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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er tónamengið og þeir möguleikar sem felast í gerð þess. 

Leitast er við að þróa aðferðir til að skipuleggja hljómræna framvindu út frá þeim 

upplýsingum sem felast í hljómgerðinni. Kjarninn í þeim aðferðum er tónflutningur hljóms í 

gegnum sameiginlega tóna, öxultón og/eða vendihljóma. Það er hlutverk tónsmíðahluta 

rannsóknarinnar að svara þeirri spurningu hvort aðferðirnar séu nýtilegar í listrænu samhengi 

og hvort þær bjóði upp á tónmál sem hvort tveggja er heilsteypt og frjótt. Tónverkin sem 

skipa þann hluta eru Leysingar fyrir hörpu og víbrafón og Kvika fyrir hljómsveit. Verkin og 

ritgerðin eru hugsuð sem ein heild og ber því að skoða samhliða. Tónverkin sjálf eru hin 

eiginlega niðurstaða rannsóknarinnar þar sem að þau kanna möguleika hins hjómræna 

efniviðar.  
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1. Inngangur 

Tónlist fyrri alda hvílir á grunni ákveðinna frumreglna. Þessar frumreglur voru 

ófrávíkjanlegar líkt og frumsetningar Evklíðs höfðu verið í rúmfræði allt fram til þess að 

Einstein birti skrif sín um takmörkuðu afstæðiskenninguna árið 1905. Um líkt leiti fóru 

menn að semja tónlist sem braut í bága við frumsetningar tónlistarinnar sem annars 

vegar voru háttbundin hrynjandi og hins vegar tóntegundin. Þetta er flestum kunnugra 

en svo að frá þurfi að segja í smáatriðum. En eftir stendur hins vegar spurningin; á 

hverju hvílir tónlistin eftir að þessum grunni hefur verið kippt undan? Um svarið við 

henni ríkir ekki einhugur meðal tónskálda enn þann dag í dag. Allar götur síðan menn 

hófu að stíga út fyrir hinar kunnuglegu lendur dúr- og mollkerfisins  hafa tónskáld þurft 

að setja sér sínar eigin leikreglur ellegar freista þess að rekja sig eftir óljósum 

troðningum sér stærri spámanna. 

 Síðastliðin hundrað ár hafa getið af sér fleiri ólíkar stefnur og strauma í tónlist 

heldur en áður þekktist og til að reyna að skilja þróunina hafa fræðimenn keppst við að 

greina verk niður í smæstu einingar sínar. Miðað við þann hafsjó af greiningum og 

skrifum um tónlist, er fremur lítið til af skrifum tónskálda um eigin aðferðafræði og 

hvernig hún birtist í verkum þeirra. Ástæður þess kunna að liggja í því að eftir að hinn 

sameiginlegi grundvöllur tónsköpunarinnar hvarf hafa tónsmíðaaðferðirnar orðið stór 

hluti af persónulegu kennimarki tónskáldsins og því líti það á aðferðirnar sem sitt 

einkamál. Séu tónskáld nútímans innt eftir aðferðum þeirra við tónsmíðarnar eru þau 

líklegri til að drepa umræðunni á dreif með heimspekihjali eða torræðum staðhæfingum, 

heldur en að greina frá aðferðunum. Þau eftirláta fremur fræðimönnum að kryfja verk 

sín. 

Í ljósi þessa má telja líklegt að samband nemanda og kennara í tónsmíðum hafi 

breyst mjög frá því sem tíðkaðist fyrir 20. öldina. Tónsmíðanemandinn getur ekki vænst 

þess að kennari hans fari í saumana á eigin verkum eða miðli sínum aðferðum nema á 

mjög óbeinan hátt. Líklegra er að kennarinn reyni að veita nemandanum innsýn í verk 

annarra, að eins miklu leyti og hann þekkir þau. Sem dæmi um hina gömlu kennsluhefð 

mætti benda á hljóðfærafræði Korsakovs þar sem hann gerir grein fyrir ítarlegri stúdíu 

sinni á hljóðblæ og blöndun hljóðfæranna með hliðsjón af eigin verkum.1 Þessi 

hefðbundna miðlun á þekkingu í tónsmíðum heyrir heldur til undantekninga á síðari 

                                                
1 Nikolay Rimsky-Korsakov, Principles of Orchestration, Dover Publications, 2. útgáfa, New York, 1964. 
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tímum. Til slíkra undantekninga má telja Olivier Messiaen sem var ósínkur á hugmyndir 

sínar og eftir því eftirsóttur kennari sem hafði áhrif á fjölda tónskálda um miðbik 20. 

aldarinnar. Eftir hann liggur merkileg bók þar sem hann útlistar tónsmíðaaðferðir sínar á 

óeigingjarnan hátt.2 Einnig mætti nefna bók Vincents Persichetti Twentieth century 

Harmony sem er eins konar tilraun til að miðla tónsmíðaaðferðum á fyrrihluta 20. aldar 

eftir hefðbundnum leiðum þar sem höfundurinn vísar í dæmi eftir sjálfan sig.3 

 Hinn mikli fjölbreytileiki tónlistar síðustu hundrað árin útilokar í raun 

heildstæða kennslufræði í tónsmíðum. Hann krefst þess að tónsmíðaneminn þreyfi sig 

áfram af eigin rammleik í leit að tónmáli sem honum hentar. Vegna þess hve 

aðferðafræðin er nátengd hinu persónulega tónmáli hlýtur tónsmíðanám að vera að 

stórum hluta helgað einhverskonar aðferðafræðilegum rannsóknum, sem felast þá t.d. í 

greiningum verka eða með því að prófa sig áfram með tónsmíðaæfingum. Getur tónlist 

sem ekki byggir á meðvitaðri aðferð verið frumleg? Raunar mætti halda því fram að 

ekki sé hægt að semja tónlist sem ekki byggi á aðferð af einhverju tagi. Spurningin er þá 

kannski fremur hvort sú aðferð sé meðvituð eða ómeðvituð. Er ekki óumflýanlegt að list 

beri með sér hvort tveggja? Ein af röksemdum fyrir réttmæti listrannsókna er sú að í 

vinnu listamannsins felist óhjákvæmilega rannsókn.4 Þannig stígi listrannsóknir aðeins 

skrefið til fulls og færi þekkingu listamannsins upp á yfirborðið. Umbreyti þannig 

ómeðvitaðri þekkingu í meðvitaða þekkingu. 

En hvar skyldi maður þá byrja ef engar almennar reglur eru í gildi? Hvorki til að 

fara eftir né til að brjóta. Hvað má hafa að leiðarljósi í leitinni að persónulegum og 

áhrifaríkum tjáningarmáta ef vegvísarnir eru eins margir og raun ber vitni og 

leiðsögumaðurinn getur ekki gert annað en að benda á skiltið? Ef við leyfum okkur 

örlitla tilvistarspekilega yfirfærslu, gætum við sagt að lista- „maðurinn sé dæmdur til að 

vera frjáls.“5 Hann stendur því frammi fyrir vali. Í öllu vali felst takmörkun því val er 

um leið útilokun og útilokun er val. Þannig er val alltaf ákvörðun sem oft verður ekki 

skýrð út frá neinu öðru en nauðsyn þess að velja. Vegna þeirrar takmörkunar sem felst í 

valinu reynist mönnum það oft erfitt. Hér er þá lykilatriði að átta sig á frelsinu sem felst 

í því að velja.  
                                                
2 Olivier Messiaen, The technique of my musical language, Éditions Musicales, París, 1956. 
3 Vincent Persichetti, Twentieth Century Harmony: Creative Aspects and Practice, W. W. Norton & 
Company, New York, 1961. 
4 Graeme Sullivan, Art Practice as Research: Inquiry In the Visual Arts. Sage Publications, London, 
2005, bls. XI. 
5 Jean-Paul Sartre, Tilvistarstefnan er mannhyggja, Páll Skúlason þýddi, Hið Íslenzka Bókmenntafélag, 
Reykjavík, 2007, bls. 61. 
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Í fyrsta kafla bókar sinnar Tækni tónmáls míns skrifar Olivier Messiaen um töfra 

takmörkunarinnar og þá heillandi möguleika sem í henni felast.6 Mörg tónskáld hafa 

talað um töfra takmörkunarinnar, hvert á sinn hátt. Þar á meðal var Stravinsky: 

Frelsi mitt er fólgið í því að halda mig innan hins þrönga ramma sem ég set mér hverju 

sinni. Ég vil kveða fastar að orði og segja: frelsi mitt verður þeim mun meira og 

merkingarbærara því þrengri skorður sem ég set mér og því fleiri hindranir sem ég 

áskapa mér. Hvaðeina er dregur úr hömlum, dregur einnig úr styrk. Því fleiri 

takmarkanir sem maður setur sér, því frjálsari er hann undan hlekkjunum sem fjötra 

andann.7 

Forsögu þessarrar rannsóknar má líklega rekja allt aftur til náms míns við 

Tónlistarskólann í Reykjavík þar sem ég kynntist aðferðum mengjafræðinar fyrir 

tilstuðlan Guðmundar Hafsteinssonar. Þessar aðferðir urðu mér mikil opinberun. Með 

þeim má greina og flokka hvaða hljóm sem vera kann innan mengis hinna 12 tóna með 

tilliti til byggingar og tónbilainnihalds. Það hefur löngum heillað mig að rýna í innri 

„strúktúr“ hlutanna með það fyrir augum að uppgötva eðli þeirra og möguleikana sem í 

þeim felast. Ég er áhugasamur um fyrirbærin og þann lærdóm sem af þeim má draga. 

Að skoða það sem fyrir er og búa til eitthvað nýtt úr efninu sem samræmist eðli þess. 

Hugsanlega er sú ástríða skyld þeirri er spektralistarnir höfðu fyrir hljóðinu, þegar þeir 

með „sónógrömum“ sínum freistuðu þess að kafa inn í hljóðið og uppgötva þannig eðli 

þess og möguleika sem svo varð þeim innblástur til tónsköpunar. Mínar áherslur hafa 

hins vegar ekki legið í eðli hljóðsins heldur í byggingu hljóma. Þar hef ég takmarkað 

mig við mengi hinna tólf tóna sem ríkjandi hefur verið í vestrænni tónlist síðustu 

aldirnar. Viðfangsefni mitt er því af tónfræðilegum toga fremur en 

hljóðeðlisfræðilegum. 

 Bygging tónamengisins, þ.e. afstaða tónanna hvers til annars, geymir forskrift af 

möguleikum þess. Þannig mætti líkja einstökum tónbilum mengisins við erfðaefni og 

upplýsingum um tónbilainnihald (vigrinum) við erfðamengi. Þrátt fyrir að möguleikar 

                                                
6Olivier Messiaen, The technique of my musical language, Éditions Musicales, París, 1956, bls. 13. Hin 
enska þýðing er “The charm of impossibilities.” Í þessu sambandi nefnir hann annars vegar samhverfa 
tónstiga sem falla inn í sjálfa sig við tónflutning. Þ.e.a.s. hafa  færri en 12 ólíkar tónflutningsmyndir. Hins 
vegar nefnir hann samhverfan hryn sem er eins bæði áfram og afturábak.  
7 “My freedom consists in my moving about within the narrow frame that I have assigned myself for each 
one of my undertakings, I shall go even further: my freedom will be so much the greater and more 
meaningful the more narrowly I limit my field of action and the more I surround myself with obstacles. 
Whatever diminishes constraint, diminishes strength. The more constraints one imposes, the more one 
frees one´s self of the chains that shackle the spirit.” Igor Stravinsky, Poetics of Music in the Form of Six 
Lessons, Harvard University Press, Oxford, 1947, bls. 65. 
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lífveru séu skilyrtir af erfðamengi hennar, hefur hún frelsi til að nýta þá möguleika á 

ýmsa vegu í því umhverfi sem hún lifir. Hið sama gildir um tónamengið sem er skilyrt 

af tónbilainnihaldinu en felur þó í sér ótal möguleika varðandi spönnun og legu á 

tónsviðinu.  

Undanfarin ár hef ég lagt áherslu á þá takmörkun sem felst í því að vinna með 

eina hljómgerð (mengjagerð) í senn og freista þess þannig að hafa stjórn á tónblæ 

verksins, þáttarins eða þáttarhlutans. Þetta er ekki með öllu ólíkt þeirri ákvörðun 

tónskálda fyrr á tímum, og raunar enn í dag, hvort semja eigi í dúr eða moll. Það sem 

einkum greinir þó að þetta tvennt er að í vali mínu á hljómgerð felst ekki hugsun um 

frumtón líkt og um tóntegund væri að ræða, né heldur að mengið sé bundið við ákveðna 

tónstöðu. Í stað frumtóns kemur hugmyndin um öxultón sem leikur meginhlutverk í 

frekari takmörkun á efninu.8  

 Nefna mætti aðferðir sem notaðar hafa verið á síðustu öld þar sem 

grunnefniviðurinn er einhver tiltekin gerð tónamengis sem annað tónefni er leitt af. Ein 

sú þekktasta er eflaust hin svokallaða tónamargföldun sem kennd er við Pierre Boulez.9 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er hljómurinn og þeir möguleikar sem felast í 

hljómgerðinni. Spurningin sem ég vonast til að svara er sú hvort, og þá hvernig megi 

byggja hljómrænt ferli á einni tegund tónamengis? Býður sú hljómræna framvinda sem 

byggir einni hljómgerð upp á heilsteypt og fjölbreytilegt tónmál? Ásamt því að svara 

þessari spurningu er tilgangur rannsóknarinnar tvíþættur. Annars vegar sá að vera 

framlag til listrannsókna á sviði tónlistar og hins vegar að auka við þekkingu mína og 

færni á sviði tónsmíða. Hún á í senn að vera tónfræðileg athugun og rannsókn á nýtingu 

hinna fræðilegu þátta í listrænum tilgangi. Það er því markmið mitt með þessari ritgerð 

að greina frá rannsókninni og niðurstöðum hennar með hliðsjón af tónverkunum 

Leysingar fyrir hörpu og víbrafón og Kvika fyrir hljómsveit. 

                                                
8 Sjá kaflann: Öxultónn. 
9 “Pitch multiplication.” Í grófum dráttum gengur sú aðferð út á að leggja saman tvo eða fleiri hljóma af 
sömu gerð eftir ákveðinni forskrift. Til er þekkt greining á verkinu  Le marteau sans maître eftir Boulez 
sem gerir þessari aðferð góð skil. Sjá: Lev Koblyakov, Pierre Boulez: A World of Harmony, Harwood 
Academic Publishers, 1993. Sjá einnig: Pierre Boulez, Stocktakings: From an Apprenticeship. Oxford 
University Press, Oxford, 1991, bls. 129. 
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2. Um tákn og hugtök 

Flest tákn og hugtök sem koma fyrir í ritgerðinni eru útskýrð jafnóðum. Mörg þeirra eru 

vel þekkt úr orðræðunni um 20. aldar tónlist svo sem eins og hin hefðbundnu tákn sem 

notuð hafa verið í tengslum við 12 tóna tónlistina. Önnur eru fengin úr mengjafræði 

með hliðsjón af bók Allens Forte, The Structure of Atonal Music.10 Til að mynda 

auðkenni ég tónamengin eftir því númerakerfi sem finna má í bókinni. Auk þessa eru 

örfá hugtök sem ég hef orðið að leggja til í tengslum við viðfangsefnið. 

 Fyrir þá sem ekki þekkja til bókar Allens Forte mun ég reyna í stuttu máli að 

gera grein fyrir þeim atriðum sem ég nýti mér úr þeim fræðum. Þar ber fyrst að nefna 

hina svokölluðu tónflokka og tónbilaflokka. Skammstöfunin pc (pitch class) stendur 

fyrir tónflokk og ic stendur fyrir tónbilaflokk (interval class). Pc gildin eru talnanótur 

fyrir hina 12 tóna krómatíska tónstigans. Tónarnir frá C – H eru þannig táknaðir með 

tölunum 0 – 11. Tónbilaflokkarnir eru aftur á móti 6 talsins þar sem að hver flokkur 

inniheldur tónbil ásamt tónhvörfum þess. Tónbilaflokkarnir eru þá ic1=l2und/s7und, 

ic2=s2/l7und, ic3=l3und/s6und, ic4=s3und/l6und, ic5=h4und/h5und og 

ic6=stk.4und/mk.5und. 

 Annað atriði sem ég styðst við úr bók Fortes er flokkunarkerfið fyrir 

tónamengin.11 Nafn mengjanna samanstendur af tveimur tölum sem aðskildar eru með 

bandstriki. Fyrri talan er fjöldatala, þ.e. segir til um fjölda tóna í menginu. Síðari talan 

er númer mengisins í röð mengja af sömu stærð. Þannig er mengið 4-18 fjögurra tóna 

mengi sem er það átjánda í röð fjögurra tóna mengja töflunnar.  

Sú leið sem notuð er til að greina mengi er eftirfarandi: Fyrst er mengið fært í 

sína þrengstu stöðu og kallast hún grunnröðun mengisins.12 Hin besta grunnröðun 

mengis samkvæmt Forte er sú röðun þar sem bilið milli neðsta tónsins og næst neðsta er 

þrengra en bilið milli efsta og næst efsta. Sé það sama tónbilið snýst samanburðurinn 

um bilið milli neðsta tónsins og þriðja tóns neðan frá og efsta tónsins og þriðja tóns ofan 

frá. Þar sem að Forte leggur að jöfnu hljóm og speglaða gerð hans getur þurft að spegla 

hljóminn til að finna hina bestu grunnröðun mengisins. Þegar hin besta grunnröðun 

hefur verið fundin er mengið tónflutt þannig að neðsti tónninn verði C (pc 0). Það 

                                                
10 Allen Forte, The Structure of Atonal Music, Yale University Press, New Haven, 1973. 
11 Sama rit, bls 179-181. 
12 Grunnröðun er þýðing á normal order. 
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kallast frumröðun mengis.13 Þegar frumröðunin er fundin er hægt að fara í töfluna og 

finna heiti mengisins. Mynd 1 sýnir hvernig frumröðun mengis er fundin. Það skal tekið 

fram að ekki er alltaf nauðsynlegt að spegla mengið til að fá hina bestu grunnröðun.  
Mynd 1 

 
Eitt af því sem hefur verið mjög umdeilt varðandi þetta flokkunarkerfi er að það leggur 

að jöfnu hljóm og speglun hans. Hvert mengi í töflu Fortes inniheldur því í raun tvær 

hljómgerðir sem hafa sömu byggingu með tilliti til tónbilanna innan þeirra. Sú smættun 

(e. reduction) sem í þessu felst er að mínu mati óviðunandi, bæði frá tónfræðilegu og 

fagurfræðilegu sjónarmiði. Ég leysi þetta hér með því að bæta bókstafnum i við nafn 

mengisins þegar um er að ræða speglaða hljómgerð (speglun af frumröðun mengis). 

 Í mengjatöflu Fortes er einnig að finna 6 númera röð sem táknar tónbilainnihald 

mengjanna. Þessi röð kallast vigur.14 Vigur hljóms segir til um fjölda tónbila af hverjum 

hinna sex tónbilaflokka. Fyrsta tala vigurins segir til um fjölda lítilla tvíunda/stórra 

sjöunda í menginu. Önnur talan segir til um fjölda stórra tvíunda/lítilla sjöunda, o.s.frv. 

Tökum aftur sem dæmi mengið 4-18 sem hefur vigurinn [102111]. Úr vigrinum má lesa 

að 4-18 inniheldur tónbilin ic 1, ic 4, ic 5 og ic 6 einu sinni. Tónbilið ic 2 er ekki að 

finna í menginu en tónbilið ic 3 kemur tvisvar fyrir innan þess. 

Aðrar merkingar er að finna í töflu Fortes eins og bókstafinn z sem skeytt er fyrir 

framan númer sumra mengjanna. Þetta þýðir að mengið deilir vigrinum með öðru mengi 

af sömu stærð en annarri gerð. Tökum sem dæmi mengin 4-z15 og 4-z29 sem bæði hafa 

vigurinn [111111]. Við sum mengjaheitin í töflunni standa tölur innan sviga. Þar er 

talan 12 algengust. Þetta þýðir í raun að mengið sé samhverft og hafi þ.a.l. færri en 24 

birtingarmyndir. Ósamhverf mengi hafa alltaf 24 birtingarmyndir þar sem að 

hljómgerðirnar tvær (frumröðunin og speglun hennar) hafa hvor um sig 12 tónstöður.15 

Upphaflega hafði ég einsett mér að íslenska táknkerfið að öllu leyti. Þannig 

notaði ég bókstafina s (speglað) og u (upprunalegur) í stað i (inverted) og o (original). 

Þegar á leið hvarf ég frá því þar sem hefð hefur myndast fyrir að nota ensku 

                                                
13 Frumröðun er þýðing á prime form. 
14 Vigur eru íslenskun á orðinu vector.  
15 Með tónstöðu á ég við stöðu hljóms innan 12 tóna mengisins. Þá er viðmiðunin neðsti tónn hljómsins í 
sinni þrengstu stöðu (bestu grunnröðun) eða efsti tónn hans þegar um er að ræða speglaða hljómgerð 
(speglun bestu grunnröðunar). 
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styttingarnar á alþjóðlega vísu. Hinn upphaflegi ásetningur skýrir  notkun bókstafsins s í 

myndum í viðauka. 

Annað atriði sem ég tamdi mér í vinnuferlinu en sleppi að mestu í þessari ritgerð 

er notkun rómverska tölukerfisins fyrir tónstöður hljóms innan 12 tóna mengisins. Þá 

notaði ég lágstafi fyrir upprunalega gerð hljómsins (besta grunnröðun) en hástafi fyrir 

speglaða gerð hans (speglun bestu grunnröðunar). Því urðu tónstöður hljóms táknaðar 

með o,i,ii,iii,iv... og ix. í stað t0, t1, t2, t3, t4... og t11. Þannig gat ég ef ég var að vinna 

innan ákveðinnar mengjagerðar táknað hljómferli á eftirfarandi hátt: 

6-z19: viii → iv → i  ... eða 6-z19i: VIII → IV → I ...   

í stað: 

6-z19 t8 → 6-z19 t4 → 6-z19 t1 eða 6-z19 it8 → 6-z19 it4 → 6-z19 it1 ... 

Með þessu er ég að vísa til hinnar hefðbundnu hljómgreiningar þar sem tölurnar tákna 

sætin, hástafir tákna dúr og lágstafir moll. Þar sem að dúrhljómur er spegluð mynd moll 

hljómsins ákvað ég að láta hástafina tákna speglaðar hljómgerðir. Þrátt fyrir að ég hafi 

notað þetta kerfi í gegnum allt ferlið ákvað ég að nota arabísku tölurnar í 

skýringarmyndum þessarar ritgerðar í samræmi við það sem tíðkast almennt í skrifum af 

þessu tagi. Rómverska tölukerfisins sér þó stað í nokkrum myndum sem ekki voru 

gerðar sérstaklega fyrir ritgerðina. 

 Ekki er ólíklegt að lesandanum séu flest hugtökin kunn á ensku en hin íslenska 

þýðing þeirra sé honum framandi. Ég læt mér því oftast nægja að vísa neðanmáls í 

enskar hliðstæður þeirra hugtaka sem þýdd eru. 

 Þegar ég ræði í þessari ritgerð um misstíga (díatóníska) tónstiga eða hljóma er 

það ekki einskorðað við módal tónstigana eða moll tónstigana (laghæfan og 

hljómhæfan). Undir misstíga tónstiga falla þeir tónstigar sem ekki innihalda tvö 

aðliggjandi smáskref (krómatík). 

 Ég ætla að hafa nokkur orð um ákveðið hugtak sem kemur alloft fyrir í 

ritgerðinni. Það er hugtakið grunnmengi. Þetta er orð sem ég hef ákveðið að nota fyrir 

tiltekna gerð mengis sem lögð er til grundvallar í tónverki, þætti eða afmörkuðum hluta 

verks. Þetta hugtak er hér grundvallarhugtak þar sem að ég vinn oftast með eina 

mengjagerð í einu, ásamt þeim hlutmengjum sem rúmast innan hennar.16 

                                                
16 Hlutmengi er þýðing á orðinu “subset.” 
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3. Öxultónn 

Til er sú tónlist sem skipulögð er um tónmiðju eða miðlæga tóna en er þó ekki „tónöl“ 

eða tóntegundabundin í hefðbundnum skilningi. Til slíkrar tónlistar flokkast t.d. stór 

hluti verka Stravinskys en sjálfur talaði hann um öxul og aðdráttarpóla tónlistarinnar.17 

Fyrstur til að benda á að í raun skorti heildstætt greiningarkerfi fyrir tónlist af þessu 

taginu, var Arthur Berger.18 Síðar skrifaði fræðimaðurnn Joseph Straus um sama efni og 

notar þar hugtakið tónöxull fyrir hina miðlægu tóna.19 

 Ég fór að gera tilraunir með að tónflytja mengi út frá einum tóni. Sú aðferð sem 

ég beitti virðist mér í flestu óskyld þeim fræðum sem Berger og Straus fjalla um nema 

að því leyti að um nokkurs konar tónmiðju er að ræða og einum tóni er gefið meira vægi 

umfram aðra. Um tíma notaði ég orðið pedaltónn fyrir hinn miðlæga tón og vísar það til 

orgelpunktsins sem á ensku er “pedal point.” Skyldleikinn við orgelpunktinn felst í því 

að einn tónn liggur undir hljómferli. Í tónlist síðustu áratuga mætti finna samsvörun í 

hugsun spektralistanna sem oft byggja verk sín á yfirtónaröð eins tóns en skapa 

hljómrænt ferli með því að draga fram ólíka tóna raðarinnar.20 Tóninum mætti líkja við 

fasta í breytu. Þennan tónfasta nefni ég öxultón þar sem að það má hugsa sér að maður 

snúi eða vendi hljómnum um tóninn. 

Til að gera betri grein fyrir öxultóninum og virkni hans er nauðsynlegt að kynna 

til sögunnar annað hugtak. Það er hugtakið óbreytt hlutmengi sem er eitt af 

grunnhugtökum mengjafræðinnar. „Þegar mengi S er umbreytt (speglað eða tónflutt), 

helst eitthvert hlutmengi T af S óbreytt. Hugsanlega er T núllmengi (tómt).“21 Hér ætla 

ég aðeins að beina sjónum að stöðugu hlutmengi eftir tónflutning en ekki speglun. 

Næst skulum við huga að því sem ég hef kosið að kalla öxulmengi, og skilgreini 

sem svo: Öxulmengi er mengi allra hljóma sömu gerðar sem innihalda einn 

sameiginlegan tón, öxultón. Fjöldi hljóma í öxulmengi er jafn fjöldatölu hljómanna sem 

                                                
17 Joseph Straus, “Stravinsky’s Tonal Axis,” Journal of Music Theory,” 26. bindi, nr.2. Duke University 
Press, 1982, bls. 261-2.  
18 Arthur Berger, “Problems of Pitch Organization in Stravinsky,” Perspectives of New Music, 2. bindi, 
nr.1. Duke University Press, Durham, 1963, bls. 11. 
19 Joseph Straus, “Stravinsky’s Tonal Axis,” bls. 261. 
20 Gott dæmi um notkun pedaltóns í spektralverki er verkið Partiels eftir Gérard Grisey sem byggir á 
yfirtónaröð básúnunnar þegar hún spilar tóninn E1 (41.2 Hz), eða kontra E. Sjá: François Rose, 
“Introduction to the Pitch Organization of French Spectral Music,” Perspectives of New Music, 34. bindi, 
nr. 2, 1996, bls. 8. 
21 “Invariant subset. Whenever a set S undergoes a transformation (transposition or inversion), some 
subset T of S remains unchanged, or invariant. Possibly T is null (empty).” Allen Forte, The Structure of 
Atonal Music, Yale University Press, New Haven, 1973, bls 210. 
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mynda mengið.22 Með fjöldatölu er átt við  fjölda tóna í mengi. Þar af leiðandi 

inniheldur öxulmengi fjögurra tóna hljóms fjóra hljóma, fimm tóna hljóms, fimm, 

o.s.frv. Ef við tökum dæmi um öxulmengi mengisins 3-11(moll hljómur) um öxultóninn 

C sjáum við að það samanstendur af þremur hljómum þar sem að fjöldatala 3-11 er 3 

(Mynd 2). Tónstöður hljómsins 3-11 innan öxulmengisins  eru t0, t9 og t5 og 

hljómurinn (5,9,0) er 3-11i. Hljómurinn tónflyst því eftir speglaðri mynd sinni. 

Mynd 2 

 

Eins og sést á myndinni hér að ofan þá má lesa út úr tónainnihaldi mengis þær tónstöður 

speglaðrar gerðar mengisins sem hafa einn sameiginlegan tón. Þetta má einnig sýna í 

töflu eins og hér er gert með hljóminn 4-z29 (Mynd 3). 

Mynd 3 

 

4-z29 
  

4-z29 i 
 

        
t: 0 

 
t: 0 1 3 7 

pc. 7 
 

pc. 0 1 3 7 

 
3 

  
11 0 2 6 

 
1 

  
9 10 0 4 

 
0 

  
5 6 8 0 

        
        Sú staðreind að hljómur í öxulmengi tónflyst eftir speglaðri mynd sinni finnst mér 

einkar athyglisverð í tónsmíðalegu tilliti. Öxulmengið skapar ákveðinn ramma sem er 

þrengri en ef valið stæði milli allra tólf tónflutningsmynda mengisins, ásamt því að 

samræma að nokkru leyti hið lárétta og hið lóðrétta. Þessi einfalda hugmynd er 

grunnurinn að því hvernig ég skipulegg hljómræna þáttinn bæði í Kviku og Leysingum. 

Ég vík nánar að því síðar. 

En hvaða möguleikar felast í öxulmenginu og hvernig má vinna með það á 

kerfisbundinn hátt? Öxulmengið sjálft gefur okkur aðeins val um tiltekna hljóma en 

segir ekki til um röðun hljómanna eða spönnun. Fyrir þriggja tóna hljóm er valið um 

                                                
22 Höfuðtala er hér þýðing á cardinal number. 
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röðun innan öxulmengisins  ekki svo mikið og því e.t.v. óþarfi að þrengja rammann 

frekar. Valið er hins vegar mun meira fyrir stærri hljóma. 

Þar sem að hljómurinn tónflyst eftir tónbilunum innan hans er unnt að láta 

spönnun hljómsins ráða hljómaröðinni. Hljómurinn er spannaður að vild en neðsti 

tónninn er einnig settur efst og þannig festur sem öxultónn. Tónbilaröðinni er síðan velt. 

Annað hvort er efsta tónbilið fært neðst í röðina eða neðsta tónbilið efst, eins og sýnt er 

á mynd 4. 

Mynd 4 

 

Speglaða gerð hljómsins má svo spanna með sömu tónbilum en röðinni þá snúið á 

hvolf. Á mynd 5 er tónbilaröðinni velt á hinn veginn. Þ.e. efsta tónbilið fært niður. 

Mynd 5 

 

Með því að framkvæma þetta ferli hef ég látið spönnun hljómsins ákvarða 

hljómaröðina. 

 Það sem vakti áhuga minn á þessari aðferð er ekki síst það samræmi sem finna 

má í raddhreyfingunni. Ef ég tek öxultóninn út og skipti hljómunum upp í þrjár raddir 

má sjá athyglisverða samsvörun innan raddanna sem sjá má af mynd 6. Það skal tekið 

fram að töflurnar eru „lokaðar“ í þeim skilningi að þær má lesa í hring (þ.e. eftir síðasta 

hljómnum kemur fyrsti hljómurinn). Því mætti hér tala um eins konar „passacagliu“-

hljómagang. 
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Mynd 6 

 

Tónaraðirnar sem myndast við þessa meðhöndlun öxulmengisins kýs ég að kalla 

öxulraðir og töflurnar í heild öxultöflur. Á myndinni má sjá að sömu öxulraðirnar 

myndast í töflunum tveimur. Þar sem að raðirnar hverfast í raun um öxultóninn, mynda 

þær samhverfur. Ytri raddirnar eru samhverfar en miðröddin er samhverf innbyrðis þar 

sem að engin „mótrödd“ er til staðar.  

 Ef við lítum betur á sambandið milli öxultaflanna þá eru raðirnar samsvarandi en 

dálkarnir mismunandi. Lóðrétt staða tónanna hliðrast á milli taflanna eins og sjá má á 

mynd 7. 

Mynd 7 

 

Það sem gerir öxultöflur áhugaverðar að mínu mati er innra samræmi þeirra bæði lágrétt 

og lóðrétt. Það gefur því bæði kost á hljómrænni og lagrænni meðhöndlun. Sé 

öxultónninn undanskilinn líkt og í töflunni hér að ofan, fást fjórir ólíkir inntakshljómar 

(hlutmengi) af stærðinni n-1 fyrir hvora töfluna. Það eykur því á hljómrænan 
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fjölbreytileika. Sé öxultónninn hins vegar hafður með í framvindunni, verður 

hljómgerðin ávallt sú sama og hið hljómræna samræmi þannig undirstrikað.  

 Um nýnæmi þess að notast við öxultöflur sem þessar er erfitt að fullyrða. Hins 

vegar má benda á náinn skyldleika við fyrirbæri sem Craig Ayrey kallar “spiral 

rotation” í greiningu sinni á Lacrimosa úr Requiem Canticles eftir Stravinsky.23 

Samkvæmt Ayrey, skipti Stravinsky tólf tóna röðinni í tvennt og vann áfram með 6 tóna 

raðirnar með því að velta þeim eftir tónbilunum innan þeirra. Þannig gerir hann einn tón 

miðlægan fyrir sex tónflutningsmyndir 6 tóna hljómsins. Munurinn á öxultöflunum og 

því spíralkerfi sem Ayrey lýsir í greiningu sinni felst einungis í lóðrétt/láréttri nálgun. Í 

spíralkerfinu eru hljómarnir afleiddir af tónaröðinni. Þ.e.a.s. hið lagræna framkallar 

hljómaröðina. Í öxultöflunum er þessu öfugt farið. Hljómurinn er lagður til grundvallar 

og raðirnar eru afleiddar af spönnun hans. Hin stærðfræðilega aðgerð er sú sama. Sé 

öxultöflunni snúið á hlið lítur hún út eins og spíralveltutafla. Ég var alls ómeðvitaður 

um greiningu Ayreys og spíralkerfið þegar ég hóf að vinna með öxultöflurnar og kom 

þessi uppgötvun því skemmtilega á óvart. Mér virðist þó sérkennilegt hve lítill gaumur 

er gefinn að hinum samhverfu tónamengjum í grein Ayreys. 

 Snemma í vinnuferlinu hafði ég uppi áform um að þróa leið til að vinna með 

öxultöflur í Pd (Pure data) en fljótlega kom í ljós að slíkt myndi taka of mikinn tíma frá 

öðrum þáttum verkefnisins. Ég taldi því tímanum betur verið með því að útbúa töflu í 

töflureikni sem auðveldaði mér útreikningana. Þannig nægði mér að setja inn tölulegt 

gildi öxultónsins og tónbilaraðarinnar til að fá innihald öxultöflunnar. 

 

  

                                                
23 Craig Ayrey, “Stravinsky in analysis: the anglophone traditions,” The Cambridge Companion to 
Stravinsky, (bls. 208-220), J.Cross (ritstjóri), University press, 2003. 
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3.1 Öxulkerfið í praxís 
Eins og áður sagði eru öxultöflurnar „lokaðar.“ Þær má lesa í hring, afturábak og áfram 

og frá hvaða tóni/hljómi sem er. Þegar hefur verið rætt um notkun hljómanna með og án 

öxultónsins og verður hvort tveggja notað í dæmunum hér á eftir. 

 Þegar kemur að því að spanna hljóminn og ákvarða þannig hljómaröðina og 

öxulraðirnar má vissulega fara margar leiðir. Hér gildir sama reglan um spönnun og 

umröðun þar sem að hver tónn kemur aðeins fyrir einu sinni.24 Reglan um fjölda ólíkra 

umraðana hljóms er 1 × 2 × 3 ×...× n.25 Hér er n eins og áður fjöldatala hljómsins. Þetta 

segir okkur það að fjöldi mögulegra umraðana hljóms vex mjög skart við aukna stærð 

hljómanna. Fyrir þriggja tóna hljóm eru 6 mögulegar umraðanir. Fyrir fjögurra tóna 24, 

fyrir fimm tóna 120 o.s.frv. Það er því ákjósanlegt að skoða áhrif tónbilaraðarinnar á 

útkomuna. Til að byrja með vil ég skoða hljómaröðina og fjölda sameiginlegra tóna í 

hljómasamböndunum. Við vitum að óbreytt hlutmengi fyrir hljóm eftir tónflutning 

ræðst af tónbilinu sem tónflutt er um. Í þessu sambandi nægir að tala um tónbilaflokk 

(ic) þar sem að sniðmengið er sömu gerðar hvort sem hljómurinn er tónfluttur upp eða 

niður.26 Tökum sem dæmi hljóminn 6-z19. Hann hefur vigurinn [313431]. Vigurinn er 

m.a. nýtilegur á þann hátt að úr honum má lesa upplýsingar um fjölda sameiginlegra 

tóna eftir tónflutning. Þannig get ég séð að ef ég tónflyt hljóminn 6-z19 um ic 1, verður 

hið óbreytta hlutmengi hljómanna af stærðinni 3. Tónflytji ég hins vegar hljóminn um ic 

2 verður sniðmengið af stærðinni 1. Á þessu er þó sú undantekning að fyrir ic 6 verður 

sniðmengið tvöfalt stærra en vigurinn segir til um og þarf því að margfalda vigurgildið 

fyrir ic 6 með tveimur.27  Þetta orsakast af því að ic 6 skiptir áttundinni í tvennt og 

tónflutningur hljóms um tónbilið ic 6 hlýtur því að varðveita báða tónana í tónbilinu. 

Þar sem að ég tel það geta verið eftirsóknarvert að „binda“ hljóma saman með 

sameiginlegum tónum, eru þessar upplýsingar verðmætar þegar kemur að því að ákveða 

spönnun hljómsins fyrir öxultöfluna. Tæki ég t.a.m. hljóminn 6-z19 myndi ég því 

eflaust kjósa að hafa ic.4 ráðandi í spönnun hans þar sem að það gefur flesta 

sameiginlega tóna. 

 Annað atriði sem hafa má hugfast er tengsl öxulraða og spönnunar. Hér ætla ég 

aðeins að tala um ytri raðirnar þar sem að önnur tengsl eru of flókin til að ég geti nýtt 

                                                
24 Umröðun er þýðing á permutation. 
25 Allen Forte, The Structure of Atonal Music, Yale University Press, New Haven, 1973, bls 3. 
26 Sniðmengi er íslenskun á orðinu intersection. Hér sama og óbreytt hlutmengi. 
27 Allen Forte, The Structure of Atonal Music, Yale University Press, New Haven, 1973, bls 31. 
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mér þau. Afstaða tónanna í ytri röðum töflunnar til öxultónsins byggir á tónbilunum í 

spönnun hljómsins. Þannig má að nokkru leyti móta tónaraðirnar í ytri röðum með vali á 

tónbilum í spönnuninni. Til dæmis kallar tvítekið tónbil í spönnuninni á tvítekinn tón í 

ytri röðum eins og sjá má á mynd 8. 

 

Mynd 8 

 

 

Fyrsta tilraun mín til að nota öxulraðir er í upphafi Kviku. Þar notast ég við öxulmengi 5 

tóna hljómsins 5-30 um tóninn D,  í spönnuninni 6,4,4,3,7. Í töflunni að neðan (Mynd 9) 

læt ég nægja að sýna öxultóninn D fyrir neðan hljómaröðina. Þar fyrir neðan eru svo 

raðirnar sýndar hver fyrir sig. Hér eru báðar öxultöflurnar sýndar þrátt fyrir að ég notist 

aðeins við þá fyrri (5-30i) í þessum inngangi. 

 

 

Mynd 9 
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Í innganginum er d´´ miðja sem fæðir af sér laglínu sem fyrst hringar sig utanum d-ið en 

heldur síðan lengra frá því. Flautan byrjar á annarri öxulröðinni (að ofan), færir sig því 

næst í þá fjórðu, þá í fyrstu, og að lokum í þriðju. Í þessu ferli bætast fleiri raddir við. 

Fyrst klarínettan, svo óbóið og að lokum trompetinn. Þá heyrast allar öxulraðirnar 

samtímis auk öxultónsins í strengjunum.Vigur hljómsins 5-30 er [121321]. Þar sem að 

ic.4 hefur hæsta gildið í vigrinum nota ég s3und tvisvar í spönnuninni. Þannig vonast ég 

til að „mýkja“ hin öru hljómskipti. Upphaf Kviku, eða fram að takti 46, byggir nær 

einvörðungu á hljómnum 5-30. Ákveðið frum leikur meginhlutverk í þessum hluta 

verksins. Þetta frum er myndað af hljómnum 5-30it8 (Mynd 10). 

 

Mynd 10 

 

 

Þetta frum olli mér talsverðri togstreitu. Sterk vísun þess til stefrænnar tónlistar fannst 

mér bæði heillandi og fráhrindandi. Mér var algerlega á móti skapi að vinna úr því á 

hinn hefðbundna „mótívíska“ hátt, nema að takmörkuðu leyti. Ég kaus að nota mótívið 

án þess að það hljómaði „unisono“ eins og ég upphaflega ætlaði mér. Þannig vonaðist 

ég til að draga ögn úr væntingum þess til frekari úrvinnslu. Í lok takts 31 heyrist frumið 

í 1. klarínettu, 1. trompetti, 1. básúnu og strengjum, en er að öðru leyti raddað með 

fjórum tónflutningsmyndum frumsins sem innihalda öxultóninn D. 

 Í takti 17-22 vinn ég úr öxultöflu sem fengin er úr tónaröð frumsins. Þ.e.a.s. 

hljómurinn 5-30it8 er spannaður upp frá D miðað við tónaröð frumsins. Strengir spila 

öxultóninn en tréblásararnir laglínu sem fengin er með því að þræða töfluna eins og sýnt 

er á mynd 11. Þannig myndar laglínan ásamt öxultóninum speglaða og upprunalega 

gerð 5-30 til skiptis með því að fara í gegnum sameiginlega tóna í jaðarröðunum. 
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Mynd 11 

 

Frá takti 60 og næstu 130 takta þar á eftir er allt tónefni afleitt af hljómnum 7-34 á ýmsa 

vegu. Hljómurinn 7-34 jafngildir laghæfum moll og inniheldur hljóminn 5-30 bæði 

upprunalegan og speglaðan (Mynd 12). 

Mynd 12 

 

 

Verkið er rammað inn með hljómnum 5-30 því niðurlag þess byggir einnig á honum. 

Þar er hljómnum velt um sameiginlega tóna sem mynda stækkaðan hljóm. Í hvert sinn 

er þó einum tóni sleppt úr stækkaða hljómnum til þess að skapa meiri fjölbreytileika. 

Þannig er hljómrænan byggð á þremur af fimm inntakshljómum hljómsins 5-30 af 

stærðinni n-1 (Mynd 13). 



21 
 

Mynd 13 (Kvika taktar 243 – 246) 

 

Hér er á ferðinni niðurlag sem kallast á við hljómefni fyrsta hluta verksins en einnig 

lokahlutans sem innblásinn er af íslenska tvísöngslaginu „Ísland farsældar frón“. 

Raddleiðsla niðurlagsins er samstíg og byggir bæði á ferundum og fimmundum sem 

einnig eru ríkjandi í lokahlutanum. Þegar ég hóf að vinna með þjóðlagið greindi ég fyrst 

heildartónamengi laglínunnar, en hún myndar 6 tóna hljóminn 6-33i. Sé það sungið frá 

C lítur hljómurinn svona út (Mynd 14). 

Mynd 14 

 

Mér varð ljóst eftir að hafa unnið með öxultöflurnar að ég gæti hljómsett lag með 

hljómum úr öxulmengi speglaðrar gerðar hljómsins sem lagið byggir á. Í þessu tilfelli er 

það því hljómurinn 6-33 upprunalegur þar sem að lagið byggir á spegluðu gerðinni.  Ég 

hljómsetti því laglínuna með samsíða hljómahreyfingu þar sem allir hljómarnir 

innihalda sama tóninn. Ég hafði ákveðið að D yrði einslags tónmiðja í verkinu og því 

gerði ég það að öxultóni hér einnig. Ég spannaði 6-33 þannig að hann myndar tvo 

mollhljóma. Fersexundarhljóm niðri en sexundarhljóm fyrir ofan. Ytri raddirnar hafa 

8und + 5und á milli sín og minna þannig á tvísöngshefðina (Mynd 15). 

Mynd 15 (Kvika. Hljómar frá takti 226) 
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Eins og sjá má er öxultónninn (D) til staðar í öllum hljómunum. Lagið kemur fyrst fyrir 

í þremur neðri röddunum en síðar bætast hinar við ein af annarri uns fullri 

hljómsetningu er náð í takti 226.  

 Raddfærslan sem byrjar í fagottunum í takti 210 byggir á öxulröðunum úr 

töflunni 6-33 (↑5,3,2,4,5,5)28 um D (Mynd 16). 

Mynd 16 

 

 

 

Ég hugsaði raðirnar hér sem eins konar períóður á milli slaga. Með því að hafa 

tríóluhreyfingu gengur ein períóða af röðinni yfir hvert hálfnótuslag. Raddirnar hoppa á 

milli öxulraðanna um leið og hljómskipti verða í undirleiknum. 

 

                                                
28 Hér er um að ræða spönnun hljómsins frá öxultóni. 
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4. Vendihljómar 

Hér áður er fjallað um óbreytt hlutmengi eftir tónflutning. Það mætti einnig orða sem 

sniðmengi mengja af sömu gerð en ólíkri tónstöðu. Mér fannst áhugavert að kanna 

möguleika þess að nota slík sniðmengi sem eins konar „módúlasjón“-hljóma. Þ.e.a.s. 

fara í gegnum þau í færslu á milli mengja. Í viðauka 2 er tafla sem sýnir sniðmengi allra 

tónstaða mengisins 7-32. Sniðmengin gefa mér kost á að „beygja“ eða „venda“ innan 

töflunnar og færa mig þannig á milli tónstaða. Því ákvað ég að kalla þessi sniðmengi 

vendihljóma. Vendihljómarnir í töflunni eru því stöðug hlutmengi hljómsins 7-32 eftir 

tónflutning. Taflan sýnir í raun tvöfaldan fjölda mögulegra vendihljóma þar sem að hún 

er spegluð um skálínuna. Heildarfjöldi vendihljóma fyrir hverja gerð mengis 

(hljómgerð) er því 66. 

Um sex mögulegar hljómgerðir vendihljóma er að ræða fyrir eitt tiltekið 

grunnmengi. Tónflutningur um t1 og t11 geta af sér sniðmengi af sömu gerð. Sama 

gildir um 2/10, 3/9, 4/8 og 5/7 (Mynd 17).  

Mynd 17 

 

Vendihljómarnir bera oftast merki þess tónbils sem þeir standa fyrir. Þ.e.a.s. tónbilið 

sem tónflutt er um hefur hlutfallslega hátt gildi í vigri vendihljómsins. Þetta er þó ekki 

algilt eins og sjá má þegar skoðaðir eru vendihljómarnir fyrir t1/t11, en þeir innihalda 

ekki ic 1. Hér skiptir augljóslega stærð vendihljómanna máli. 

t1/t11 = 3-11(i) [001110] 

t2/t10 = 3-7(i) [011010] 

t3/t9 = 5-31 [114112] 

t4/t8 = 4-19 [101310] 

t5/t7 = 4-14 [111120] 

t6 = 4-28(3) [004002] 
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Vegna þessa hafa vendihljómarnir hver um sig nokkuð afgerandi karakter þrátt fyrir að 

vera inntakshljómar sama yfirmengis. 

 

4.1 Hnit vendihljóma 
Þegar ég byrjaði að velta fyrir mér möguleikum vendihljómatöflunnar, fannst mér 

augljóst að ég yrði að þróa frekari aðferðir til að vinna með hana. Ein og sér hafði hún 

tiltölulega litla þýðingu. Eitt það fyrsta sem ég áttaði mig á var afstaða hljómanna hver 

til annars. Hægt er að lesa úr töflunni eins og hnitakerfi (Mynd 18). Samband tveggja 

vendihljóma innan sömu tónstöðu vísar til þriðja vendihljómsins.  

 

Mynd 18 

 

 

Hnitin gefa kost á því að fara á milli, eða gefa í skyn þrjár ólíkar tónstöður 

grunnmengisins (hér 7-32). Vendihljómarnir á myndinni hafa allir sömu tvo tónana 

sameiginlega, þ.e. cís og e. Þannig mynda þeir öxul í þessu tiltekna hnitasambandi. 

Fjöldi öxultóna í hnitasamböndum hljómsins 7-32 er allt frá engum tóni upp í fjóra. 

Algengast er að þeir séu tveir. 

 Í verkinu Leysingar notaði ég hnit úr vendihljómatöflunni 7-32i. Í upphafi fyrsta 

þáttarins klifar harpan á tónunum dís og e sem eru öxultónarnir í tilteknu hnitasambandi 

7-32i. Víbrafónninn leikur svo innan þess ramma sem vendihljómarnir setja. Þessi 

hnitaleikur nær yfir allan hinn ótaktbundna hluta. Mynd 19 sýnir vendihljómana sem ég 

notaði ásamt tónamengjunum sem þeir mynda í þremur mismunandi samsetningum. A 

er 7-32it7 og C er 7-32it4, en B er 6 tóna hlutmengi af 7-32it0. Heildarsafn tónanna 

(A+B+C) myndar 9-tóna hljóminn 9-11it1. 
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Mynd 19 

 

Sams konar aðferð má sjá frá takti 27 og til enda þáttarins. Þar eru hins vegar á ferðinni 

önnur hnit 7-32i en í byrjuninni (Mynd 20). Þar er öxullinn Dís og E, en verður 

eingöngu Dís/Es í takti 38. 

 

Mynd 20 
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4.2 Hnit í ferli vendihljóma 
Ég velti fyrir mér ýmsum leiðum varðandi notkun á vendihljómunum. Þar á meðal að 

nota tónflutning hljómsins eins og hann kemur fyrir í öxultöflunni. Þannig get ég nýtt 

mér þá tónaröð sem myndast lóðrétt í öxultöflunum sem stýringu tónflutnings fyrir 

speglaða gerð hins sama hljóms. Ég velti því einnig fyrir mér hvernig ég gæti nýtt mér 

hnitasamband hljómanna í hljómferli. Hnitin eru í eðli sínu lokuð og takmarkast við þrjá 

hljóma. Mér hugkvæmdist þá að bæta innskotshljómum inn í vendihljómaferlið. Þessir 

innskotshljómar mynda hnitasamband við tvo aðliggjandi vendihljóma og vísa þannig 

bæði fram og aftur í hljómaröðina (Mynd 21). 

Mynd 21 

 

Markmið mitt með innskotshljómunum var það að „hægja á“ hljómferlinu með því að fá 

færri nýja tóna inn í senn. Vandamálið sem eftir stendur er hvernig beri að feta sig í 

gegnum keðjuna.  

Annar þáttur Leysinga byggir á vendihljómakeðju úr öxulmengi 7-32i um tóninn 

Dís/Es. Þar bætti ég við innskotshljómum til að fá fjölbreyttari hljómgerðir og „mýkri“ 

skil milli tónstaðanna. Ég fetaði mig í gegnum keðjuna á þann hátt sem sýndur er á 

mynd 22. 

Mynd 22 
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4.3 Möguleg hnit grunnmengis 
Það er áhugavert að skoða hvers konar hnit eru möguleg fyrir eitt grunnmengi. Til að 

athuga þetta notaði ég m.a. mengið 7-32it0 og skoðaði hljómtengsl allra 

vendihljómanna innan þess og í hvaða vendihljóm þau vísa utan mengisins. Þess ber þó 

að geta að niðurstöðurnar má heimfæra upp á hvaða grunnmengi sem er. Ég byrjaði á 

því að flokka hnitin eftir hljómgerðum vendihljómanna sem mynda þau. Þar fékk ég 12 

möguleika. Á mynd a í viðauka 1 má sjá hnitin og hljómgerðirnar fyrir 7-32i og þær 

tónstöður mengisins sem mynda hnitin ásamt t0. Hvert hljómapar töflunnar myndar því 

hnit með t0 sem vantar í töfluna. Það mætti því ímynda sér að á milli allra talnanna sé 

talan 0. Þannig væri fyrsta hnitið í töflunni milli t0,t1 og t2 (7-32i).  

Ef litið er á hljómapörin sem tilheyra hverri hnitagerð þá sést að búa má til úr 

þeim keðjur. Hver keðja samanstendur fyrir eina gerð hnita. Á mynd b í viðauka 1 hef 

ég teiknað þessar keðjur. Tölurnar í keðjunum tákna tónstöðurnar en aftur þurfum við 

að sjá fyrir okkur að tónstaðan t0 sé staðsett í miðju keðjanna þar sem að hún myndar 

hnitin með hinum tónstöðunum. Flestar keðjurnar mynda lokuð form (má lesa í hring). 

Það gildir ekki um fyrstu keðjuna (efst til vinstri) og hinar tvær sömu gerðar. Þegar við 

skoðum fyrstu keðjuna þá sjáum við að vantar línu á milli 2 og 10. Það stafar af því að 

hnitið (2-0-10) tilheyrir annarri hnitakeðju og rýfur því þessa. 

 Þegar ég hafði lokið við að flokka hnitin á þennan hátt og mynda úr þeim keðjur, 

vonaðist ég til að þær nýttust mér sem efniviður í tónsmíð. Ég byrjaði á því að taka 

sexhyrndu keðjurnar og setja þær upp á myndrænan hátt og flokka tónana eftir því 

hvaða tónstöðum þeir tilheyra (sjá mynd c í viðauka 1). Þetta gerði ég í þeim tilgangi að 

búa til tónaröð sem leiddi átakalaust úr einni tónstöðu í aðra.  

Þegar kom til þess að fara að nota keðjurnar til tónsmíða óttaðist ég að þær fælu 

í sér of mikla einsleitni svo að ég lagði þær til hliðar. Hér vantar því hið listræna andlag 

við rannsóknarefnið. Þrátt fyrir það má sjá möguleika í keðjunum sem kalla á frekari 

athugun. 
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4.4 Samruni vendihljóma 
Samruni tveggja vendihljóma sem vísa til sama mengis getur ýmist af sér eitthvert 

hlutmengi þess mengis ellegar mengið í heild sinni. Þessa skilgreiningu má sýna á 

eftirfarandi hátt: 

(ab+bc) ⊆ B. 

Stærð mengisins ab+bc getur augljóslega ekki verið minni en stærð þess vendihljóms 

sem stærri er. Það getur hins vegar verið jafn stórt þeim vendihljómi sem stærri er ef sá 

hljómur inniheldur hinn vendihljóminn. Auk þess getur ab+bc ekki verið stærra en 

mengið B þar sem að bæði ab og bc eru hlutmengi af B. Ef B er 7 tóna mengi, er 

algengast að ab+bc sé á bilinu 5-7 tónar. Ef mengið A sem vendilhljómurinn ab vísar til 

og mengið C sem vendihljómurinn bc vísar til, eiga hlutfallslega marga tóna 

sameiginlega, er líklegt að mengið ab+bc verði minna heldur en ef A og C ættu marga 

tóna sameiginlega. Þetta er gott að hafa í huga þegar verið er að vinna með samruna 

vendihljóma.  

 Í töktum 100-119 í Kviku vann ég úr langri röð eða keðju sem ég bjó til úr 

vendihljómum grunnmengisins 7-34. Ég vildi að hlekkir keðjunnar innihéldu eina 

tónstöðu mengisins 7-34. Tónflutningur 7-34 um ic 1 skilur aðeins eftir tveggja tóna 

sniðmengi. Því lá beinast við að vinna keðjuna upp úr vendihljómum tveggja tónstaða 

sem aðgreindar voru með tónbilinu ic 1. Ég valdi tónstöðurnar t0 og t11 sem 

útgangspunkt en þræddi mig svo niður eftir þeim til skiptis. Þannig fékk ég allar hinar 

tónstöðurnar líka. Á mynd 23 eru vendihljómarnir merktir með hornklofum. Hverjir 

tveir vendihljómar mynda svo eina tónstöðu 7-34. 

Mynd 23 
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Í þriðja þætti Leysinga geri ég tilraun með samruna vendihljómanna. Frá innkomu 

víbrafónsins leika hljóðfærin hvor sinn vendihljóminn. Þar sem að mér var umhugað að 

taka alfarið af hörpuleikaranum ómakið við pedalskiptingarnar lét ég hörpuna leika 

innskotshljóma sem allir voru fengnir úr hljómnum 7-32it8. Víbrafónninn spilar hins 

vegar vendihljómakeðju sem fengin er úr öxulmengi 7-32t8. Ég nota þannig tónatöð úr 

öxultöflu 7-32 til að stýra tónflutningsferli 7-32i. Mynd 24 sýnir hvernig ég þræði mig í 

gegnum öxultöflu 7-32 og fæ þannig þá röð sem ég yfirfæri á tónflutning 7-32i. Sé 

haldið áfram að tónflytja eftir öxultöflunni allan hringinn, tónflyst hljómurinn 7-32i 

fjörutíu og níu sinnum og um sjö mismunandi öxultóna.  

 

Mynd 24 

 

 

Á mynd 25 sést hljómferlið og hvaða vendihljóma hljóðfærin spila. Tölurnar tákna þær 

tónstöður 7-32i sem vendihljómarnir vísa til. Eins og sést er fyrri talan í vendihljómum 

hörpunnar alltaf 8 þar sem að harpan heldur sig alltaf innan áttundu tónstöðunnar til að 

forðast pedalskiptingarnar. 
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Mynd 25 

 

Ef litið er á tónstöðurnar sem vendihljómarnir vísa til má sjá að hin eiginlegu 

hljómskipti verða þegar harpan skiptir um vendihljóm. Markmið mitt í þessum þriðja 

þætti var að hinir nýju tónar sem kæmu inn við hljómskiptin orkuðu á hlustandann sem 

eðlileg afleiðing þess sem á undan fer og því lét ég hörpuna lengst af spila efri röddina. 

Ég tel að hljómskipti verði átakaminni við það að nýir tónar séu kynntir til sögunnar í 

efri röddum fremur en í bassarödd. Þrátt fyrir þetta er það síður en svo sjálfgefið 

markmið að hljómskipti séu átakalaus, en hér vildi ég ná fram einhvers konar líðandi 

eða straumi sem tekur stöðugum breytingum án þess að rjúfa samhengið. 

4.5 Hvaða upplýsingar geyma vendihljómarnir?  
Grunnupplýsingar vendihljómanna eru að sjálfsögðu um sameiginlega tóna tveggja 

mengja af sömu gerð en mismunandi tónstöðu. 

 Í öðru lagi má ráða af stærð vendihljómanna heildarfjölda tóna eftir samruna 

mengjanna sem þeir vísa til. Tökum sem dæmi vendihljóm ab af stærðinni 5 fyrir 

mengin A og B af stærðinni 7. Þá vitum við að mengið AB er af stærðinni A + B – ab 

eða 7 + 7 – 5 = 9.   

Í þriðja lagi gefa vendihljómarnir upplýsingar um sameiginlega tóna þriggja 

mismunandi tónstaða grunnmengisins. Þá nægir í raun að líta á sameiginlega tóna 
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tveggja vendihljóma úr sama dálki eða röð. Þetta er skýrt í umfjölluninni um hnit hér að 

framan. 

Í fjórða lagi má lesa úr tónum vendihljómanna þær tónstöður speglaðrar gerðar 

grunnmengisins sem hafa tvo sameiginlega tóna. Þetta mætti e.t.v. kalla öxulmengi um 

tvöfaldan öxul (Mynd 26). 

Mynd 26 

7-32 
t0/t5     

7-32i 
  

9 t9 0 1 3 5 6 8 9 
8 t8 0 2 4 5 7 8 11 
6 t6 0 2 3 5 6 9 10 
1 t1 0 1 4 5 7 9 10 

  

Hér sést að sameiginlegu tónarnir samsvara tónstöðunum sem vendihljómurinn vísar til. 

Þ.e.a.s. 0 og 5. Þetta gildir í öllum tilvikum. Vendihljómur fyrir t1/t11 vísar til 

öxulmengis um tónbilið ic.1. Vendihljómurinn t2/t10 vísar til öxulmengis um ic.2, 

o.s.frv. Þessi staðreind varð til þess að ég fór að nota vendihljómana sjálfa til að 

skipuleggja vendihljómakeðjur. Með því gat ég búið til hljómferli þar sem tónmiðjan 

eða öxullinn er breytilegur. Þá tækni nota ég í Kviku. Nánar tiltekið í töktum 121-191. 

Grunnmengið er 7-34 [254442]. Hæsta gildi vigurins er fyrir ic 2. og spannaði ég 

mengið 7-34t6 með það í huga. Ég hefði getað notað einvörðungu tvíundir í 

spönnuninni en fengi þá tvö tilfelli af ic 1 sem gefur aðeins tvo sameiginlega tóna við 

tónflutning. Ég spannaði því hljóminn niður á við eftir tónbilunum ic: 2-7-2-4-2-2-5 

(Mynd 27). Því hefur hvert hljómasamband 4 - 5 sameiginlega tóna. 

Mynd 27 

 

Þessa spönnun notaði ég sem röð tónflutnings fyrir 7-34. Þar sem 7-34 er samhverft er 

óþarfi að spegla hljóminn til að fá öxulmengi hans. Þá verður tónflutningsröð 7-34: t9-

t7-t0-t10-t6-t4-t2-(t9). Ég notaði tónflutningsröðina til að búa til vendihljómakeðju 

(Mynd 28). 
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Mynd 28 

 

Eins og sjá má innihalda allir vendihljómarnir tóninn B. En það er öxultónn 

hljómamengisins. Hér brýt ég hvern vendihljóm upp á við og skeyti þeim saman á 

öxultóninum. Þannig er komin önnur tónaröð sem byggð er á vendihljómum og ég nýti 

mér í nýja vendihljómakeðju. Sú keðja inniheldur þannig breytilega öxultóna sem 

skarast því hver vendihljómur í tónflutningskeðjunni hefur tvöfaldan öxul og tengir 

þannig saman öxultónana. Í tónritinu á mynd 29 sést vendihljómakeðjan sem byggð er á 

fyrrnefndri tónaröð. Tölurnar í fyrsta dálkinum eru tölugildi tónanna (pc) frá C neðst til 

H eftst. Fyrsti hljómurinn í keðjunni er vendihljómurinn 10/1. Annar hljómurinn 1/3 

o.s.frv. Taflan er lesin í hring, þ.e. eftir síðasta hljómnum kemur fyrsti hljómurinn. 

Löngu tónarnir eru öxultónarnir en saman mynda þeir mengið 7-34t10. 

Mynd 29 

11 
                                10 
                                9 
                                8 
                                7 
                                6 
                                5 
                                4 
                                3 
                                2 
                                1 
                                0 
                                  

Á mynd b í viðauka 2 má sjá sömu keðju með viðbættum innskotshljómum. Í töktum 

121-148 notaði ég keðjuna með innskotshljómum en frá takti 149 sleppi ég 

innskotshljómunum. Þar byggi ég lagræna ferlið á innkomu nýrra tóna keðjunnar sem 

ég skammta inn einum í senn. Ég blanda saman aðliggjandi vendihljómum keðjunnar til 

að fá stærri hljóma sem nýtast sem skalaefni. 
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5. Raðir byggðar á tónflutningi 

Í aðferðunum sem ég hef útlistað hér að framan er í öllum tilfellum notast við eina gerð 

mengis í senn. Þ.e.a.s. tónefnið einskorðast við ákveðna tegund mengis og mögulegra 

undirmengja þess. Þannig fæst mikil samkvæmni hvað varðar hljómlit. Þessi 

samkvæmni er að hluta til markmið þessarar aðferðafræði. Á hinn bóginn fylgja þessu 

takmarkanir sem felast í því að fjölmargar hljómasamsetningar eru um leið útilokaðar. 

Það getur að mínu mati orsakað nokkra einsleitni. 

  Það er mitt mat að tónskáld samtímans reiði sig meira á notkun andstæðna af 

ýmsu tagi en tíðkaðist fyrir tuttugustu öldina. Hvort sem það er í skörpum breytingum á 

tónsviði, takti, tónefni eða tónblæ. Þetta kann að orsakast af því að hin hefðbundnu 

meðul til að skapa blæbrigði, s.s. eins og spennur og lausnir tóna í tóntegundabundinni 

tónlist, eru ekki til staðar utan þess samhengis. Eftir að hafa unnið að mestu innan eins 

grunnmengis í Leysingum og Kviku fann ég að ég saknaði þess að hafa fleiri andstæða 

liti á pallettunni. Ég var ekki tilbúinn að sleppa með öllu hugmyndinni um grunnmengið 

og tónflutning þess svo ég velti því fyrir mér hvernig ég gæti útvíkkað hljómlitinn án 

þess að breyta sjálfum útgangspunktinum, þ.e. grunnmenginu. 

  Allen Forte notar hugtakið afleiðsla þegar tónamengi er afleitt af öðru mengi í 

gegnum eitthvert þeirra ferla sem eru viðfangsefni mengjafræðinnar. Bót, hlutmengi, 

tónflutning, speglun, samruna og sniðmengi.29 Skilgreining Fortes á afleiðslu er því 

mjög víðtæk. Sú afleiðsla sem ég vildi hins vegar nota er færslan á milli tveggja jafn 

stórra mengja í gegnum sniðmengi af stærðinni n-1. Þ.e.a.s. mengin tvö hafa alla tónana 

sameiginlega nema einn. Hér hef ég í huga 7 tóna díatónísk mengi sem ég umbreyti með 

því að skipta út einum tóni í senn. Ég ákvað að láta tónflutning ákveðins grunnmengis 

ákvarða nýju tónana. 

Hugmyndin sem ég kom niður á úr þessum vangaveltum er fremur einföld. Hún 

snýst eins og áður sagði um að búa til röð sem byggir á tónflutningi grunnmengisins. Ég 

nota misstíg (díatónísk) mengi sem nýtast einnig sem skalaefni. Aðferðin byggist á því 

að breyta einum tóni í senn eftir fyrirfram ákveðinni röð þar til grunnmengið hefur 

tónflust í heild. Færslan byggir á eftirfarandi forsendum: 

 
                                                
29 “Derivation. Refers to the processes by which one pc set is generated from another: complementation, 
inclusion, transposition, inversion, union, and intersection.” Allen Forte, The Structure of Atonal Music, 
Yale University Press, New Haven, 1973, bls. 209. 
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1. Grunnmengið er misstígt. Inniheldur ekki tvö samliggjandi smáskref (krómatík). 

2. Sameiginlegir tónar liggja. 

3. Við hver tónskipti myndast misstígt mengi af sömu stærð og mengið á undan. 

4. Við hver tónskipti myndast mengi af annari gerð en mengið á undan. 

Þau mengi sem myndast á milli hinna tveggja tónstaða grunnmengisins eru þar með 

afleidd af mengjunum sem ramma þau inn. Eða öllu heldur leiða af fyrri tónstöðunni og 

til síðari tónstöðunnar. Það mætti því kalla þessi mengi blendingsmengi fremur en að 

greina þau hvert fyrir sig. 

Á mynd 30 gefur að líta mengið 7-35 í tónstöðunum t6 og t7. Hér gildir 

„lögmálið um stystu leiðina“.30 Þeir tónar liggja sem geta en aðrir tónar fara sem stysta 

leið að takmarkinu. 

Mynd 30 

 

Síðan þarf ég að ákveða í hvaða röð tónskiptin verða. Vilji ég t.a.m. byrja á færslunni A 

→ As, brýtur það í bága við þriðja skilyrðið. 7 tóna mengið sem myndast inniheldur 

krómatík en það vildi ég forðast. Sama gildir um D → Des. Færslan Fís → F stenst ekki 

fjórða skilyrðið þar eð mengið sem myndast er af sömu gerð og mengið á undan. Þar 

sem mengið 7-35 jafngildir „módal“ tónstiga mætti lýsa þeirri færslu sem G-dúr → C-

dúr. Að þessu sögðu stendur valið því milli E → Es og H → B. Ég vel hér síðari kostinn 

(Mynd 31). 

Mynd 31 

 

                                                
30 Arnold Schoenberg, Theory of Harmony, Faber and faber, London, 1983, bls. 39. 
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Þessa færslu má rita á eftirfarandi hátt. 

7-35t6 → 7-35t7: pc. 11→10, 4→3, 2→1, 6→5, 9→8. 

Til að þróa efnið áfram tek ég síðustu 7 tónana úr röðinni á mynd 31 og geri úr þeim röð 

sem er endurtekin með jöfnum breytingum samkvæmt færslunni. Mynd 32 sýnir þetta 

ferli. Áherslunóturnar eru nýju tónarnir. 

Mynd 32 

 

Í Kviku nota ég þessa aðferð í töktum 60-99. Þar tónflyt ég mengið 7-34 sjö sinnum 

þannig að allar tónstöður hafi tóninn D sameiginlegan þar sem að hann er eins konar 

tónmiðja í verkinu. Þannig vann ég innan öxulmengis hljómsins 7-34 um tóninn D. 

Tónflutningsferlið er nokkuð flóknara en í dæminu að ofan sökum þess að ég tónflyt 

ekki alltaf um sama tónbilið. Mynd a í 3. viðauka er útlistun á því ferli. Á mynd 33 má 

sjá röðina sem ég lagði upp með og hvernig hún breytist við innkomu nýrra tóna. 

Áherslutónarnir tákna nýju tónana í tónflutningsferlinu. Ég vann svo úr röðinni 

þrefaldan kanón sem ég skipti á milli hljóðfaranna. 
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Mynd 33 

 

5.1 12 tóna röð í díatónísku umhverfi 
Hafandi farið í gegnum hugleiðingarnar að ofan um blendingsmengin og færsluna á 

milli tónstaða fannst mér forvitnilegt að athuga hvort hægt væri að útbúa 12 tóna raðir 

með þessari aðferð. Spurningin sem ég stóð frammi fyrir var því hvernig ég gæti notað 

„nýju“ tónana í færslunni milli tónstaða til að búa til 12 tóna röð sem uppfyllti þau 

skilyrði sem fjallað er um í kaflanum um blendingsmengin. þ.e.a.s. fyrst og fremst að 

hvert 7 tóna mengi innan raðarinnar myndi misstígan tónstiga. Þá er vandinn sá að 

mengi nýrra tóna við hvern tónflutning verður að vera viðbót við röðina en ekki 

endurtekning á tónum sem þegar eru komnir. Dæmið hér í kaflanum á undan (Myndir 

30,31 og 32) sýnir endurtekinn tónflutning um eitt tiltekið tónbil. Þannig mynda nýju 

tónarnir sekvens. En það er sjaldnast hægt að fylla upp í 12 tóna mengið með slíkum 

sekvens án þess að endurtaka tón. Ef við skoðum röð nýrra tóna í umræddu dæmi sjáum 

við endurtekningar tóna áður en röðin fyllir upp í 12 tóna mengið: 

10-3-1-5-8/11-4-2-6-9/0-5-3-7-10... 

Bót 7 tóna mengis er 5 tóna mengi. Það þarf því minnst þrjá tónflutninga á menginu til 

að mynda 12 tóna röð úr nýju tónunum. Eins og fram hefur komið í umfjölluninni um 

hnit vendihljóma þá vísa þau til þriggja tónstaða grunnmengisins. Ef hnit vendihljóma 
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fyrir 7 tóna hljóm hefur engan öxul má ráða af því að allir tónarnir endurnýja sig í 

tónflutningsferlinu. Mynd 34 sýnir hnitin 7-32i: t0/t1/t2. 

Mynd 34 

 

Þegar vendihljómarnir eru skoðaðir sést að þeir hafa engan sameiginlegan tón (öxul). 

Það þýðir að í tónflutningsferlinu milli tónstaðanna t1, t2 og t3 fyrir hljóminn 7-32i 

gegna allir 12 tónarnir hlutverki nýrra tóna og því má mynda úr ferlinu 12 tóna röð. 

Mynd 35 sýnir ferlið 

7-32: t1→t0→t2→t0. 

Mynd 35 

 

Hér mynda nýju tónarnir 12 tóna röð (Mynd 36). 

Mynd 36 

 

Þessa röð nota ég í skyssu sem sjá má í viðauka 4. Úr hverju safni 7 aðliggjandi tóna 

raðarinnar má mynda misstígan tónstiga með einni undantekningu. Sé tekið tónasafnið 

frá D til Dís fæst krómatík (D-Dís-E). Til að forðast það má tónflytja röðina og búa 
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þannig til keðju sem byggir á sömu færslunni. Þannig má „krækja saman“ röðunum líkt 

og sýnt er á mynd 37. Hornklofarnir afmarka 12 tóna röðina sem tónflyst upp um 

hálftón í hvert sinn. 

Mynd 37 

 

En er þá mögulegt að setja saman 12 tóna röð af þessu tagi sem lesa má í hring og 

uppfyllir jafnframt skilyrðin um 12 díatónísk 7 tóna mengi? Þetta er mögulegt með 

annars konar færslu. Í dæminu hér á undan er tónum ávallt skipt út fyrir aðliggjandi 

tóna. Með því að nota oktatónískt mengi í færslunni má skipta út tónum fyrir aðra sem 

liggja fjær.31 Með þessu fæst aukinn sveigjanleiki í færsluna og unnt er að loka 

hringnum. Mynd 38 sýnir slíka röð. Hornklofarnir afmarka 3 tónstöður grunnmengisins 

7-32 en punktabogarnir sýna færslurnar innan oktatónísku mengjanna.  

Mynd 38 

 

Oktatóníski tónstiginn hefur aðeins þrjár ólíkar tónstöður sem allar eru notaðar í röðinni. 

Því mætti allt eins líta á oktatóníska mengið sem grunnmengi og önnur mengi sem 

afleiður þess. 

 Nú ætla ég að taka fyrsta 7 tóna mengið í röðinni á mynd 38 og búa til úr því 

annars konar röð eða sekvens. Síðan nota ég 12 tóna röðina til að umbreyta þeim 

sekvens með því að skipta út hverjum tóni fyrir þann sem stendur 7 tónum framar í 12 

tóna röðinni. Á mynd 39 sést hvernig lagt er upp með 7 tóna röð sem tekur breytingum 

eftir því sem tónum er skipt út. Þessi aðferð getur að mínu mati af sér skemmtilega 

fjölbreytt ferli þar sem jafnvægi ríkir á milli endurtekninga og breytinga. Þar fyrir utan 

gefur hún kost á því að framleiða nokkuð mikið tónefni á tiltölulega einfaldan hátt.  

 
                                                
31 Oktatóníski tónstiginn sem myndaður er úr tónbilunum ic 1 og ic 2 til skiptis er eina átta tóna mengið 
sem myndar díatónískan tónstiga skv. skilgreiningunni sem gefin er í kaflanum Um tákn og hugtök. 
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Mynd 39 

 

 

6. Niðurstöður 

Þeim aðferðum sem lýst er hér að ofan má í meginatriðum skipta í þrennt. Í fyrsta lagi 

eru það aðferðir sem tengjast öxultöflunum. Í öðru lagi er það notkun vendihljóma, og í 

þriðja lagi raðir byggðar á tónflutningi. 

Viðvíkjandi öxultöflunum þá er í mínum huga ljóst að sé grunnmengið spannað 

af smekkvísi þá bjóði töflurnar upp á efni sem bæði er spennandi og gætt innra 

samræmi. Mér vannst aðeins tími til að kanna hluta þeirra möguleika sem í töflunum 

felast. Vendihljómarnir eru vel til þess fallnir að komast átakalaust milli tónstaða 

grunnmengisins. Í aðferðunum sem tengjast þessum tveimur flokkum, felst hætta á 

nokkurri einsleitni vegna þeirrar takmörkunar sem felst í því að vinna með eina 

hljómgerð í senn. Frekari rannsókna er þörf sem leggja til grundvallar fleiri en eina gerð 

tónamengis. Eins má þróa aðferðir út frá tengslum hljóms við speglaða gerð sína en 

athuganir mínar í þá veru eru skammt á veg komnar. 

Í þriðja aðferðahlutanum, sem snýr að röðum byggðum á tónflutningi, er stigið 

út fyrir grunnmengið að því leyti að blendingsmengi bætast við í tónflutningsferlinu. 

Með þeirri aðferð fæst þannig meiri fjölbreytni í hljómblæ. Skyssan í 3. viðauka gefur 

að mínu mati betri mynd af aðferðinni heldur en dæmið úr Kviku. 
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Sú spurning kom oft upp í huga mér í vinnuferlinu hvernig unnt væri að tryggja 

frelsi laglínunnar eða raddanna í kerfi sem legði slíka áherslu á hljómræna þáttinn. 

Einnig hvort það væri vænlegt að byggja listrannsókn á svo afmörkuðum þætti 

tónlistarinnar en skilja útundan mikilvæga eiginleika hennar eins og hreyfingu í tíma 

(hryn og form), hljóðblæ, áferð o.s.frv. Mín niðurstaða er að slík afmörkun eigi rétt á sér 

og sé í raun nauðsynleg til að kanna í þaula samband hljómanna. Það er hins vegar 

áhugavert að beita hliðstæðum afmörkunum á aðra þætti tónlistarinnar og þróa þannig 

fleiri aðferðir sem nota má samhliða. 

Það er ljóst að fjölmargar leiðir eru til þess að byggja hljómræna framvindu á 

einni hljómgerð. Hvort þessar leiðir eru vænlegar til að mæta þeim væntingum sem 

gerðar eru til tónefnisins hlýtur hver og einn að þurfa að meta fyrir sig. Það þarf að taka 

til greina við mat á rannsókn sem þessari að aðferðirnar sem slíkar skapa ekki tónefnið 

heldur kalla fram og undirstrika ákveðna möguleika og valkosti. Þess vegna hlýtur hið 

endanlega mat ávallt að vera nokkuð huglægt þegar kemur að listræna þættinum. Eins 

og við er að búast þykir mér sem sumt hafi tekist, en annað þurfi frekari skoðunar við.  

Í umræðunni um listrannsóknir hefur áreksturinn milli hins greinandi 

fræðimanns og hins „frjálsa“ listamanns, verið fyrirferðamikill. Þessi lífseiga tvíhyggja 

á ef til vill nokkurn rétt á sér. Er mögulegt að við það að færa hina ómeðvituðu 

þekkingu sem felst í listsköpun upp á svið hins meðvitaða, tapist hluti hinnar lífrænu 

óreiðu sem oft einkennir góða list? Hvað sem því líður verður listamaður að hafa til að 

bera hvort tveggja, hina greinandi hugsun og listrænt innsæi. Góð listaverk hljóta því að 

verða til þegar jafnvægi ríkir á milli þessarra póla. Hugsanlega eru listrannsóknir ein 

leið til að öðlast slíkt jafnvægi. 
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Viðauki 1 

a) Möguleg hnit vendihljóma fyrir eitt grunnmengi (hnit fengin úr 7-32i). Taflan 

miðast við tónstöðuna t0 sem að myndar hnitin ásamt hverju hljómapari í 

töflunni. 
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b) Keðjur byggðar á sams konar hnitum. Tölur tákna tónstöðu mengisins. T0 vantar 

á teikninguna en hún er miðlæg í öllum keðjunum og myndar þannig hnitin. 

 

c) Tónar einnar keðju flokkaðir eftir því hvaða tónstöðu þeir tilheyra. 
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Viðauki 2 

a) Tafla yfir vendihljóma mengisins 7-32. 
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b) Vendihljómaferli byggt á öxultöflu. Í neðri línu eru innskotshljómar út frá 

hnitavenslum. Þetta tónefni notaði ég í Kviku (t.121 – 190). 

 

 

 

c) Vendihljómaferli um tvöfaldan öxul.  
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Viðauki 3 

a) Röð byggð á tónflutningi. Kvika (t.60-99) 

 

b) 12 tóna röð með 12 díatónískum 7 tóna mengjum. 
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c) Skyssa byggð á röðinni 6-3-11-8-5-1-10-2-7-4-12-9. Tónum er skammtað hægt 

inn. 

 
  



47 
 

Orðalisti 

Bót. Það tónamengi sem liggur utan tiltekins mengis. M.ö.o. tónarnir sem vantar upp á 
til að fylla upp í mengi hinna 12 tóna. Dæmi: Mengið (0,2,5,6,9,10) á sér bótina 
(1,3,4,7,8,11). 

Fjöldatala. Fjöldi tóna í mengi. Auðkennd með bókstafnum n. 

Frumröðun. Mengi í þrengstu stöðu (grunnröðun) sem tónflutt er þannig að fyrsta talan 
sé 0. Sjá frekari skilgreiningu í kaflanum Tákn og hugtök. 

Grunnmengi. Það mengi sem lagt er til grundvallar í tónverki, þætti eða afmörkuðum 
hluta verks. 

Grunnröðun. Mengi í sinni þrengstu stöðu.  

Heiti mengis. Mengi er auðkennd með tveimur tölum sem aðskilin eru með bandstriki. 
Fyrri talan segir til um fjölda tóna í menginu (fjöldatala), en síðari talan er það númer 
sem mengið hefur (skv. töflu Forte). 

Hlutmengi (subset). Ef mengi A er hlutmengi í B og mengið B hefur a.m.k. eitt stak 
umfram A, kallast mengið A (eiginlegt) hlutmengi í B, táknað með A ⊂ B. 

Inntakshljómur. Hljómur sem er hluti af stærri hljómi. Sjá: hlutmengi 

Mengi. Safn tóna. Hljómur. 

Óbreytt hlutmengi. Þegar mengi S er umbreytt (speglað eða tónflutt), helst eitthvert 
hlutmengi T af S óbreytt. Hugsanlega er T núllmengi (tómt). 

Samruni. Samruni mengjanna A og B getur af sér mengi sem inniheldur öll stök 
mengjanna A og B. 

Sniðmengi. Sameiginlegt mengi tveggja eða fleiri mengja. 

Speglun (inversion). Auðkennt með stafnum i. Vísar til þeirrar aðgerðar að skipta út 
tónum mengis fyrir þá tóna sem hafa sömu afstöðu til spegilássins. Dæmi: Tónninn F 
speglaður um C, verður tónninn G þar sem að F og G hafa sömu afstöðu til C. 

Spönnun. Lóðrétt röðun tóna í mengi. Umröðun tóna innan hljóms. 

Talnanótur. Hinir 12 tónar krómatíska tónstigans túlkaðir með tölum. C=0, cís=1, d=2, 
e=3, ... h=11. Sjá: tónflokkur. 

Tónbilaflokkar (interval class (ic)). Hinir sex flokkar sem innihalda tónbilin ásamt 
tónhvörfum þeirra. Tónbilaflokkarnir eru ic 1=l2und/s7und, ic 2=s2/l7und, ic 
3=l3und/s6und, ic 4=s3und/l6und, ic 5=h4und/h5und og ic 6=stk.4und/mk.5und. 

Tónbilainnihald. Fjöldi tónbila af hverjum hinna sex tónbilaflokka í mengi. Sjá: vigur. 
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Tónflokkur (pitch class (pc)). Einn hinna tólf tónflokka sem táknaðir eru með tölunum 
0-11. Pc 0 jafngildir c/hís, pc 1 = cís/des o.s.frv. Sjá: talnanótur.  

Tónstaða (t). Staða hljóms innan 12 tóna mengisins. Þá er viðmiðunin neðsti tónn 
hljómsins í sinni þrengstu stöðu (bestu grunnröðun) eða efsti tónn hans þegar um er að 
ræða speglaða hljómgerð (speglun bestu grunnröðunar). 
 

Umröðun (permutation). Röðun tóna í mengi. Hvort sem er lágrétt (lagferli) eða lóðrétt 
(hljómur). 

Vendihljómur. Snið tveggja hljóma af sömu gerð en ólíkri tónstöðu.   

Vigur (vector). Númeraröð innan hornklofa sem táknar tónbilainnihald mengis. Fyrsta 
talan táknar fjölda tónbila fyrir flokkinn ic 1 (l2undir/s7undir). Önnur talan fyrir fjölda 
tónbila fyrir flokkinn ic 2 (s2undir/l7undir) o.s.frv. 

Yfirmengi. Mengi sem inniheldur annað mengi. A ⊃ B (A inniheldur B). 

Öxulmengi. Mengi allra hljóma sömu gerðar sem innihalda einn sameiginlegan tón, 
öxultón. 

Öxultónn. Tónn sem allir hljómar öxulmengisins eiga sameiginlegan. 
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