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Inngangur 
Í þessari ritgerð verða gerð skil á þróun kvikmyndatónlistar á Íslandi frá árunum 1979 til 

dagsins í dag. Farið verður lauslega yfir forsöguna og þá er tímabilið 1949 til 1979 

mikilvægt í sögulegu samhengi, en megin áherslan verður lögð á framþróun 

uppbyggingar í kvikmyndatónlist hér á landi frá 1979 til dagsins í dag eins og áður segir. 

 

Tilgangurinn er að sjá hvar kvikmyndatónlist á Íslandi stendur í dag og hvort hún standist 

samanburð við kvikmyndatónlist annarsstaðar úr heiminum, t.d. í Evrópu og í 

Hollywood. Ég mun fara yfir og greina þær breytingar sem orðið hafa síðustu 30 ár; Er 

eitthvað óhefðbundið við íslenska kvikmyndatónlist? Hefur hún einhverja sérstöðu, og ef 

svo er í hverju liggur hún? Einn helsti innblástur íslenskra listamanna er umhverfi þeirra, 

náttúra, árstíðir og veðurfar. Hversu þungt vega þessir þættir í tónsköpun okkar 

Íslendinga?  

 
Tilfinningaumhverfið í kvikmyndatónlistaforminu hefur mótast í gegnum árin og er orðið 

okkur eðlislægt, þ.e.a.s. tilfinningar og ástand eru túlkaðar í tónum. Tónlistin er þ.a.l. 

orðin nokkurs konar  “auka skynfæri” til að gefa áhorfendum/áheyrendum aukið næmi 

fyrir atburðarrás kvikmyndarinnar. Sú tækni verður ávalt þróaðri og þróaðri og 

áhorfandinn þroskast með, því þarf að gæta þess að tala ekki niður til áhorfandans með of 

bókstaflegri lýsingu í tónlistinni. Dæmi um þetta er t.d. persóna sem hleypur í gegnum 

kirkjugarð og undir hljómar kór og hringjandi kirkjuklukkur. Slík lýsing er óþörf þegar 

áhorfandinn sér klárlega hvað á sér stað og í hvaða umhverfi. Eins virka andstæður vel til 

þess að skapa spennu. Morðsena sem er sýnd undir dillandi harmonikkuleik getur t.a.m. 

vakið meiri óhug heldur en dæmigert spennustef.  

 

Að lokum langar mig að líta á kvikmyndatónverk sem sjálfstæð verk. 

Getur formið staðið eitt og sér líkt og óperuformið? Margt er líkt með þessum tveimur 

formum og margir vilja meina að kvikmyndaformið sé óperuform nútímans. Ég ætla ekki 

að ganga svo langt að kalla kvikmyndaformið beina arfleið af óperuforminu, en 

áhugavert er að velta því fyrir sér hvort og hvernig kvikmyndatónlist geti þróast sem 

sjálfstæð listaverk. 
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Kvikmyndagerð – Sögulegt ágrip 
Undanfari: 1919 - 1949 
Segja má að kvikmyndagerð á íslandi hafi byrjað árið 1919 þegar danskir tökumenn á 

vegum Nordisk Film ferðuðust um landið og kvikmynduðu Sögu Borgarættarinnar eftir 

sögu Gunnars Gunnarssonar. Myndin var unnin í Reykjavík og fóru nokkrir íslendingar 

með aukahlutverk ásamt því að eitt aðalhlutverkið var leikið af Guðmundi 

Thorsteinssyni. Óskar Gíslason kynntist þarna í fyrsta skipti filmuvinnu en síðar meir 

varð hann einn af okkar afkastamestu kvikmyndagerðarmönnum. Því mætti segja að Saga 

Borgarættar hafi mótað frumkvöðla í íslenskri kvikmyndagerð. 

 

Kvikmyndagerð: 1949 - 1979 
Það var svo ekki fyrr en 1949 að fyrsta leikna kvikmyndin í fullri lengd, sem jafnframt 

var fyrsta íslenska talmyndin, leit dagsins ljós. Það var myndin Milli fjalls og fjöru eftir 

Loft Guðmundson sem hafði getið sér gott orð sem ljósmyndari en var einnig mjög 

athafnasamur kvikmyndagerðamaður og handritshöfundur. Með myndinni urðu mikil 

tímamót og mikilvægt skref var tekið í átt framþróunar í kvikmyndagerð hér á landi. 

Talað er um að fyrsta íslenska kvikmyndavorið hafi hafist þá. 

 

Árið 1950 var svo skrefið tekið til fulls með ævintýramyndinni Síðasti bærinn í dalnum 

eftir Óskar Gíslason. Myndin er fyrsta íslenska kvikmyndin í fullri lengd sem samin var 

tónlist við. Það var tónskáldið Jórunn Viðar sem átti heiðurinn að því og þar með var 

tónninn sleginn fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndatónlist. Óskar Gíslason var 

afkastamikill á 6. áratug síðustu aldar og gerði hann auk Síðasta bæjarins í dalnum 

myndirnar Reykjavíkurævintýri Bakkabræðra (1951), Ágirnd (1952) og Nýtt hlutverk 

(1954). Tvær aðrar myndir voru framleiddar á 6. áratugnum. Það voru myndirnar 

Tunglið, tunglið, taktu mig (1953) og Gilitrutt (1957) eftir þá Ásgeir Long og Valgarð 

Runólfsson. 

 
Árið 1962 kom út kvikmyndin 79 af Stöðinni sem framleidd var í samstarfi við Nordisk 
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Film en fjármögnuð af íslendingum. Það var danski leikstjórinn Erik Balling sem 

leikstýrði myndinni en um tónlist sáu þeir Sigfús Halldórsson og Jón Sigurðsson en eitt 

þekktasta dægurlag þess tíma, Leiðir liggja til allra átta eftir Sigfús var notað í myndina. 

Segja má að það hafi verið fyrsta íslenska popplagið sem notað var við íslenska 

kvikmynd.   

 

Næsta íslenska kvikmynd sem eingöngu var framleidd hér á landi kom ekki út fyrr en 20 

árum eftir að Gilitrutt var frumsýnd og segir það mikið um hver staða íslenskra 

kvikmyndagerðar var á þeim tíma. Það var myndin Morðsaga (1977) eftir Reyni Oddsson 

en um tónlist sá Hörður Torfason. Stundum er sagt að Morðsaga sé síðasta sjálfstætt unna 

myndin á Íslandi því stuttu eftir að myndin kom út var Kvikmyndasjóður Íslands settur á 

laggirnar. Þótt Kvikmyndasjóður hafi í fyrstu ekki getað veitt styrki fyrir nema brot af 

þeim kostnaði sem fór í gerð kvikmynda var hér kominn grundvöllur fyrir framleiðslu 

kvikmynda hér á landi. Með Kvikmyndasjóði urðu mikil straumhvörf í íslenskri 

kvikmyndagerð, ný kynslóð kvikmyndagerðamanna leit dagsinns ljós og sú kynslóð átti 

eftir að breyta landslagi kvikmyndagerðar á Íslandi. 

 

Árið 1979 veitti Kvikmyndasjóður sína fyrstu styrki til níu verkefna. Þar á meðal voru 

þrjár leiknar kvikmyndir, Land og Synir eftir Ágúst Guðmundsson, Veiðiferðin eftir 

Andrés Indriðason og Óðal feðranna eftir Hrafn Gunnlaugsson. Myndirnar voru 

frumsýndar á árunum 1980 til 1981. Þessi tímapunktur íslenskrar kvikmyndasögu er 

oftast kallaður “Kvikmyndavorið mikla” og markar upphaf samfeldrar kvikmyndagerðar 

á Íslandi og víkur þá sögunni að aðal umfjöllunarefni ritgerðarinnar, þróun og þroska í 

kvikmyndatónlist á Íslandi síðustu 30 ár.1  

 

 

 

 

                                            
1  Peter Cowie, Icelandic Films (Reykjavík: Kvikmyndasjóður, 1995) 9 - 20   
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Þróun tónlistarinnar í 30 ár 
Í upphafi einkenndist kvikmyndagerð af miklum metnaði en lítilli reynslu, tíma og 

fjármagni. Í tónsmíðunum var einnig skortur á kunnáttu og skilningi fyrir mikilvægi 

tónlistarinnar. Litlu fjármagni og tíma var veitt í tónlistarsköpun (þetta á einnig við í dag) 

og oftast voru fengnir tónlistamenn sem höfðu gert það gott í tónlistarlífi Íslands á þeim 

tíma eða sem leikstjórar voru hrifnir af persónulega. Gallinn var sá að fáir tónlistamenn 

höfðu nokkra reynslu eða kunnáttu í að semja tónlist við kvikmyndir og fæstir fengu að 

gera tónlist við fleiri en eina kvikmynd svo að tækifæri þeirra til að bæta og þróa eigin 

stíl í gerð kvikmyndatónlistar voru fá. Einnig var tilhneiging til að finna upp hjólið í hvert 

sinn sem lagst var í gerð kvikmynda svo að tæknileg þekking skilaði sér ekki á milli 

verkefna.    

 

Nokkrar hömlur voru á notkun á hefðbundnum hjómsveitum (strengir, málmblástur og 

slagverk) þar sem engin aðstaða var (og vantar reyndar enn) til að taka upp meðalstórar 

hljómsveitir með taktboða (e. click-track) og einnig voru klassískir hljóðfæraleikarar 

óvanir að spila eftir slíku þar sem nákvæmnin þarf stundum að vera uppá 1/24 úr 

sekúndu. Menn neyddust því til að vinna úr því sem þeir höfðu með því að notast við 

einfalda hljóðfæraskipan og lágstemda, einfalda uppbyggingu. Auðvitað er ekki alltaf 

nauðsynlegt að nota stóran sinfónískan hljóm í kvikmyndatónlist. Oft er áhrifameira að 

notast við einfaldan undirleik. Hinsvegar er erfitt að túlka mikilfengleika einhvers, eins 

og t.d. stórbrotins íslensk landslags (sem hefur verið einn helsti innblástur okkar í 

kvikmyndagerð) með örfáum hljóðfærum. 

 

Einnig voru tæknileg höft hér á landi þar sem ekkert almennilegt hljóðvinnsluver var til 

staðar og því þurfti að fara utan til að sameina tónlistina við myndefnið. Hjóðverstímarnir 

voru rándýrir og því gafst sjaldnast mikill tími fyrir vangaveltur eða tilraunastarfsemi. Ef 

tónlistin kom ekki á réttum tíma inn í myndskeiðið var mjög lítið svigrúm til að lagfæra 

það sem miður fór. Á þeim tíma voru tímasetningar myndskeiða mældar í fetum og 

þumlungum af filmu og þær tölur voru svo umreiknaðar í tímalengdir og tempó sem var 

afar flókið ferli. 
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Í kingum 1988 – 1990 urðu stórar framfarir í hljóðvinnslu þegar ný tækni gerði mönnum 

kleift að læsa saman myndböndum við fjölrása segulbönd. Með tilkomu SMPTE kóða 

(sem var brenndur í mynd sem klukkutími, mínútur, sekúndur og rammar og sömu 

upplýsingar settar hliðrænt á hljóðrás) var hægt að greina myndskeið með mikilli 

nákvæmni og því voru flóknir útreikningar með fet og þumlunga úr sögunni. Þegar litið 

er til baka virkar þessi bylting hálfklossuð: það þurfti rándýr myndbandstæki og tvö tæki 

sem lásu kóða af annari hljóðrás myndbandsins og umbreyttu honum í stýriupplýsingar 

fyrir tölvu eða “sequencer” annars vegar og segulband hins vegar. Nú er öldin önnur: öll 

mynd- og hljóðvinnsla er unnin á tölvur þar sem öll helstu tónlistarforrit byggja á 

samhæfingu hljóðs og myndar. Myndin er yfirleitt á Quick Time-skrá sem unnt er að 

keyra meðfram tónlistarvinnslunni. Hægt er að ná margfalt fleiri möguleikum á 

meðalstórri fartölvu en stóru hljóðverin buðu uppá fyrir 20 árum síðan og á mikið ódýrari 

máta.2  

 

 

Náttúra, einangrun og umhverfi 
Íslensk náttúra hefur löngum veitt listamönnum landsins mikinn innblástur hvort sem er í 

myndlist, ritlistum eða tónlist og er kvikmyndalistformið þar enginn undantekning eins 

og segir hér að ofan. Þar sem landslag og veðrátta á Íslandi eru mjög fjölbreytileg er ekki 

furða að það komi fyrir í flestum myndum sem gerðar hafa verið hér á landi og á síðari 

árum hefur það aukist að erlendir kvikmyndaframleiðendur komi hingað til að fanga 

sérstöðu þessarar “billjón dollara leikmynd[ar].”3 Þó umhverfið hafi nýst vel í 

áhrifamætti íslenskra kvikmynda hefur það þótt erfitt á fá það til að skila sér í 

hljóðheiminum sökum aðstöðuleysis til að taka upp og vinna með stærri hljómsveitir, 

eins og þegar hefur komið fram.  

 

Þrátt fyrir þrönga möguleika hefur íslenskum tónsmiðum tekist að skapa nokkuð góðan 

samhljóm náttúrunnar á hvíta tjaldinu með því að leita í þjóðlagaarfinn. Helstu einkenni 

                                            
2 Fred Karlin On the track (New York: London Routledge, 2004) og 
Jefferey C. Rona The Reed World (San Fransisco: Miller Freeman Books 2000) 
3 Sjá viðtöl við tónskáld hér að neðan 
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náttúrustefjanna eru þungar samstíga fimmundir, langir liggjandi hljómar sem rísa og 

hníga í samtali við hvínandi vindinn og mynda saman einmanalegan en jafnframt 

dularfullan heim þar sem smæð mannskepnunnar er algjör andspænis mikilfengleika 

náttúrunnar. 

 

Allt frá upphafstímum Kvikmyndavorsins hefur einangrun okkar frá öðrum löndum hvað 

mest að segja í þróun kvikmyndatónlistarformsins. Hljóðvinnsla önnur en 

tónlistarupptökur fór að litlu leyti fram hér heima og lokafrágangur allur unnin utan og 

yfirleitt undir mikilli tímapressu. Þetta ferli var gríðalega seinlegt og kostnaðarsamt og 

myndaði gap í framleiðsluferlinu, jafnframt því sem tæknileg þekking á sviði 

hljóðvinnslu kvikmynda þróaðist ekki frá einu verkefni til annars.  

 

Einangrun hefur í raun haft áhrif á alla okkar tónlistarsögu sem er töluvert ung í 

samanburði tónlistarsöguna á meginlandi Evrópu. Þar sem Ísland er eyja og fjarlægðin 

við meginlandið mikil bárust nýjustu staumar og stefnur tónlistarinnar ekki svo glatt 

hingað til lands hér á árum áður. Af þessum sökum hefur tónlistarsaga okkar ákveðna 

sérstöðu miðað við þróun tónlistar á meginlandi Evrópu, tónlistin hefur mjög sterka 

tengingu við þjóðlagaarfinn, rímnakveðskap og samneyti mannsins við náttúruna. Þetta 

má t.a.m. heyra í íslenskri nútímatónlist. Hún er oft hægari og alverlegri í samanburði við 

evrópska tónlist, mönnum liggur mikið á hjarta, og það hefur einnig skilað sér í íslenska 

kvikmyndatónlist. 

 

Í dag hefur einangrun okkar minnkað mjög þökk sé tölvu- og netvæðingu og nýjungum í 

fjarskiptatækni. Nú getur meðaltölvunotandinn gert nánast allt það sem einungis stærstu 

hljóðverin gátu fyrir 20 árum síðan, og með miklu minni fyrirhöfn. Einnig er hægt að 

senda og fá sent heilu kvikmyndirnar og tónlistarskjöl í gegnum tölvupóst sem gerir 

samstarf milli landa margfalt auðveldara.   
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Samanburður við útlönd 
Ef bera á saman íslenska kvikmyndatónlist við erlendar fyrirmyndir verður að hafa í huga 

hversu fámenn við erum. Hér á landi eru kvikmyndatónsmíðar í raun ekki viðurkennd 

starfsstétt og fáheyrt að hægt sé að lifa eingöngu á þeirri iðju. Sökum þess hversu litlu 

fjármagni er veitt í þátt tónlistar í íslenskri kvikmyndaframleiðslu er allt of algengt að 

íslensk tónskáld þurfi að gegna mörgum störfum, t.d. að semja, útsetja, prenta nótur, taka 

upp og hljóðblanda. Í Hollywood, sem er á vissan hátt heimur út af fyrir sig, hafa tíðkast 

mjög skilmerkilegar og fagmannlegar vinnuaðferðir sem hafa smitast út til stærri 

framleiðsluaðila víðs vegar um heiminn. Fagaðili hefur þann starfa að taka vinnunótur 

tónskálds, leikstjóra og framleiðanda, strax í byrjun framleiðsluferlisins, og vinna útfrá 

þeim inn- og útpunkta í mínútum, sekúndum og römmum, ásamt risi, hnigi og 

áherslupunktum. Hann kemur einnig með uppástungur um tempó og áferð auk þess að 

vinna úr tilvísunum ef unnið hefur verið útfrá “temp score”4 við klippingu myndarinnar 

sem orðið er algengt á síðustu árum. Þetta ferli er kallað “Music spotting”.5 

 

Tónskáld hafa gjarnan samhæfð teymi sem samanstanda af útsetjurum (orchestrators) 

sem taka hugmyndir og uppköst tónskáldsins og vinna þau áfram og oft á tíðum er vinnan 

lagskipt: einn tekur strengi og málmblástur, annar rafhljóð, sá þriðji kórútsetningar 

o.s.frv. Þetta á að mestu leyti við um stærri verkefni.  

Co-ordinator er önnur stétt innan kvikmyndatónlistargeirans. Þetta eru aðilar sem eru vel 

læsir á nótur og hafa góða yfirsýn yfir heildarhljóm hljómsveitarinnar. Þeirra sérhæfing 

felst í að þekkja og útvega mismunandi hljómsveitir sem henta ólíkum verkefnum. Þeir 

þekkja styrk þeirra og veikleika og geta kallað til einleikara fyrir tiltekin blæbrigði með 

litlum sem engum fyrirvara.6 Hér á landi er kvikmyndaiðnaðurinn ennþá einfaldlega of 

lítill fyrir samskonar vinnubrögð og tíðkast annarsstaðar og því erfitt að finna samanburð. 

Hins vegar er kosturinn sá að íslensk kvikmyndatónskáld þurfa ekki að binda sig við  

                                            
4 Þar hafa leikstjóri og eða klippari lagt eldri tónlist við myndina sem þeim finnst undirstrika þá stemmingu 
sem er reynt að ná fram.  
5 Leikstjóri og tónskáld skoða myndina saman og leggja línur um það hvar vanti tónlist og hvaða tilgangi 
hún eigi að þjóna á hverjum stað. 
6 Fred Karlin On the track og Jeffrey C. Rona The Reed World 
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ákveðnar reglur eða staðlaðar vinnuaðferðir. Þeir geta því látið innsæi og útsjónasemi 

ráða ferð og það getur gefið af sér nýjar hugmyndir sem annars hefðu aldrei orðið til og 

opnað þannig leiðir fyrir nýjungar. 

 

Sérstaða íslenskrar kvikmyndatónlistar 
Segja má að sérstaða kvikmyndatónlistar hér á landi sé sú að hún hefur í raun engin 

afgerandi sérkenni. Helsta ástæðan fyrir því er hversu fáar myndir eru framleiddar hér á 

landi á ári. Flest tónskáld fá því ekki tækifæri til að semja við fleiri kvikmyndir en eina á 

ári í besta falli, en til þess að þróa með sér einkennandi stíl þurfa að vera tækifæri til þess. 

Af þessum sökum eru afar fáir aðilar hér á landi sem geta unnið eingöngu við 

kvikmyndatónsmíðar. Það er eiginlega aðeins eitt tónskáld sem hefur unnið nánast 

eingöngu við kvikmyndatónsmíðar hér á landi og er það Hilmar Örn Hilmarsson. Í tæpa 

þrjá áratugi hefur hann komið að yfir 40 verkefnum hér heima sem erlendis, bæði fyrir 

kvikmyndir og sjónvarp. Honum hefur því tekist að fylgja eftir og þróa með sér sinn 

ákveðna og einkennandi stíl sem hefur gert hann að afkastamesta kvikmyndatónskáldi hér 

á landi. 

 

Til þess að finna hvað það er sem helst einkennir íslenska kvikmyndatónlist verðum við 

að líta á hvað einkennir íslenskar kvikmyndir og kvikmyndagerð. Náttúran hefur verið 

stór hluti af sjónarspili flestra kvikmynda sem gerðar hafa verið hér á landi og það hefur 

oftast endurspeglast í tónlistinni. Túlkun tónheimsins á náttúrunni hefur því verið eitt 

helsta einkenni íslenskrar kvikmyndatónlistar framan af og hefur út frá því myndast 

ákveðinn sérstaða í lýsingum á samhljómi íslenskrar náttúru. 

 

Tónskáld á Íslandi hafa í gengum tíðina leitað í þjóðlagaarfinn í túlkun sinni á náttúrunni 

eins og fyrr segir og helstu einkennin eru sterkar samstíga fimmundir, hæg framvinda í 

hljómauppbyggingu, smástígni í laglínum og 6/4 og 7/4 í hrynjanda.  
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Jón Leifs var einn þeirra sem notaðist við þjóðlögin í tónsmíðum sínum en án Péturs 

Guðjónssonar, Ólafs Davíðssonar, séra Bjarna Þorsteinssonar og þeirra fjölmörgu manna 

sem stóðu að söfnun  þjóðlaga hér á landi væri þessi fjarsjóður okkar líklegast gleymdur.7  

Það sem þó einkennir íslenska kvikmyndatónlist hvað mest er því miður ekki tónlistin 

sjálf heldur framleiðsluferli kvikmyndagerðarinnar. Tónlistin er samin á lokaferli 

framleiðslunar og þá eru fjármagn og tími oftar en ekki af skornum skammti, því ekki 

hefur tíðkast að leggja til hliðar pening sem hugsaður er fyrir tónlistina eins og t.d. er gert 

á hinum norðurlöndunum.    

 

Hvernig er hægt að stuðla að frekari þróun 

kvikmyndatónlistaformsins hér á landi? 
Eins og alloft hefur komið fram í þessari ritgerð er mikil vöntun á upptökuaðstöðu hér á 

landi fyrir stærri hljómsveitir, eins og t.d Sinfóníuhljómsveit Íslands. Ef til vill væri hægt 

að vinna markvisst að því að hluti af spilaskyldu Sinfóníunnar yrði nýttur fyrir íslenskar 

kvikmyndir. Það gæti þannig orðið þjálfun fyrir hljómsveitina og um leið veitt henni ný 

tækifæri til að taka að sér stór verkefni frá erlendum framleiðendum, en sá markaður 

hefur verið að færast frá Hollywood til meginlands evrópu þar sem það þykir hagstæðara 

fyrir iðnaðinn. Þá ætti Tónlistarhúsið Harpan við höfnina að hafa einstaka 

upptökuaðstöðu fyrir stórar hljómsveitir til upptöku eftir taktboða (e. click track) og þar 

sem fagmenn geta gengið að öllum helstu hljóðvinnsluforritum sem notuð eru við 

upptökur og útsetningar, s.s. Pro Tools, Pyramix, Nuendo og Logic; Sibelius og Finale. 

Þar yrði þá aðgangur að sérfræðingum með tækniþekkingu sem kröfuharðir 

utanaðkomandi upptökustjórar gætu reitt sig á.   

 

Einnig ætti að styrkja stuttmyndagerð hér á landi fyrir nemendur sem og fagfólk. Sá 

miðill er kjörinn vettvangur fyrir tónskáld til að þróa sig áfram í gerð kvikmyndatónlistar. 

Þá ætti að vera meiri samvinna milli Kvikmyndaskóla Íslands og kvikmyndatónsmíða-

deildar Listaháskóla Íslands. Það samstarf myndi að öllum líkindum verða báðum skólum  

                                            
7 Njáll Sigurðsson, Kveðskaparlistin. Varðveisla og saga (Reykjavík: Kvæðamannafélagið Iðunn, 
Smekkleysa 2004) 
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til góðs. Leikstjórar og kvikmyndagerðafólk gæti þannig strax lært að vinna með 

tónsmiðum og öfugt. 

 

Kvikmyndatónsmíðadeild Listaháskóla Íslands er tiltölulega ný deild, en hún stækkar og 

þroskast ört með ári hverju. Þar leggja nemendur stund á helstu vinnuaðferðir sem tíðkast 

í faginu, s.s. útsetningar og hljómfræði, frágang hljóðfæra og hljómsveita, blæbrigði og 

litamun þeirra. Unnið er með helstu hljóðvinnslu- og upptökuforrit og lagt upp með að 

nemendur kynni sér kvikmyndasöguna, hvernig tónlist hefur verið notuð í gegnum tíðina 

í kvikmyndum, gildi hennar og tilgang. Sú vinna sem fram fer í LHÍ hlýtur því að teljast 

mjög mikilvæg fyrir framþróun kvikmyndatónlistar á Íslandi. Það er von mín að 

námsbrautin leiði til aukinnar umræðu um þann vanmetna þátt kvikmyndagerðarinnar 

sem kvikmyndatónlistin er og stuðli þannig að aukinni aðsókn í þetta fag, jafnt meðal 

lærðra og ólærðra. 

 

Öflugasta leiðin til að þróa íslenska kvikmyndagerð hlýtur að felast í því að framleiða 

sem flestar kvikmyndir á ári. Best væri auðvitað ef framleiðendur gætu tekið frá tíma og 

fjármagn til tónsmíða á fyrstu stigum framleiðslunnar, en sökum nýsamþykktra laga sem 

Alþingi Íslands setti um allsherjarniðurskurð í kvikmynda- og þáttagerð er ljóst að það 

verður á brattann að sækja næstu árin.   

 

Kvikmyndatónverk sem sjálfstæð verk 
Hér ætla ég að kanna hvort og hvernig kvikmyndatónverk geti staðið ein og sér sem 

sjálfstæð verk. Hinn eiginlegi og upphaflegi tilgangur tónlistar í kvikmyndum er einn: að 

skapa tilfinningaleg hughrif og auka þannig áhrif myndarinnar.  

Segja má að kvikmyndatónlist sé bein arfleið hins klassíska óperuforms sem naut 

gríðarlegra vinsælda á Rómantíska tímabili 19. aldar. Á þessu tímabili fékk almenningur í 

fyrsta skipti að njóta þeirrar upplifunar sem aðeins elítur og aðalsfólk höfðu færi á að 

sækja áður fyrr. Þó óperuformið sé vissulega enn við lýði í dag eru vinsældir þess harla 

litar miðað við það sem áður var. Óperuuppsetningar voru stórar í sniðum; söngvararnir 

klæddir litskrúðugum búningum og leikmyndin vegleg. Sagan, sem tjáð var í leik og 
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tónum, fjallaði yfirleitt á dramatískan hátt um forboðnar ástir og ástríðufeigðir og var oft 

vettvangur fyrir félagslegar ádeilur. Frásögnin var vel studd af stórum, klassískum 

hljómsveitum sem túlkuðu aðstæður persónanna á sviðinu, byggðu upp eftirvæntingu og 

lituðu og tjáðu þær tilfinningar sem persónur verksins upplifðu. 

 

Í kringum 1930 þegar talmyndir tóku að ryðja sér rúms í heiminum voru kassískt 

menntaðir tónsmiðir fengnir til að sjá um tónlistarlega frásögn myndarinnar og lá því 

beinast við að nota tónheim klassískrar tónlistar til að knýja framvindu, auka spennu og 

víkka tilfinningalega upplifun áhorfandans.8 Síðan þá hefur kvikmyndaformið og 

kvikmyndatónlistarformið tekið hraðri þróun og fest sig rækilega í sessi sem 

einhverskonar endurspeglun á samfélag okkar. Í dag er tilfinningaleg túlkun 

kvikmyndatónlistar orðin okkur svo eðlislæg að hægt er að tjá flóknustu tilfinningar 

okkar með örfáum tónum svo skýrt að við skynjum þær nánast ósjálfrátt. Skýringin á þvi 

er sú að þegar við horfum á atriði úr kvikmynd sem fjallar t.d. um ástarsamband tveggja 

einstaklinga er senan styrkt með ástarþemu í tónlistinni sem vekur upp minningar okkar 

af öllum þeim ástarsenum sem við höfum séð og upplifað áður úr kvikmyndum. Við 

vitum því nákvæmlega hvaða tilfinningar tónlistinni er ætlað að vekja. Þetta á við um 

flest allar þær tilfinningar sem tjáðar eru á hvíta tjaldinu. Tónlistina má einnig nota til að 

vinna gegn hinum fyrirfram greindu tilfinningum með því að láta hana tjá andstæða 

merkingu við myndefnið. Dæmi um þetta er t.d. ef að spiluð er hressileg polkatónlist 

undir dramatískri stríðssenu. Slík mótsögn í merkingu getur skapað skelfingu og vakið 

óhugnað innra með áhorfandanum.  

 

Með tilliti til þessa alls er kannski ekki hægt að líta á kvikmyndatónverk sem sjálfstæð 

verk. Hlutverk hennar er auðvitað fyrst og fremst að undirstrika og styðja það sem fram 

fer á skjánum. Ef tónlistin er of áberandi og tekur athygli frá myndefninu hefur hún 

brugðist tilgangi sínum. Hægt er að líta svo á að kvikmyndatónverk lifi sjálfstæðu lífi ef  

tónlistin er betri og vandaðari en myndin sjálf, en kvikmyndatónlist er samt alltaf   

 

                                            
8David Raksin, Hollywood Composers (Los Altos: The Stanford Theatre Foundation 1995)  
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afsprengi myndefnisins og því er erfitt að aðskilja þetta tvennt.   

 

Kvikmyndatónlistarformið má hinsvegar vel heimfæra yfir á aðra miðla, og það hefur nú 

þegar verið gert, t.d. í tölvuleikjum. Kvikmyndatónlistin á þar vel við sökum þess hversu 

auðveldlega við skiljum túlkun hennar á tilfinningum.  

 

Hinsvegar geta menn vel notið tónverka úr kvikmyndum án þess að hafa nokkurn tíma 

heyrt þau í samhengi myndarinnar. Þannig má halda því fram að kvikmyndatónverk geti 

staðið sem sjálfstæð verk. 
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Lokaorð 

Þegar ég hófst handa við að afla heimilda fyrir þessa ritgerð komst ég fljótt að því hversu 

lítið hefur verið fjallað um íslenska kvikmyndatónlist. Það var því ekki um auðugan garð 

að gresja þegar kom að heimildum um efnið. Af þeim sökum er þessi ritgerð að mestu 

leyti byggð á viðtölum við tónskáld sem unnið hafa við kvikmyndatónlist, hvort sem er 

hér heima eða erlendis. Þetta verkefni hefur því verið fremur vandasamt en um leið afar 

fræðandi og gefandi þar sem svör viðmælenda minna eru byggð á reynslu þeirra í gerð 

kvikmyndatónlistar og skoðunum þeirra á faginu hér á Íslandi. 

 

Þegar á heildina er litið hefur kvikmyndatónlist á Íslandi tekið miklum breytingum á 

síðastliðnum 30 árum. Tæknileg framþróun hefur verið gríðarlega mikil frá tímum 

Kvikmyndavorsins mikla 1979 og hefur hún átt stóran þátt í þróun 

kvikmyndatónlistarformsins hér á landi. Einnig virðist mér sem umræðan um hlutverk og 

mikilvægi kvikmyndatónlistar sé jafnt og þétt að aukast með nýjum kynslóðum tónsmiða 

sem upplifa kvikmyndatónlist sem sérfag aðskilið frá öðrum stefnum tónlistargeirans.  

Með tilkomu kvikmyndatónsmíðadeildar við Listaháskóla Íslands gefst fólki nú færi á að 

mennta sig í faginu og er það eflaust mikil bót fyrir kvikmyndatónlist og kvikmyndagerð 

á Íslandi. En kvikmyndatónsmíðadeild LHÍ er enn að slíta barnsskónum og tíminn einn 

mun leiða það í ljós hvort svo verði. 

 

Þar sem kvikmyndasaga okkar er enn töluvert stutt á veg komin er erfitt að bera 

kvikmyndaiðnaðinn hér á landi saman við kvikmyndaiðnaðinn t.d. í Evrópu og 

Hollywood. Stærðarmunurinn á framleiðsluferlinu er auk þess gríðarlegur, þar sem lítið 

fjármagn fer í tónlistarþátt íslenskra kvikmynda miðað við það sem tíðkast annarsstaðar.  

Þrátt fyrir þær hömlur sem við búum við hér á landi hefur gróskan í 

kvikmyndatónsmíðum aukist mikið á síðustu árum og tel ég að við stöndum á tímamótum 

nú þar sem kvikmyndatónsmíðar eru að verða viðurkennt fag. Þó er enn langt í land. Til 

þess að sá áfangi náist þarf framleiðsluferlið að gera ráð fyrir þætti tónlistarinnar í 

kvikmyndum og svo þarf að sjálfsögðu að framleiða fleiri kvikmyndir. Vegna aðstæðna í 

samfélagi okkar í dag má þó gera ráð fyrir að bið verði á því.  

 



 15 

Þrátt fyrir allt er ég nokkuð bjartsýnn á framtíð kvikmyndatónlistar á Íslandi. Margir 

möguleikar eru okkur opnir ef við höfum dug og þor til að sækjast eftir þeim og það 

verður forvitnilegt að sjá hvar við stöndum eftir önnur 30 ár. 
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 Spurningar til tónsmiða 
Hvað einkennir íslenska kvikmyndatónlist? 

Veigar Margeirsson 

Hún er oft samin af tónskáldum sem vinna við margt annað en að semja 

kvikmyndatónlist. Það getur verið kostur og galli. Oft á tíðum er hún lágstemmd og 

"lightly orchestrated", þ.e. það er ekki mikið um stór sinfónísk score. Hins vegar er 

kosturinn sá að tónskáldin eru ekki að hefta sig við ákveðnar reglur og væntingar og láta 

innsæið ráða. 

 

Hilmar Örn Hilmarsson 

Ég á erfitt með að finna einhver afgerandi sérkenni. Ef ég get dregið eitt fram er það að 

tónlistin verður til í lokaferli vinnslunnar og þá er fjármagn oftar en ekki af skornum 

skammti. Annars staðar þar sem ég hef unnið hafa menn lagt peninga til hliðar fyrir 

tónlistina og þeir fara í hana en ekki þyrluskot og þess háttar eins og virðist lenska hér. 

Þetta skánaði á tímabili, en ég hef á tilfinningunni að nú sé aftur að koma 

sparnaðartímabil. 

 

Pétur Ben 

Eiginlega er ekkert eitt sem einkennir íslenska kvikmynda tónlist nema þá kannski 

reynsluleysi og peningaleysi.   

Svo ég útskýri mál mitt þá eru ekki unnar það margar bíómyndir hérna til þess að 

kvikmyndatónskáld nái að gera fleiri en eina mynd á ári (ef það). Vestanhafs er þetta 

alveg sér starfsgrein þar sem tónskáld eru að vinna 3-5 myndir að meðaltali á ári.  Maður 

verður ekkert góður nema með því að gera hlutina og oft. 

 

Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson 

Það sem einkennir íslenska kvikmyndatónlist er að hún hefur einmitt engin einkenni. 

Saga kvikmyndatónlistar er svo ný að það eru bara örfá tónskáld sem hafa náð að iðka 

kvikmyndatónlist að einhverju ráði. Það er því ákveðið sundurleysi í sögulegu samhengi 

og ekkert eitt einkenni. En það eru náttúrulega tónskáld eins og Hilmar Örn Hilmarsson 

sem hafa myndað sinn ákveðna og einkennandi stíl og hefur sá stíll fylgt Hilmari eftir og 
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hann þróað í mörg ár enda eini hér á landi sem hefur unnið við þetta nánast í fullu starfi í 

tæpa þrjá áratugi. Þess utan hafa flest tónskald sem hafa unnið að kvikmyndum ekki gert 

tónlist við fleiri en tvær til þrjár myndir svo það hefur ekki náð að myndast nein hefð og 

því ekki hægt að tala um nein afgerandi einkenni.  

 

• Hvar er íslensk kvikmyndatónlist stödd í dag? 
Veigar  

Ég hef því miður ekki heyrt né séð mikið af nýjustu myndunum þannig að ég veit ekki 

alveg hvernig ég á að svara þessu. Það hefur stundum háð íslenskri kvikmyndatónlist að 

sjaldan er nægt fjármagn eða tími til að gera mjög viðamikila orchestral 

kvikmyndatónlist. Hins vegar er kunnátta tónskáldanna til staðar - sérstaklega í seinni tíð 

- en það er ekki upptökuaðstaða til að taka upp sinfóníska tónlist með click track. 

 

Hilmar Örn 

Ég trúi því að nú fari nýir tímar í hönd því það er að koma inn hópur af yngra fólki sem 

upplifir kvikmyndatónlist sem sérstakt fag sem ber að nálgast á eigin forsendum í stað 

þess að þetta sé tónlist sem er unnin til hliðar við aðra tónlistarsköpun og er oft samansett 

úr stemmingum sem koma úr sitthvorri áttinni án þes að það sé unnið með hljóðræna og 

tónlistarlega heildarmynd. 

 

Pétur Ben 

Mér finnst íslensk kvikmyndagerð yfir höfuð svolítið vera að slíta barnskónum og 

standardinn er hægt og rólega að hækka bæði í kvikmynda- og þáttagerð.  Ég held að 

stafræni miðillinn stuðli mest að því að hægt er að gera hlutina ódýrara og þannig fáum 

við tækifæri til að gera hlutina en þurfum að sama skapi að passa okkur á þeim gryfjum 

sem við það skapast.   

 

Hróðmar Ingi   

Það eru náttúrulega gerðar fleiri myndir í dag og leikstjórar eru orðnir kaldari að gefa 

fleiri tónskáldum tækifæri þannig að gróskan er töluverð og margt af því sem er gert er 

orðið býsna gott. Það er að koma inn meira af yngri leikstjórum og með þeim yngri 
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tónsmiðir sem eru alla jafnan vel tónlistarlega menntaðir, sem hefur víkkað út þau 

sjónarmið sem hafa verið. 

Með fleiri myndum verða til fleiri tónskáld með tónsmíðalega reynslu sem nýtist jafnt til 

kvikmynda og sjónvarps gerðar. Þannig að mér finnst breyddin og gróskan vera miklu 

meiri nú en hún hefur verið undanfarin ár. 
 

• Hefur náttúra, einangrun og umhverfi eitthvað að segja þegar kemur að 

gerð ísl. kvikmyndatónlistar? 
Veigar 

Ekki spurning. Ég held það hafi áhrif á alla íslenska list. Ég leita t.d. nokkuð oft í okkur 

þjóðlaga aðferðir...samstíga fimmundir. Einnig hefur íslenska harðneskjan og veðrið - 

sem oft sést á skjánum í íslenskum myndum - áhrif á tónskáldin þegar þau eru að semja. 

 

Hilmar Örn 

Ef við tökum tækniþáttinn fyrst þá held ég að vandamálið hafi löngum verið að menn 

voru sífellt að endurfinna upp hjólið á fyrstu árum Kvikmyndavorsins, tækniþekking var 

ekki að skila sér frá einu verkefni til annars, hljóðvinnsla önnur er tónlistarupptökur fór 

að litlu leyti fram hér heima og lokafrágangur var undir tímapressu erlendis þar sem var 

hætt við því að tónlistin lenti ekki á réttum stöðum og svo var ekki til svigrúm til að 

lagfæra það sem miður fór. 

Hvað varðar listræna þáttinn finnst mér að hin sjónræna umgjörð: billjón dollara 

leikmyndin eins og einhver kallaði náttúru landsins, var ekki að skila sér í hljóðheiminn. 

Það er ef til vill ekki nema von þegar einn eða fjórir hljóðfæraleikarar áttu að skila áferð 

sem kallaði á stóra eða meðalstóra hljómsveit. 

 

Pétur Ben 

Já líklega bara eins og fyrir tónlistamenn yfirleitt.  Það skiptir samt mestu máli að vera í 

góðum félagskap sem hefur brennandi áhuga og einhverja sýn á verkið sem verið er að 

vinna að. 
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Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson  

Náttúran hefur framan af verið tónsmiðum hugleikin og mikið yrkisefni og ég upplifi það 

hjá sjálfum mér að maður er alltaf að túlka náttúruna því hún er svo rík í okkur og ef ég 

ætti að svara spurningunni um hvað einkenndi íslenska kvikmyndatónlist þá er það 

kannski það að í byrjun voru oft gerðar myndir sem að sýndu íslenskt landslag og náttúru 

og tónlistin endurspeglaði það oft. Þannig að ég held að umhverfið hafi haft mikil áhrif 

framan af en ég hugsa að það sé að breytast svolítið í dag. Ég tel að einangrun hafi haft 

sitthvað að segja, íslensk tónlistarsaga er fremur ung og maður upplifir það í gegnum 

evrópska tónlist að t.d. íslensk nútímatónlist hefur ákveðinn blæ, hún er oft hægari og 

alvarlegri, mönnum liggur mikið á hjarta sem hefur líka skilað sér í 

kvikmyndatónsmíðum.  

 

• Hvaða helstu framfarir hafa átt sér stað síðustu 30 ár að þínu mati? 
Veigar 

Fyrst og fremst það að fleiri og fleiri tónskáld hafa menntað sig í faginu og tónsmíðum og 

útsetningum almennt. Og að menn hafa verið duglegir að notfæra sér tölvutækt form á 

smekklegan hátt. 

 

Barði Jóhannsson 

Tæknilega erum við mjög framarlega og hljóðfæraleikarar ornir vanari því að spila inn á 

þetta form af tónlist. 

 

Hilmar Örn 

Hljóðvinnsla tók stórstígum framförum í kringum 1988 - 1990 þegar menn gátu farið að 

læsa saman myndböndum og multi-track segulböndum. Notkun SMPTE kóða breytti 

miklu því nú gátu menn farið í það að greina myndskeið með mikilli nákvæmni og þurftu 

ekki á reiða sig á flókna útreikninga þar sem fet og þumlungar af filmu voru umreiknuð í 

tímalengdir og tempó ( sem var sannast sagna ekki mikið stundað hér á landi, 

skeiðklukka og taktmælir þóttu þróuð tól... ).  
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Nú eru draumatímar því helstu tónlistarforritin byggja á samhæfingu hljóðs og myndar og 

meðalstór kjöltutölva býður uppá margfalda möguleika miðað við þróuð og rándýr 

hljóðver eins og þau voru fyrir 20 árum. 

 

Pétur Ben 

Nú þekki ég ekki íslenska kvikmyndasögu svo vel.  En ég ímynda mér að ef framförum 

hefur verið náð á þessu sviði sé það vegna aukinna tækifæra. 

 

Hróðmar Ingi   

Það er fyrst og fremst þær tæknilegu framfarir sem hafa átt sér stað. Það er orðið 

auðveldara að vinna að tónlist fyrir kvikmyndir, menn semja og vinna með tónlistina í 

tölvuforritum sem keyra samhliða tónlist og mynd  þannig að framfarirnar liggja í hvað 

allt er orðið aðgengilegra.  

Eins og t.d. þegar að ég vann tónlistina fyrir Eins og skepnan deyr eftir Hilmar Oddson. 

1986 var ég í námi úti í Hollandi en hafði ekkert séð úr myndinni þannig að ég samdi 

verk sem var partur af stærra tónverki sem ég var að gera fyrir skólann og felldi inní 

verkið sönglag ásamt stefjum og stemningum sem voru hugsuð að gætu virkað hér og þar 

í myndinni. Síðan tókum við verkið upp í heild sinni og púsluðum síðan í myndina eftir 

því hvað passaði. Þetta voru náttúrulega ekki eðlileg vinnubrögð og tónlistin litaðist mjög 

af námi mínu í nútímatónsmíðum en í samanburði við myndina Desember sem ég samdi 

tónlistina við 2009 er þetta himinn og haf, þá var maður með myndina fyrir framan sig og 

gat mátað og prufað stemningar inní að vild þannig að aðkoman var allt önnur.     

Það er einnig til framfara að fleiri og fjölbreyttari hópar eru að leggja stund á 

kvikmyndatónsmíðar í dag þannig að meðvitund um þennan part kvikmyndagerðar er 

orðinn mun meiri og því eru grósku miklir og spennandi tímar framundann.  

 

• Hefur kvikmyndatónlist hér á landi sama vægi og hún hefur erlendis? 
Veigar 

Sennilega er hún dálítið vanmetin á köflum á Íslandi. Leikstjórar hafa tilhneigingu til að 

ráða lagahöfunda og/eða tónlistamenn sem þeir eru hrifnir af. Oft á tíðum kunna þessir 

sömu músíkantar ekki mikið til verka þegar kemur að því að semja við myndir. Hins 
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vegar held ég að hún hafi alls staðar sama tilgang, að auka áhrif áhorfandans. Það er sama 

hvort það er á Íslandi eða annars staðar. 

 

Barði 

Hjá almenningi hefur kvikmyndatónlist ekki hlotið sömu virðingu og erlendis. 

 

Hilmar Örn 

Á heildina litið finnst mér það ekki. Þetta byggi ég helst á muninum á milli Íslands og 

annara norrænna landa, auk nokkurrar reynslu af Bretlandi og Bandaríkjunum. En þetta er 

mismunandi eftir leikstjórum og önnur lönd hafa farið gegnum tímabil þar sem tónlistin 

var sett í aukahlutverk. 

 

Pétur Ben 

Ég held að tónlist í kvikmynd hafi eins mikið vægi og leikstjórinn kærir sig um. 

 

Hróðmar Ingi   
Ég held að fjármagn hafi mikið um það að segja og þar sem það er ekki uppá marga fiska 

hér á landi fer afar lítill hluti af því í tónlistina. Þannig að ég held að vægi íslenkrar 

kvikmyndatónlista sé ekki minna í hugum leikstjóra eða tónskálda heldur sé það 

fjármagns ramminn sem dregur úr möguleikum á notkun tónlistarinnar í myndinni. 
 

• Hver er helsti dragbítur kvikmyndatónlistar hér á landi? 
Veigar 

Peningaskortur. Og að oft á tíðum fá sérmenntaðir og reyndir menn í faginu ekki tækifæri 

vegna þess að popparar eru ráðnir fyrst. 

 

Barði 

Framleiðendur bíða oftast með tónlistina fram á síðustu stundu. Þá er tími og budget ekki 

til staðar. Menn virðast ekki skilja vægi þess að gefa höfundum meiri tíma og fé til þess 

að vinna tónlistina. Tónlist í kvikmyndum er mjög stór þáttur af heildarmyndinni og það 

gleymist oft þar til búið er að klippa myndina.  
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Hilmar Örn 

Fyrst og síðast peningaskortur eins og ég hef komið inná hér að ofan. Og í framhaldi af 

því hefur aldrei náð að myndast kjarni tónlistamanna sem hefur þjálfun í því að spila eftir 

stjórnanda og "click-track" þar sem takturinn þarf á stundum vera nákvæmur uppá 1/24 

úr sekúndu. Svo mætti nefna að okkur vantar upptökuaðstöðu þar sem meðalstór 

hljómsveit ( strengir, blásturshljóðfæri og slagverk ) nær að anda í réttum 

kúbikmetrafjölda svo að menn nái þeim hljóm sem er orðinn allt að því skilyrtur fyrir 

tilteknar kvikmyndaupplifanir. Það er dapurlegt að hingað til hefur verið lítill skilningur á 

því að þróa verkefni sem gæti veitt okkar afbragðsgóðu hljóðfæraleikurum tækifæri til að 

gera álíka hluti og Austur-Evrópskir kollegar þeirra hafa verið að gera síðustu 15 árin. 

London og Los Angeles eru ekki lengur miðstöðvar kvikmyndatónlistarupptöku og borgir 

eins og Búddapest, Sófía, Riga og Moskva hafa tekið við. Reykjavík á fullt erindi á 

þennan markað. 

 

Pétur Ben 

Reynsluleysi(sjá svarið hér að ofan) 

 

Hróðmar Ingi   

Það er fyrst og fremst hversu fáar myndir eru gerðar hér á landi og að þetta er ekki 

starfsvettvangur margra og því skortir meiri fjölbreytni í kvikmyndatónlistarflóruna en 

það hefur þó breyst mikið á síðustu árum. Það er stærri hópur að stunda þessa grein og fer 

stækkandi, fleiri lærðir og sérhæfðir eru að bætast við. Einnig hefur þáttagerð fyrir 

sjónvarp aukist til muna og með því myndast annar vettvangur fyrir kvikmyndatónsmiði 

til að þroska og þróa stíl sinn áfram. 

 

• Hver er helsti munurinn á vinnuaðferðum hér á landi s.b. annarstaðar (t.d. 

Evrópa, Hollywood)? 
Veigar 

Ísland er svo fámennt að það er alltof algengt að menn gangi í mörg störf. Ekki er svo 

óalgengt að leikstjórar gangi í fleiri hlutverk, s.s. að klippa eigin myndir, en það á 

kannski meira við í auglýsingum. Íslensk tónskáld þurfa einnig að gegna mörgum 
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störfum. Þau semja, útsetja, prenta nótur, taka upp, mixa...gera nánast allt sjálfir. Það er 

einfaldega ekki budget til að ráða fleiri í vinnu. Hér í Hollywood t.d. eru yfirleitt margir í 

ferlinu, tónskáldið, aðstoðarmaður/menn, útsetjarar (orchestrators), partagerðarfólk 

(copyists), upptökumenn o.s.frv. Menn hafa mjög afmarkað og skilgreint hlutverk. 

 

Hilmar Örn 

Hollywood er á vissan hátt heimur útaf fyrir sig, en vinnuaðferðirnar þar hafa smitast út 

til stærri framleiðsluaðila víðs vegar um heiminn. Þar hafa tónskáld gjarnan samhæfð 

teymi þar sem einn aðili tekur vinnunótur tónskálds, leikstjóra og framleiðanda, það sem 

er gjarnan kallað "Music spotting" og vinnur útfrá því inn og útpunkta í mínútum, 

sekúndum og römmum, ásamt risi, hnigi og áherslupunktum og kemur jafnvel með 

uppástungur um tempó, áferð auk þess að vinna úr tilvísunum ef menn hafa verið að nota 

"temp score" við klippingu myndarinnar sem er orðið lenska á síðustu árum. 

Stórt tónskáld er gjarnan með útsetjara ( einn eða fleiri eftir tímapressu ) sem taka 

hugmyndir og uppköst og vinna þau áfram og oft á tíðum er vinnan síðan lagskipt, -einn 

tekur slagverk, annar rafhljóð, sá þriðji kórútsetningar o.s.frv.. Auðvitað er þetta mest 

bundið við stærri verkefni, en ég hef upplifað það að meðalstórar Evrópskar myndir 

notast við þetta vinnulag. Síðan er ákveðin sérhæfing fólgin í því að þekkja til 

mismunandi hljómsveita, styrk þeirra og veikleika og þar kemur inn stétt sem kallast 

music co-ordinator sem er yfirleitt manneskja sem er vel læs á nótur, hefur góða yfirsýn 

yfir heildartón mismunandi hljómsveita ( strengir í Riga eru góðir en málmblásarar frekar 

slappir, slagverkið í Prag er gott fram að hádegi... ) og veit hvaða sólista á að kalla til 

fyrir tiltekin blæbrigði og kann að finna mann sem spilar á Oud með litlum sem engum 

fyrirvara. 

 

Pétur Ben 

Hér er þetta ekki beint viðurkennd starfstétt.  Þú ert alltaf að gera eitthvað annað með.  

Það getur haft sína kosti.  En gallarnir eru fleiri.  Það eru t.d. ekki mörg íslensk 

kvikmyndatónskáld sem hafa unnið að erlendum myndum. 

Dettur samt Hilmar í hug.  Hann hefur gert e-h í Evrópu. 
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• Hvernig væri hægt að stuðla að frekari þróun kvikmyndatónlistarformsins 

hér á landi? 
Veigar 

Það gleður mig mikið að hægt sé að læra fagið heima núna. Ég vissi það ekki fyrr en ég 

fékk póstinn frá þér. Mér finnst að það ætti að vera ríkulegar fjárveitingar til 

stuttmyndagerðar fyrir nemendur og einnig fagfólk. Það er kjörið tækifæri til að leyfa 

tónskáldum að spreyta sig. Einnig væri frábært að setja upp click track aðstöðu fyrir 

stærri hljómsveitir eins og t.d. Sinfó. 

 

Barði 

Að framleiðendur taki frá tíma og fé til tónlistar á frumstigum kvikmyndagerðarinnar. 

 

Hilmar Örn 

Með því að vinna markvisst að því að hluti spilaskyldu Sinfóníuhljómsveitar Íslands 

verði nýtt fyrir íslenskar kvikmyndir og gæti þannig orðið þjálfun fyrir hljómsveitina svo 

hún gæti farið að taka að sér stór verkefni erlendis frá. Sú uppbygging sem hefur orðið í 

gegnum endurgreiðslu og hagkvæmt skattaumhverfi sem varðar kvikmyndaupptökur á 

einnig að ná til tónlistarþáttarins.  Að Tónlistarhúsið verði með einstaka upptökuaðstöðu 

þar sem menn geta gengið að öllum helstu hljóðvinnsluforritum sem nú eru notuð við 

upptökur og útsetningar svo sem Pro Tools, Pyramix, Nuendo og Logic, Sibelius og 

Finale og þar verði tækniþekking ( og "tech-support" ) sem kröfuharðir utanaðkomandi 

upptökustjórar geta reitt sig á. 

Það þarf einnig að huga að smáatriðum, nótnaútprentun þarf að vera fumlaus og að það sé 

hægt að finna aðila sem getur breytt raddsetningum með litlum fyrirvara og síðast en ekki 

síst að þeir aðilar sem þurfa að réttlæta veru sína í Íslandi fái smá viðbót og upplifun 

gegnum hestaferðir, veiði, sögustaði og hvaðeina sem gerir ferlið að einstakri upplifun. 

 

Pétur Ben 

Gera fleiri myndir. 
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Hróðmar Ingi   

Maður sér það einna helst í stofnun eins og Listaháskóla Íslands þar sem fleiri og fleiri 

leggja stund á kvikmyndatónsmíðar að það myndast meiri umræða um fagið. Lagt er upp 

með að nemendur kynni sér kvikmyndasöguna, hvernig tónlist hefur verið notuð í 

gegnum tíðina í kvikmyndum, gildi hennar og tilgang. Einnig eru kenndar helstu 

vinnuaðferðir sem tíðkast í faginu, útsetningar og frágang hljóðfæra eða hljómsveita og 

þekking á blæbrigða og litamun þeirra, unnið með helstu hljóðvinnslu, upptökuforrit o.f.l.  

Þannig að allt það starf sem er unnið er í LHÍ og af áhugamönnum og öðrum 

tónlistamönnum verður til þess að styrkja fagið til muna og með fleiri og fjölbreyttari 

hópum fólks sem leggja stund á kvikmyndatónsmíðar myndast ný tækifæri til 

framþróunar. 
 

• Hver er þinn stærsti áhrifavaldur í gerð kvikmyndatónlistar? 
Veigar 

Nokkuð margir. Mesti núlifandi snillingurinn í faginu er vafalaust John Williams. Hann 

er flashy, en með einstaka náðargjöf við að skapa laglínur og auka áhrif myndarinnar. 

Thomas Newman, Ennio Morricone og Jerry Goldsmith eru einnig í miklu uppáhaldi. 

Aaron Copland er einnig einn af mínum uppáhalds. 

 

Hilmar Örn 

Erich Wolfgang Korngold er líklega það tónskáld sem lagði grunninn að þeirri hugsun 

sem ég byggi á við mínar kvikmyndatónsmíðar. Ég dái Ennio Morricone og Nino Rota þó 

þeirra áhrif séu ekki augljós. Eric Satie var mér innblástur í því lágstemmda sem endar í 

upphafningu. Bach er eilífur innblástur því ég sé alltaf myndir útúr tónmáli hans og það 

er einhvern veginn auðvelt að snúa því ferli við. 

Þegar ég sá kvikmyndina ""Síðasti bærinn í dalnum" sem barn þótti mér tónlist Jórunnar 

Viðar frábær og það var ekki verra að ég þekkti og dáði Jórunni. Líklega hefur hún haft 

meiri áhrif en "Captain Blood", "The Good, the Bad and the Ugly"og "Amarcord" þegar 

upp er staðið. 
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Pétur Ben 

Ragnar Bragason.  

Listinn af tónskáldum er of extensívur. 

 

 Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson  
 Það tónskáld sem ég hef haldið mest uppá er Nino Rota en svo er það líka Zbigniew 

Preisner sem er pólskur og gerði tónlist við myndir Krzysztof Kieslowski, Trois 

Couleurs: Rouge (Three Colors: Red) þeir eru svona mínir uppáhalds kvikmyndatónskáld 

og áhrifavaldar en þá einna helst Nino Rota. 
 

• Að lokum langar mig að varpa upp spurningunni um kvikmyndatónlist sem 

sjálfsætt verk, hver er þín skoðun á því? 
Veigar 

Oft á tíðum lifa kvikmyndatónverk sjálfstæðu lífi. Og oft er tónlistin betri en myndin 

sjálf. Hins vegar er tilgangur kvikmyndatónlistar einn: Að auka áhrif myndarinnar. Ef 

tónlistin tekur frá myndinni og yfirtekur senuna hefur hún misst tilganginn. Í klassískri 

tónlist er form mikið atriði og tónskáld fylgja föstum reglum oft á tíðum. Í 

kvikmyndatónlist er myndin sjálf hins vegar formið og öll uppbygging tónverksins háð 

myndinni. 

 

Barði 

Þetta er afstætt. Fer allt eftir myndinni. Kvikmyndatónlist getur í mörgum tilfellum staðið 

ein og sér. 

 

Hilmar Örn 

Ef ég svara þessu útfrá persónulegri reynslu þá er þetta ca. 50/50. Sum tónlist á ekki að 

eiga sér líf utan myndarinnar. Önnur stef sækja í frásögn og upplifun sem er sammannleg 

og á sér tilvist utnan þessa tiltekna ramma. Mörg mín bestu stef munu aldrei eiga sér líf 

utan þessa samhengis, en önnur stykki hafa komið á óvart og jafnvel kveikt nýjar 

hugmyndir þegar þau hafa verið sett í annað samhengi. 

Ég hef reynt að setja upp "soundtrack" á geisladisk sem línulega frásögn en þegar upp er 
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staðið hef ég að þurft að velja og raða hlutum uppá nýtt þegar sjónræna þættinum sleppir. 

 

Pétur Ben 

Kvikmyndatónlist er ekki sjálfstætt verk.  Hún er alltaf saminn með tilliti til myndar og 

ekki síst hljóðsins sem fyrir er í myndinni.  En hún þarf að hafa  sína eigin eðlis-

eiginleika til að vera góð.  Þ.e. hún þarf að hafa framvindu, hún þarf að vera áheyrileg 

o.s.frv. 

Hún hefur líka þann eiginleika að þú getur ekki annað en þjónað psychólógíu 

myndarinnar.  Það þýðar að til að undirstrika og aðstoða það sem fram fer á skjánum 

þarftu að nota það tónmál sem hentar hverju sinni.  Þess vegna er kvikmyndatónlist mjög 

fjölbreytt og spannar í raun allar mögulegar tegundir tónlistar.  Það setur tónskáldinu líka 

þær skorður að það getur ekki verið í sínu komfort-sóni eða jafnvel smekk (Kubrik er 

frábær en ekki allar myndir kalla á tónmál Ligeti eða Pendercki).  

 

Hinsvegar það tónskáld sem hefur myndað sér stíl sem felur í sér allar þessar sálrænu 

víddir, sem mannskepnan finnur sig í, og heldur sér samt í sínu eigin tungutaki, á kannski 

möguleika á að því að tónlistin standi, þegar uppi er staðið, sem sjálfstætt tónverk. 

 

Ég held án þess að vita það að sú kvikmyndatónlist sem selji mest sé sú músík sem tengir 

hlustandann við þann heim sem það upplifði í myndinni.  Ævintýramyndir eins og Harry 

Potter,  Twilight,  Amilie, Matrix...skilurðu...myndir sem teikna upp heimsmynd sem 

hlustandinn vill verða hluti af. 

  
Hróðmar Ingi   
Mér finnst kvikmyndatónlist sem túlkar sögu myndarinnar þannig að söguþráðurinn og 

þróun hennar skiljist vel í tónlistinni vera vel heppnuð kvikmyndatónlist. Það getur birst á 

margskonar hátt, t.d. í andstæðum eða andstæðum stílum, á þann hátt gæti ég vel 

ímyndað mér að kvikmyndatónlistin gæti staðið sem sjálfsrætt verk og maður hefur 

hlustað á diska með tónlist úr myndum (soundtrack) t.d. Preisners Trois Couleurs: Rouge, 

þar sem maður getur hlustað á tónlistina í heild og notið hennar án þess að þurfa horfa á 

myndina. Sjálfum finnst mér að kvikmyndatónlist eigi að vera lifandi, að stef sé kynnt til 
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sögunnar sem komi síðan seinna í breyttri mynd sem einhverskonar framhald eða 

framvinda af fyrra stefi þannig að tónmálið tali saman sínu eiginn tungumáli. Það er það 

sem ég reyni að gera þegar ég vinn tónlist við kvikmyndir, að það sé framvinda í 

tónmálinu. Framvindan getur birst á margskonar hátt, bæði það að maður haldi áfram 

með stef en hafi líka önnur stef sem spila á móti eða aðrar stemningar þannig að úr verði 

einhver heild. 

  Ég tel að það sé skemmtileg glíma að reyna að hugsa tónlistina sjálfstætt þótt sú hugsun 

sé ekki hin eiginlegi tilgangur kvikmyndatónlistar og eigi sér ekki stað í hefðbundinni 

kvikmyndagerð þá ímynda ég mér að þetta sé eitthvað sem hægt væri að gera.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

Heimildaskrá 
 

 

Cowie, Peter Icelandic Films. Reykjavík: Kvikmyndasjóður 1995. Bls. 9 – 20. 
 

Hallgrímur Helgason Íslenskar tónmenntir. Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og Örlygur 

1980.  

 

Karlin, Fred On the Track. New York: London Routledge 2004.  

 

Njáll Sigurðsson, Kveðskaparlistin. Varðveisla og saga. Reykjavík: Kvæðamannafélagið 

Iðunn, Smekkleysa 2004  Ritstjóri Gunnsteinn Ólafsson 

 

Raksin, David Hollywood Composers. Los Altos: The Stanford Theatre Foundation 1995  

 

Rona, Jeffrey C. The Reel World. San Fransisco: Miller Freeman Books 2000.  

 

 

 



Listi yfir íslenskar kvikmyndir 

með tilliti til leikstjórna og 

tónsmiða 
1950:      

Síðasti bærinn í dalnum                                          

Leikstjórn: Ævar Kvaran                                        

Tónlist: Jórunn Viðar                                             

 

1962:                                                                      

79 af Stöðinni                                                         

Leikstjórn: Erik Balling                                          

Tónlist: Jón Sigurðson og Sigfús 

Halldórsson        

 

1977:  

Morðsaga  

Leikstjórn: Reynir Oddsson                                     

Tónlist: Hörður Torfason                                          

 

1979: 

Land og synir                                                             

Leikstjórn: Ágúst Guðmundsson 

Tónlist: Gunnar Reynir Sveinsson                             

 

Óðal Feðranna                                                              

Leikstjórn: Hrafn Gunnlaugsson                                   

Tónlist: Magnús Eiríksson og Gunnar 

Þórðarson         

 

 

 

1980:                                                                              

Punktur, punktur, komma strik                                       

Leikstjórn: Þorsteinn Jónsson                                         

Tónlist: Valgeir Guðjónsson                                            

  

Veiðiferðin                                                                        

Leikstjórn: Andrés Indriðason 

Tónlist: Magnús Eiríksson 

 

1981: 

Jón Oddur & Jón Bjarni  

Leikstjórn: Þráinn Bertelsson 

Tónlist: Egill Ólafsson 

 

1982: 

Útlaginn  

Leikstjórn: Ágúst Guðmundsson 

Tónlist: Áskell Máson 

 

Með allt á hreinu  

Leikstjórn: Ágúst Guðmundsson 

Tónlist: Stuðmenn 

 

Sóley  

Leikstjórn: Róska (Ragnhildur 

Óskarsdóttir) 

Tónlist: Megas 

 

Okkar á milli  

Leikstjórn: Hrafn Gunnlaugsson 

Tónlist: Egill Ólafsson 
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1983: 

Skilaboð til Söndru  

Leikstjórn: Kristín Pálsdóttir 

Tónlist: Gunnar Reynir Sveinsson 

 

Húsið  

Leikstjórn: Egill Eðvarðsson 

Tónlist: Þórir Baldursson 

 

Á hjara veraldar  

Leikstjórn: Kristín Jóhannesdóttir 

Tónlist: Hjálmar H Ragnarsson  

Galdrahljóðband: Hilmar Örn 

Hilmarsson 

 

Nýtt líf  

Leikstjórn: Þráinn Bertelsson 

Tónlist: Ýmsir 

Tónlistarstjórn: Megas 

 

1984: 

Hrafninn flýgur  

Leikstjórn: Hrafn Gunnlaugsson 

Tónlist: Hans Erik Philip og Sigvaldi 

Kaldalons 

 

Atómstöðin  

Leikstjórn: Þorsteinn Jónsson 

Tónlist: Karl Sighvatsson 

 

Dalalíf  

Leikstjórn: Þráinn Bertelsson 

Tónlist: Ýmsir 

Tónlistarstjórn: Megas 

 

Gullsandur  

Leikstjórn: Ágúst Guðmundsson 

Tónlist: Daryl Runswick 

 

1985: 

Hvítir mávar  

Leikstjórn: Jakob F. Magnússon 

Tónlist: Stuðmenn 

 

Skammdegi  

Leikstjórn: Þráinn Bertelsson 

Tónlist: Lárus Grímsson 

 

Löggulíf  

Leiksjórn: Þráinn Bertelsson 

Tónlist: Lárus Grímsson og Guðmundur 

Ingólfsson 

 

1986: 

Stella í orlofi  

Leikstjórn: Þórhildur Þorleifsdóttir 

Tónlist: Valgeir Guðjónsson 

 

Eins og skepna deyr  

Leikstjórn: Hilmar Oddson 

Tónlist: Hróðamar Ingi Sigurbjörnsson 
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1987: 

Skytturnar  

Leikstjórn: Friðrik Þór Friðriksson 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson 

 

1988: 

Foxtrot  

Leikstjórn: Jón Tryggvason 

Tónlist: Erik Gunvaldsen og Stein Berge 

Svendsen 

 

Í Skugga hrafnsins  

Leikstjórn: Hrafn Gunnlaugsson 

Tónlist: Hans Erik Philip 

 

1989: 

Kristnihald undir jökli  

Leikstjórn: Guðný Halldórsdóttir 

Tónlist: Gunnar Reynir Sveinsson 

 

Magnús  

Leikstjórn: Þráinn Bertelsson 

Tónlist: Sigurður R. Jónsson 

 

1990: 

Pappírs pési  

Leikstjórn: Ari Kristinsson 

Tónlist: Valgeir Guðjónsson 

 

 

Ryð  

Leikstjórn: Lárus Ýmir Óskarsson 

Tónlist: Wim Mertens 

 

1991: 

Börn náttúrunnar  

Leikstjórn: Friðrik Þór Friðriksson 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson 

 

Hvíti Víkingurinn  

Leikstjórn: Hrafn Gunnlaugsson 

Tónlist: Hans Erik Philip 

 

1992: 

Ingaló  

Leikstjórn: Ásdís Thoroddsen 

Tónlist: Christoph Oertel 

 

Veggfóður  

Leikstjórn: Júlíus Kemp 

Tónlist: Máni Svavarson 

 

Svo á jörðu sem á himni  

Leikstjórn: Kristín Jóhannesdóttir 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson 

 

Sódóma Reykjavík  

Leikstjórn: Óskar Jónasson 

Tónlist: Sigurjón Kjartansson 
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Karlakórinn Hekla  

Leikstjórn: Guðný Halldórsdóttir 

Tónlist: Sigurður R. Jónsson 

 

1993: 

Stuttur Frakki  

Leikstjórn: Gísli Snær Erlingsson 

Tónlist: Eyþór Arnalds 

 

Hin helgu vé  

Leikstjórn: Hrafn Gunnlaugsson 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson 

  

1994: 

Bíódagar  

Leikstjórn: Friðrik Þór Friðriksson 

Tónlist: Hilmar Örn hilmarsson 

 

Skýahöllin 

Leikstjórn: Þorsteinn Jónsson 

Tónlist: Christoph Oertel 

 

1995: 

Á Köldum Klaka (Cold Fever)  

Leikstjórn: Friðrik Þór Friðriksson 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson 

 

Tár úr steini  

Leikstjórn: Hilmar Oddson 

Tónlist: Hjálmar H Ragnarsson 

 

Einkalíf  

Leikstjórn: Þráinn Bertelsson 

Tónlist: Margrét Örnólfsdóttir 

 

Benjamín dúfa  

Leikstjórn: Gísli Smær Erlingsson 

Tónlist: Ólafur Gaukur 

 

Agnes  

Leikstjórn: Egill Eðvarðsson 

Tónlist: Gunnar Þórðarson 

  

Nei er ekkert svar  

Leikstjórn: Jón Tryggvason 

Tónlist: Cigarett, Jonee Jonee, Ásgeir 

Sæmundsson,  

Styrmir Sigurðarson og Þorvaldur Bjarni 

Þorvaldsson 

 

1996: 

Djöflaeyjan  

Leikstjórn: Friðrik Þór Friðriksson 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson 

 

Draumadísir  

Leikstjórn: Ásdís Thoroddsen 

Tónlist: Ýmsir 
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1997: 

María  

Leikstjórn: Einar Heimisson 

Tónlist: Michael S. Buhl og Eddie Daum 

 

Perlur og svín  

Leikstjórn: Óskar Jónasson 

Tónlist: Ólafur Gaukur 

 

Blossi / 810551 

Leikstjórn: Júlíus Kemp 

Tónlist: Máni Svavarsson 

 

1998: 

Sporlaust  

Leikstjórn: Hilmar Oddson 

Tónlist: Hjálmar H Ragnarsson 

 

Dansinn  

Leikstjórn: Ágúst Guðmundsson 

Tónlist: Kai Dorenkamp, Rainer 

Grunebaum og Jurgen Peukert 

 

Ein stór fjölskilda  

Leikstjórn: Jóhann Sigmarsson 

Tónlist: Skárra enn ekkert (Ske) 

 

1999:  

Ungfrúin góða og húsið  

Leikstjórn: Guðný Halldórsdóttir 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson 

 

Myrkrahöfðinginn  

Leikstjórn: Hrafn Gunnlaugsson 

Tónlist: Hrafn Gunnlaugsson 

 

2000: 

101 Reykjavík  

Leikstjórn: Baltasar Kormákur 

Tónlist: Damon Alban og Einar Örn 

 

Englar Alheimsins  

Leikstjórn: Friðrik Þór Friðriksson 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson 

 

Fíaskó  

Leikstjórn: Ragnar Bragason 

Tónlist: Barði Jóhannsson og Sigurrós 

 

Íslenski draumurinn  

Leikstjórn: Róbert I. Douglas 

Tónlist: Jóhann Jóhannsson 

 

Óskabörn Þjóðarinnar  

Leikstjórn: Jóhann Sigmarsson 

Tónlist: Jóhann Jóhannsson 

 

Ikíngut  

Leikstjórn: Gísli Snær Erlingsson 

Tónlist: Vilhjálmur Guðjónsson 
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2001: 

Villiljós  

Leikstjórn: Dagur Kári 

Tónlist: Sigur Rós og Valgeir 

Sigurðsson 

 

Mávahlátur  

Leikstjórn: Ágúst Guðmundsson 

Tónlist: Ýmsir 

 

Regína  

Leikstjórn: María Sigurðardóttir 

Tónlist: Margrét Örnólfsdóttir 

 

Gæsapartí  

Leikstjórn: Böðvar Bjarki Pétursson 

Tónlist: Guðmundur Pétursson 

 

2002: 

Fálkar  

Leikstjórn: Friðrik Þór Friðriksson 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson 

 

Gemsar  

Leikstjórn: Mikael Torfason 

Tónlist: Gunnar Lárus Hjálmarsson 

 

Maður eins og ég  

Leikstjórn: Róbert I. Douglas 

Tónlist: Jóhann Jóhannsson 

 

Hafið  

Leikstjórn: Baltasar Kormákur 

Tónlist: Jón Ásgeirsson 

 

Reykjavik Guesthouse: Rent a bike  

Leikstjórn: Unnur Ösp Stefánsdóttir 

Tónlist: Daníel Bjarnason 

 

2003: 

Nói albimói  

Leikstjórn: Dagur Kári 

Tónlist: Orri Jónsson og Dagur Kári 

 

Opinberun Hannesar  

Leikstjórn: Hrafn Gunnlaugsson 

Tónlist: Hrafn Gunnlaugsson 

 

Didda og dauði kötturinn  

Leikstjórn: Helgi Sverrisson 

Tónlist: Ludvig Kári Forberg 

  

Þriðja nafnið 

Leikstjórn: Einar Þór Gunnlaugsson 

Tónlist: Dimitri Kakhovski 

 

2004: 

Kaldaljós  

Leikstjórn: Hilmar Oddson 

Tónlist: Hjálmar H Ragnarsson 
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Niceland  

Leikstjórn: Friðrik Þór Friðriksson 

Tónlist: Mugison 

 

Dís  

Leikstjórn: Silja Hauksdóttir 

Tónlist: Jóhann Jóhannsson 

 

Í Takt við tímann  

Leikstjórn: Ágúst Guðmundsson 

Tónlist: Stuðmenn 

 

2005: 

A little trip to heaven  

Leikstjórn: Baltasar Kormákur 

Tónlist: Mugison 

 

Strákarnir Okkar  

Leikstjórn: Róbert I. Douglas 

Tónlist: Jóhann Jóhannsson og Mínus 

 

Allir litir hafsins eru kaldir  

Leikstjórn: Anna Th. Rögvaldsdóttir 

Tónlist: Þór Eldon 

 

2006: 

Börn  

Leikstjórn: Ragnar Bragason 

Tónlist: Pétur Ben 

 

 

Mýrin  

Leikstjórn: Baltasar Kormákur 

Tónlist: Mugison 

 

Köld Slóð  

Leikstjórn: Björn Br. Björnsson 

Tónlist: Veigar Margeirsson 

 

Blóðbönd  

Leikstjórn: Árni Ásgeirsson 

Tónlist: Jóhann Jóhannesson 

 

2007: 

Foreldrar  

Leikstjórn: Ragnar Bragason 

Tónlist: Pétur Ben 

 

Veðramót  

Leikstjórn: Guðný Halldórsdóttir 

Tónlist: Ragnhildur Gísiadóttir 

 

Astrópía  

Leikstjórn: Gunnar B. Guðmundsson 

Tónlist: Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson 

 

Dugguholufólkið   

Leikstjórn: Ari Kristinsson 

Tónlist: Øistein Boassen 

 

 

 



2008: 

Brúðguminn  

Leikstjórn: Baltasar Kormákur 

Tónlist: Sigurður Bjóla 

 

Heiðin  

Leikstjórn: Einar Thor 

Tónlist: Danny Chang 

 

Reykjavík Rotterdam  

Leikstjórn: Óskar Jónasson 

Tónlist: Barði Jóhannsson 

 

Skrapp út  

Leikstjórn: Sólveig Anspach 

Tónlist: Martin Wheeler og Sigurður 

Guðmundsson 

 

Stóra Planið  

Leikstjórn: Ólafur Jóhannesson 

Tónlist: Pavel E Smid 

 

Sveitabrúðkaup  

Leikstjórn: Valdís Óskarsdóttir 

Tónlist: Tiger Lillies 

 

 

 

2009: 

Algjör Sveppi og Leitin að Villa  

Leikstjórn: Bragi Hinriksson 

Tónlist: Arnar Helgi Aðalsteinsson og 

Kjartan F. Ólafsson 

 

Bjarnfreðarson  

Leikstjórn: Ragnar Bragason 

Tónlist: Pétur Ben 

 

Desember  

Leikstjórn: Hilmar Oddson 

Tónlist: Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson 

 

Reykjavík whale Watching massacre  

Leikstjórn: Júlíus Kemp 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson 

 

The Good Heart  

Leikstjórn: Dagur Kári 

Tónlist: Snow Blow 

 
 
 
 
 



Íslensk tónskáld í 

erlendum kvikmyndum í 

fullri lengd 
 
Pan (No 1995)  

Leikstjórn: Henning Carlsen 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson 

 

Aberne og det hemmelige våben (Dk 

1995 Animation)  

Leikstjórn: Jannik Hastrup 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson og 

Frans Bak 

 

Anton (Dk 1996)  

Leikstjórn: Aage Rais-Nordentoft 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson og 

Björk Guðmundsdóttir 

 

Dancer in the dark(Dk 2000)  

Leikstjórn: Lars Von Trier 

Tónlist: Björk 

 

Or Forrever hold your peace (Us 2000)  

Leikstjórn: Kenneth August  

Tónlist: Atli Örvars 

 

 

 

 

Lansdown (Us 2001)  

Leikstjórn: Tom Zuber 

Tónlist: Atli Örvars 

 

Con Games (Us 2001)  

Leikstjórn: Jefferson Edward Donald 

Tónlist: Veigar Margeirsson 

 

Whiplash (Us 2002)  

Leikstjórn: Douglas S. Younglove 

Tónlist: Veigar Margeirsson 

 

Dead above ground (Us 2002)  

Leikstjórn: Chuck Bowman 

Tónlist: Atli Örvars 

 

Missing Brendan (Us 2003)  

Leikstjórn: Eugene Brady 

Tónlist: Veigar Margeirsson 

 

In the cut (Us 2003)  

Leikstjórn: Jane Campion 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson 

 

The wager (Us 2004)  

Leikstjórn: Sigur-Björn 

Tónlist: Atli Örvars 
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Mind the gap (Us 2004)  

Leikstjórn: Eric Schaeffer 

Tónlist: Veigar Margeirsson 

 

How you look to me (Us 2005)  

Leikstjórn: J. Miller Tobin 

Tónlist: Veigar Magreirsson 

 

Beowulf and Grendel (Can / Uk / Is 

2005)  

Leikstjórn: Sturla Gunnarsson 

Tónlist: Hilmar Örn Hilmarsson 

 

Strike the tent (Us 2005)  

Leikstjórn: A. Blaine Miller 

Tónlist: Atli Örvars 

 

Stuart little 3: Call of the wild (Us 2005)  

Leikstjórn: Audu Paden 

Tónlist: Atli Örvars 

 

Voksne mennesker (Dk 2005)  

Leikstjórn: Dagur Kári 

Tónlist: Snow Blow 

 

Vantege Point (Us 2008) 

Leikstjórn: Pete Travis 

Tónlist: Atli Örvars 

 

Babylon A.D. (Us 2008)  

Leikstjórn: Mathieu Kassovitz 

Tónlist: Atli Örvars 

 

Thick as thieves (Us 2009)  

Leikstjórn: Mimi Leder 

Tónlist: Atli Örvars 

 

The fourth kind (Us 2009) 

Leikstjórn: Olatunde Osunsanmi 

Tónlist: Atli Örvars 

 

Season of the witch (Us 2010)  

Leikstjórn: Dominic Sena 

Tónlist: Atli Örvars 

 

The karate kid (Us 2010)  

Leikstjórn: Harald Zwart 

Tónlist: Atli Örvars 
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 Íslensk popptónlist í 

erlendum kvikmyndum í 

fullri lengd. 
The young Americans (Us 1993)  

Leikstjórn: Danny Cannon 

Tónlist: Björk - "PLAY DEAD" 

 

Prêt-à-Porter (Us 1994)  

Leikstjórn: Robert Altman 

Tónlist: Björk  - "Ruby Baby" 

 

Léon (Fr 1994)  

Leikstjórn: Luc Besson 

Tónlist: Björk - "Venus As A Boy" 

 

Tank girl (Us 1995)  

Leikstjórn: Racel Talalay 

Tónlist: Björk - "Army of Me", "Big 

Time Sensuality" 

 

Butterfly kiss (Us 1995)  

Leikstjórn: Michael Winterbottom 

Tónlist: Björk - "There's More To Life 

Than This" 

 

Anton (Dk 1996)  

Leikstjórn: Aage Rais-Nordentoft 

Tónlist: Björk - "Nu flyver Anton" 

 

 

She´s so lovely (Fr/Us 1997)  

Leikstjórn: Nick Cassavetes 

Tónlist: Björk - "It's Oh So Quiet" samið 

af Hans Lang og Bert Reisfeld 

 

Ceux qui m´aiment prendont le train (Fr 

1998)  

Leikstjórn: Patrice Chéreau 

Tónlist: Björk - "All Is Full of Love" 

 

The X Files (Can/Us 1998)  

Leikstjórn: Rob Bowman 

Tónlist: Björk - "Hunter" 

 

The mod squad (Us 1999)  

Leikstjórn: Scott Silver 

Tónlist: Björk - "Alarm Call" 

 

Stigmata (Us 1999)  

Leikstjórn: Rupert Wainwrigt 

Tónlist: Björk - “ All Is Full of Love” 

 

Black and White (Us 1999)  

Leikstjórn: James Toback 

Tónlist: Björk -  "Volochi Papers" 

 

Being John Malkovich (Us 1999)  

Leikstjórn: Spike Jonze 

Tónlist: Björk - "Amphibian" 
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The Dancer (Fr 2000)  

Leikstjórn: Frédéric Garson 

Tónlist: Emiliana Torrini - "To be free" 

 

Crazy/Beautiful (Us 2001)  

Leikstjórn: John Stockwell 

Tónlist: Emiliana Torrini - "To Be Free" 

 

Vanilla sky(Us 2001)  

Leikstjórn: Cameron Crowe 

Tónlist: Sigurrós - “Svefn-G-Englar”, 

“The nothing song”  

 

Pumpkin (Us 2002)  

Leikstjórn: Anthony Abrams 

Tónlist: Emiliana Torrini - "If You Go 

Away" 

 

American Psycho 2:All American girl 

(Us 2002)  

Leikstjórn: Morgan J. Freeman 

Tónlist: Emiliana Torrini - "Dead 

Things" 

 

The Lord of the Ring: The tow Towers 

(Us/Nz 2002)  

Leikstjórn: Peter Jackson 

Tónlist: Emiliana Torrini - "Gollum's 

Song" 

 

 

Orange County (Us 2002)  

Leikstjórn: Jake Kasdan 

Tónlist: Quarashi - "Stick 'Em Up" 

 

Grind (Us 2003)  

 Leikstjórn: Casey La Scala 

Tónlist: Quarashi - "Stick 'em Up" 

 

2 Fast 2 furious (Us 2003)  

Leikstjórn: John Singleton 

Tónlist: Quarashi - “Stick´em up”  

 

One point O (Us 2004)  

Leikstjórn: Jeff  Renfroe 

Tónlist: Sigurrós - "Hun jord"  

 Sigtryggur Baldursson og  Jóhann 

Jóhannsson - "Glands" 

 

Mysterious Skin (Us 2004)  

Leikstjórn: Gregg Araki 

Tónlist: Sigurrós - "Samskeyti" 

 

The life aquatic with Steve Zissou(Us 

2004)  

Leikstjórn: Wes Anderson 

Tónlist: Sigurrós - Eitt lag 
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Wicker Park (Us 2004)  

Leikstjórn: Paul Mcguigan 

Tónlist: Múm - "We Have a Map of the 

Piano", "I Can't Feel My Hand 

Anymore, It's Alright, Sleep Still" 

 

Disarm (Us 2005)  

Leikstjórn: Brian Liu 

Tónlist: Múm - “The land between solar 

systems”, “Oh, how the boat drifts”, 

“The Hiding” 

 

Drawing restraint 9 (Us 2005)  

Leikstjórn: Matthew Barney 

Tónlist: Björk og Matthew Barney 

 

 

 

 

Efter brylluppet (Dk 2006)  

Leikstjórn: Susanne Bier 

Tónlist: Sigurrós - "Untitled #1" a.k.a 

"Vaka" 

 

Penelope (Us 2006)  

Leikstjórn: Mark Palansky 

Tónlist: Sigurrós - "Hoppipolla" 

 

Breaking and Entering (Uk/Us 2006)  

Leikstjórn: Anthony Minghella 

Tónlist: Sigurrós - "Sé Lest" 

 

Cashback (Uk 2006)  

Leikstjórn: Sean Ellis 

Tónlist: Bang Gang (Barði Jóhannsson) - 

"Inside"  

 
 
 
 
 


