 

hins vegar túlkun á manneskju með brotna sjálfsmynd, sem þráir að geta elskað en er 

um leið full af hatri vegna misnotkunar sem átti sér stað þegar hún var barn.  Verkið 

er samið fyrir horn, básúnu, túbu, slagverk og strengjakvartett.  Hugmyndin að 

                                                 
21 Halldór Laxness „Salka Valka“ Leikfélag Reykjavíkur. 1981. Bls 17 
22 Halldór Laxness „Salka Valka“ Leikfélag Reykjavíkur. 1981. Bls 71 
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verkinu er eins konar baráttusöngur með tregafullum undirtón.  Verkið byrjar á því að 

blásarar og slagverk kynna tónefni sitt, sem er taktfastur og meðal hraður mars  í G-

dúr  í takttegundinn 4/4.  Tónefnið er tákn um kvenhetjuna og allt það sem hún hefur 

gert fyrir litla sjávarþorpið sem hún bjó í, ásamt því að túlka hörkuna og sjálfstæðið 

sem Salka Valka býr yfir.  Hún ber höfuðið ávallt hátt og heldur áfram, sama hverju 

hún kann að lenda í.  Eftir að blásarar hafa kynnt tónefni sitt, verða snögg kaflaskipti 

þar sem strengir taka við með þjóðlagakenndri laglínu í hægu tempói í frýgískri 

tóntegund frá tóninum G.  Hlutverk strengjanna er að túlka brotna sjálfsmynd Sölku, 

hatrið sem býr í henni og löngun hennar til að geta elskað.  Eftir að strengir hafa 

kynnt tónefni sitt mætast þessar andstæður og kallast á.  Blásarar halda áfram með sitt 

tónefni og strengirnir svara með sínu tónefni, sem skapar á endanum togstreitu milli 

tveggja heima.  Verkið einkennist allt af andstæðum þar sem þessir tveir 

hljóðfærahópar keppast við að túlka mismunandi tilfinningar en sameinast svo í lok 

verksins í einhverskonar bræðingi, þar sem hver hljóðfærahópur gefur örlítið eftir en 

heldur þó sínum einkennum.  

L istakona af Guðs náð 
Ragnheiður Birna fær ung áhuga á listinni, lærir að spila á píanó, lágfiðlu, prufar 

ballet og leiklist en endar svo á að einbeita sér að sönglistinni en klárar þó aldrei það 

nám sem hún byrjar á.  Ragnheiður Birna kemur frá vel stæðri og ástríkri fjölskyldu, 

sem styður hana í leit sinni að sínum rétta stað í listinni.  

Ragnheiður Birna er listakona af Guðs náð.  Hennar lífsskoðun er sú að tónlist sé 

mannfólkinu eiginlegri en hið talaða mál og að hún sé það sem komi fyrst og að allir 

skilji hana.  „Tónlistin er tungumálið sem sameinar okkur öll.“23  Þegar hún byrjar að 

læra söng hjá manni að nafni Tony þá kynnist hún fyrst hugmyndinni um frum-tóninn 

og er í raun og veru allt sitt líf að leita að þessum hreina frum-tóni.  Ragnheiður Birna 

er mjög fullkomin út á við en er frekar seinheppin í lífinu.  

Ragnheiður Birna er listakona af Guðs náð.  Hún hefur ung söngnám og leitar að 

frum-tóninum allt sitt líf.24  Þessi hugmynd um frum-tóninn spilar stórt hlutverk í 

túlkun minni á Ragnheiði Birnu.  Tónsmíð Ragnheiðar Birnu er klassísk aría, fyrir 

mezzo-sopran og strengjakvartett.  Arían er í meðal hröðu tempó í takttegundinni ¾ 

og er í D-dúr.  Form aríunnar er A-B-A.  Í fyrsta kafla leikur strengjasveit inngang, 

                                                 
23 Hallgrímur Helgason „Þetta er allt að koma“ í leikgerð Baltasars Kormáks. Bls 5 
24 Fylgiskjal 4 
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þar sem fram koma partar úr aðal-stefi aríunnar.  Því næst kemur söngkonan inn og 

kynnir tónefni aríunnar, sem samsett er úr mismunandi upphitunaræfingum fyrir 

söngvara.25  Í þessum kafla er enginn texti heldur einbeitir söngkonan sér við að koma 

til skila tónum kaflans. Aríunni er skipt í hendingar og í lok hverrar hendingar staldrar 

söngkonan við og leggur áherslu á mismunandi tóna, í þeirri von um að tónninn sem 

hún staldrar við væri frumtónninn sem hún leitar að.  Strengir sjá um hefðbundið 

undirspil og effectar eins og pizzicato eru áberandi til þess að túlka léttleika aríunnar 

og jákvætt viðhorf Ragnheiðar Birnu til lífsins.  Í B kafla aríunnar kveður við ögn 

alvarlegri tón, það hægist ögn á tempóinu og ég skipti yfir í h-moll, sem er sammarka 

tóntegund D-dúrs.   Hér syngur söngkona brot úr texta handritsins, þar sem hún talar 

um trúna á Guð og að Guð sé aðallega að finna í listinni.26  Textanum er komið til 

skila með talsöng og er í byrjun fluttur meðal veikt en styrkleikinn eykst þegar líður á 

flutninginn og nær svo hámarki í loka línunni, þegar Ragnheiður Birna segist trúa 

fyrst og fremst á sjálfa sig.  Í þessari síðustu línu fer ég aftur í upprunalegu tóntegund 

aríunnar og hámark kaflans er náð í síðasta hljómnum sem er D-dúr.  Strengir spila 

liggjandi hljóma með smá tremolo til þess að túlka alvarleika ræðu Ragnheiðar.  Í 

þriðja kafla fer ég til baka í sama tempó og leitin að frumtóninum heldur áfram.  

Tónefni kaflans er svipað og í kafla A.  Strengir hverfa aftur til fyrra hlutverks.  

Síðasti tónn verksins er frum-tónninn og honum eru gerð góð skil í lokin, þ.e hann er 

látinn hljóma lengi og með vibrató.  Það skiptir miklu máli að velja réttu söngkonuna 

í verkið, því að hún tekur þátt í að koma karakternum til skila þar sem arían sjálf lýsir 

meira leit að ákveðnum tóni en túlkar endilega ekki mikið af tilfinningum.  

Söngkonan þarf í flutning sínum á aríunni að túlka kómíkina og klaufaskap  

karaktersins. 

 

 

                                                 
25 Fylgiskjal 9 
26 Fylgiskjal 4 
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V I E ftirmáli 
Þessi tónsmíð verður flutt í heild sinni í vor en í raun og veru eru þetta sex sjálfstæðar 

tónsmíðar og geta þessvegna staðið einar og sér.  Hugmyndin er sú að hver tónsmíð gæti 

vel sómt sér í viðkomandi leikriti, annað hvort sem stemmnings-tónlist í ákveðnum 

senum, líkt og verkið 14. október eða þá sem hluti af leikritinu eins og í verkinu, Leitin, í 

Þetta er allt að koma og Herrann sje eina huggun mín í Gullna hliðinu.  Þegar kemur að 

flutningi verksins í vor, þá skiptir ekki máli að hlustandinn viti hvaða persónu er verið að 

túlka, mestu máli skiptir að hlustandi skilji og skynji þær tilfinningar sem ég er að túlka í 

hverju verki.  Í verkinu 14. október, langar mig að hlustandinn finni næstum sjávarlyktina 

þegar hann hlustar á verkið og skynji eftirsjána og sorgina.  Það sama er upp á teningnum 

með verkið, Mig langar að, þar vil ég að hlustandi upplifi hraðann og langanir Hans.   

Það að hafa fengið að vera leikstjóri tónanna í þessu verki hefur opnað nýjar víddir fyrir 

mig í tónsmíðaraðferðum mínum.  Ég hef að vísu tamið mér þá aðferð að búa mér til 

sögur og dregið fram ákveðnar tilfinningar sem ég ætla að ná fram í tónsmíðum mínum 

en aldrei farið eins djúpt í rannsóknarvinnu eins og ég gerði í þessu verki.  Í þessari 

rannsóknarvinnu tókst mér að fá ennþá skýrari mynd á tónsmíðina áður en ég hóf að 

semja sjálft lagið og ætla þessvegna að tileinka mér þessa aðferð í framtíðinni.  Ég komst 

einnig að því að samband tónlistar og persónanna er órjúfanleg heild.  Í rannsóknarferlinu 

skapar persónan tónlistina en þegar verkið verður flutt, þá snúast hlutverkin við og 

tónlistin tekur við að skapa persónuna.  Það sem er sameiginlegt með öllum sex 

verkunum er að þau túlka öll ákveðnar tilfinningar eða ástand, það er aðal markmiðið 

með verkunum.  Ég fann fyrir örlitlum mun á eldri og yngri karkaterunum.  Tónlist eldri 

karakteranna er yfirleitt hefðbundari og hægari á meðan tónlist yngri karakteranna er 

einkennist af hraða og meiri togstreitu.  Ég er ekki viss hvort það hafi eitthvað að gera 

með tíðaranda eða þjóðfélagsstöðu heldur hefur það meira að gera með 

skapgerðareinkenni og aldur karaktersins.  Besta leiðin til þess að gera persónu skil með 

tónlist er að skoða vel alla þá hluti sem hún hefur að geyma og setja sig í spor hennar.  

Það gerði ég með að lesa leikritin vandlega og setja mig inn í hugarheim persónanna.  

Þegar ég vann með hverja persónu einbeitti ég mér að því að hugsa eins og hún og í raun 

vera hún.  Þannig náði ég bestu tengingunni við hverja persónu fyrir sig.  Með því að gera 

það, fannst mér ég geta skapað persónuna með tónlist og það kemur í ljós hvort mér hafi 

tekist ætlunarverk mitt þegar verkið verður flutt í vor. 
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Fylgiskjal 1 

Spurningar frá leikurum 

 

1. Hver er ég? 

2. Hvað vil ég? 

3. Hvað ætla ég að gera til að ná því sem vil? 

4. Hvernig haga ég mér eftir kringumstæðum? 

5. Hvað dregur mig áfram? 

6. Hverju hef ég lent í?  Á ég hlut í því að það gerðist eða gerðist það ósjálfrátt? 

7. Hvað segja aðrir um mig? 

8. Hvað segi ég um aðra? 

9. Hvert er leyndarmál mitt? 

10.  Hvað er ég að reyna að fela? 
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Fylgiskjal 2 

Jónatan skiptst jóri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hljóðfæri 
Harmonikka 
Horn 
Bassatromma 
Oceandrum 
Strengjakvartett 
Tape 

Tónsmíðin 
Angurvær og hljómræn 
Harmonikka andar 
(andvörp Jónatans) 
Hægt tempó 
(aldur og eftirsjá) 
C moll 
Hirajoshi frá C 
Effectar í hljóðfærum 
Tremolo í strengjum 
Brothættir strengir 
Hornið táknar þokulúður 
(síðasta siglingin 

Lykilorð 
14. október 
Eftirsjá 
Sjór 
Stolt 
Fátækt 
Skipstjóri 
Flaggskip Íslands 
Kvennabósi 
Drykkjuhrútur 
Strandkafteinn 
Júníform 
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Fylgiskjal 3 

Jón bóndi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð 
Drykkjusvoli 
Sauðaþjófur 
Hórkarl 
Guðníðingur 
Smásvindl 
Slæmt uppeldi 
Guðhræddur 
Kaldhæðinn 

Hljóðfæri 
Lítill kór 
Strengjakvartett 

Tónsmíðin 
Sálmurinn, Herrann sé eina huggun mín 
Hefðbundinn sálmur, hefðbundin raddsetning 
Tvíundir og tónskrattar 
(kaldhæðni Jóns og táknmynd helvítis) 
Afleiddir hljómar 
Klassískur kirkjusálmur 
Dórísk tóntegund frá C 
Druslur í texta 
Hómófónísk röddun 
Hefðbundið undirspil kvartetts 
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Fylgiskjal 4 

Ragnheiður Birna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lykilorð 
Frum-tónn 
Söngur 
Ókláraðir hlutir 
Tónlist sem alþjóðlegt tungumál 
Klaufi 
Seinheppin 
Dáð listakona af Guðs náð 
Kómísk-grátbrosleg 

Tónsmíðin 
Sönglag (lieder) 
Byggt á upphitunaræfingum fyrir söngvara 
Leitin að frum-tóninum 
D-dúr 
¾ 
Klassískt A-B-A form 

T exti 
Einhvern veginn hef ég bara aldrei fundið fyrir návist Guðs, nema 
náttúrulega í listinni.  Ef Guð er til þá er hann til í listinni, allri þessari 
fallegu tónlist sem samin hefur verið.  Og maður er kannski trúaður á 
einhvern hátt, en það er þá bara mín persónulega trú.  Ég trúi fyrst og 
fremst á sjálfa mig. 
Hallgrímur Helgason 

Hljóðfæri 
Mezzo-sópran 
Strengjakvartett 
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Fylgiskjal 5 

Hans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð 
Leitandi 
Ævintýragjarn 
Hrokafullur 
Ungur 
Langar að deyja 
Langar að læra allt 
Vangefinn 
Laus við ábyrgð 
Vinsæll 
Valdamikill 

Hljóðfæri 
Strengjakvartett 
Tape 
Slagverk 
Píanó 

Tónsmíðin 
12 tónaröð í tónal umhverfi 
(dís-f-físfc-e-a-b-h-cís-g-d-gís) 
Mismunandi stílum blandað saman 
Kaos 
Hratt tempó 
Þagnir 
Tal á tap-i 
Stutt og löng nótnagildi 
Taktbreytingar 
Píanó vinnur með tólf tóna röð 
Strengir í tónal umhverfi 
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Fylgiskjal 6 

K lara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð 
Uppgjör við fortíðina 
Ábyrgðarfull 
Barn alkóhólista 
Hamingjusöm? 
Ringluð 
Samviskubit 
Töpuð vinátta 
Söknuður 
Innbyrgð reiði 

Hljóðfæri 
Strengjakvartett 
Píanó 

Tónsmíðin 
6 mismunandi stef 
(sem túlka lykilpersónur í leikritinu) 
C moll 
Meðalhægt tempó 
4/4 
Barátta stefjanna 
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Fylgiskjal 7 

Salka Valka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykilorð 
Lífið er umfram allt, saltfiskur 
Sjálfshatur 
Misnotkun 
Kvenskörungur 
Karlmannsbuxur 
Harka 
Brostin sjálfsmynd 
Þrá eftir ást 
Sjór 
Sjálfstæði 
Þjófur 
Morðingi 
 

Hljóðfæri 
Strengjakvartett 
Horn 
Básúna 
Túba 
Slagverk 

Tónsmíðin 
Baráttulag með sorglegum undirtón 
Meðalhratt og hægt tempó takast á 
Ting og tregi 
Strengir túlka sorg og hatur 
Blásarar túlka baráttusönginn 
Sovíeskur mars 
4/4 
Frýgísk tóntegund fyrir sorg 
D dúr fyrir baráttu 
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Fylgiskjal 8 

 
 
 

Her rann sé eina huggun mín 
                                                 
   Herrann sé eina huggun mín 

og hýsi mig þá ævi dvín, 
innan við himins eðla port 

hvar engin líður neyð né skort 
og hjörðin syngur sátt við Guð 

sérdeilis hrein og forkláruð. 
 

Aftur mun verða á þeim klekkt 
sem óforbetraður deyr í sekt. 
Laug og stal eður lævís sór 
líka svo þeim er drýgði hór. 

Allir, sem jarðneskt girnast glys 
gista í logum helvítis. 

 
Iðrast mín sál, fyrir utan spé. 

Ákalla þann, sem dó á tré 
ákalla Guð og allt hans lið 

þá upplykst þér hið Gullna hlið. 
Hvar eilíf sæla er þér vís 

með englum guðs í paradís 
hvar eilíf sæla er þér vís  

með englum Guðs í paradís. 
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Fylgiskjal 9 
Upphitunaræfingar fyrir söngvara 

 
 


