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Inngangur 
 
Sú var tíð er menn gátu leyft sér að syngja til stúlkunnar sem þeir elskuðu söng um 

bjarta tíð og blóm í haga.   Eitt lítið dansspor við dillandi tóna hljómsveitarinnar var 

nóg til að færa áhorfendur í annan heim, heim drauma og hamingju.  Fólk gat greitt 

fyrir að geta gleymt sér í tvær klukkustundir inni í kvikmyndasal og upplifað hinn 

fullkomna draum um hetjuskap og eilífar ástir.  Sönglög á borð við Over the 

Rainbow úr The Wizard of Oz  (1939), í flutningi Judy Garland (1922-1969), eiga 

það til að greypa sig í hug og hjörtu fólks.  Hér er að sjálfsögðu verið að vísa til   

söngleikjaformsins í kvikmyndum, en gullaldartími þess var frá 1930 til 1955.  

Önnur tegund kvikmyndatónlistar sem fylgt hefur kvikmyndum nánast frá upphafi 

er sú tónlist sem notuð hefur verið til að fanga það sem er að gerast í myndinni á 

tónrænan hátt, svokallað tónlistarskor1.   Sú tegund kvikmyndatónlistar verður hér 

til umfjöllunar.   

 Þátttaka í gerð tónlistar við leikverk og kvikmynd í samstarfsverkefnum á 

milli leiklistar- og tónsmíðadeildar Listaháskóla Íslands  var hvati að þessari ritgerð.  

Ritgerð um íslenska kvikmyndatónlist og mikilvægi hennar í kvikmyndalistinni.    

 Tilgangurinn er að skoða íslenska kvikmyndatónlist, hlutverk tónlistar í 

íslenskum kvikmyndum og sjá hvort henni hafi verið veitt nægilegt vægi í 

íslenskum kvikmyndaiðnaði.   

 Þar sem Hilmar Oddsson stjórnaði kvikmyndaverkefninu við Listaháskólann 

er  tilvalið að skoða þetta efni út frá kvikmyndum eftir Hilmar og ræða við hann og 

þau tónskáld sem að kvikmyndunum komu.    

 Hluti ritgerðarinnar er sóttur í viðtöl sem tekin voru við Hilmar Oddsson og 

tónskáldin sem komu að kvikmyndum hans. Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson gerði 

tónlistina við Eins og skepnan deyr (1985), þótt Hilmar sé einnig titlaður fyrir 

tónlistinni í þeirri mynd.  Hjálmar H. Ragnarsson gerði svo tónlistina við 

kvikmyndina Kaldaljós (2004) en hann hefur unnið að tveimur öðrum kvikmyndum 

með Hilmari Oddssyni.  Þær eru Tár úr steini (1995) og Sporlaust (1998).  Settur 

var upp spurningalisti sem lagður var fyrir þessa þrjá menn og úr spunnust 

áhugaverðar umræður og vangaveltur um kvikmyndatónlist, tilgang hennar og vægi.  

                                                 
1 Með hugtakinu tónlistarskor er átt við tónlistina sem skrifuð er fyrir hljóðrás kvikmynda.  Vísunin 
er í ensku hugtökin music score og film score. Hægt er að líkja hugtakinu við raddskrá í óperu en 
íslenskt orð hefur ekki verið búið til fyrir hugtakið enn og því mun ég nota orðið tónlistarskor hér 
eftir. 
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Megintilgangur viðtalanna er að fá fram skoðanir þessara manna á  hlutverki 

kvikmyndatónlistar og mikilvægi hennar.  

Stiklað verður á stóru í sögu kvikmyndatónlistar, þá aðallega bandarískrar, 

til þess að draga upp heildræna mynd af þeim ytri aðstæðum sem Íslendingar hafa 

gjarnan miðað við.    Stutt ágrip er af kvikmyndasögu Íslands  og tónlistinni sem 

tengist henni til að draga upp mynd af innri aðstæðum í íslenskri kvikmyndagerð. 

Ég tel að án vel heppnaðs tónlistarskors sé áhorfandinn í raun og veru að 

upplifa einungis helming þess sem kvikmyndaformið býður upp á með réttri  tónlist.      
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Kvikmyndatónlist – sögulegt ágrip 
 

Upphafið og þöglu myndirnar 
 
Hreyfimyndir og tónlist hafa verið óaðskiljanlegir þættir í kvikmyndasögunni.  Allt 

frá því að fyrstu hreyfimyndirnar komu fram hefur tónlist átt stóran þátt í að koma á 

framfæri þeirri upplifun sem kvikmyndagerðarmenn reyna að fanga með list sinni.  

Í upphafi voru eingöngu þöglar kvikmyndir sem vöktu gríðarlega athygli fólks þar 

sem um algjöra nýjung var að ræða en fljótlega þótti nauðsynlegt að bæta við tónlist 

til að undirstrika tilfinningar og aðstæður.  Oftast var notast við píanó eða orgel í 

kvikmyndahúsum og tónlistarmennirnir spunnu tónlist við kvikmyndirnar sem gerði 

þetta að ólíkri upplifun frá einu kvikmyndahúsi til annars.  Aðallega var notast við 

þrenns konar tegund af tónlist; klassíska tónlist sem var aðlöguð að myndum, 

útsetningar á þjóðernislögum og trúarleg eða vinsæl dægurlög sem  höfðu nýlega 

verið samin.2   Árið 1909 kom út fyrsta nótnabókin sem átti að þjóna þeim tilgangi 

að auðvelda hljóðfæraleikurum að velja lög fyrir myndirnar.  Bókin hét Motion 

Picture Piano Music: Descriptive Music to Fit the Action, Character, or Scene of 

Moving Pictures og innihélt hluta úr verkum sem gátu passað við einstaka senur.  

Fjölmargar álíka bækur áttu eftir að koma út á næstu árum.  Fljótlega fóru 

kvikmyndagerðarmenn þó að senda lista yfir þau lög sem átti að nota við atriði 

myndanna og í sumum tilfellum var tónlistin sérstaklega samin fyrir myndirnar.  

Upp úr 1920 varð það æ algengara að stórar kvikmyndir skörtuðu nýju 

tónlistarskori.   

Talmyndirnar og gullaldarár Hollywood 
 
Fyrsta talmynd kvikmyndanna, The Jazz Singer, var frumsýnd árið 1927 og innihélt 

aðeins örfáar tallínur en töluvert af samhæfðri söngtónlist.  Ári seinna hafði Warner 

Bros. framleitt samtals tíu talmyndir og einungis tveimur árum þar á eftir mörkuðust 

endalok þöglu kvikmyndanna.3   Síðasta stóra þögla kvikmyndin var City Lights 

eftir Charlie Chaplin.  Þar samdi hann sjálfur alla tónlistina við myndina og stýrði 

sjálfur hljómsveitinni.  City Lights (1931) og Modern Times (1936), einnig í 
                                                 
2 Hickman, Roger. 2006.  Reel Music: Exploring 100 years of Film Music.  W.W. Norton & 
Company Inc.,  bls. 64 
3 Hickman, Roger. 2006.  Reel Music: Exploring 100 years of Film Music.  W.W. Norton & 
Company Inc.,  bls. 97 
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leikstjórn Chaplin,  voru báðar þöglar myndir en skörtuðu hins vegar báðar 

samhæfðu tónlistarskori sem samin voru sérstaklega fyrir myndirnar.   Upp úr 1930 

taka talmyndirnar alveg við og kvikmyndatónlistin fór að blómstra.  Tónskáld eins 

og Carl Stalling (1891-1972), Max Steiner (1888-1971) og Franz Waxman (1906-

1967) komu fram á sjónarsviðið og formið í kringum kvikmyndatónlist hefur 

mótaðist töluvert.  Stalling og Steiner notuðu mikið hinn margfræga Mikka mús stíl  

sem felur í sér að láta tónlistina fylgja hreyfingum þess sem er að gerast á tjaldinu.  

Max Steiner gerði til að mynda tónlistina við kvikmyndina King Kong (1933) og 

átti síðar eftir að gera ódauðlega tónlist við myndir eins og Gone with the Wind 

(1939) og Casablanca (1942).   

 Nú var svo komið að í Hollywood störfuðu mjög hæfileikarík tónskáld og 

notkun á tónlist var orðin mikil í kvikmyndum.  Fyrirferðarmikil upphafslög voru 

algeng til að skapa stemninguna fyrir myndina.  Mörg tónskáld leituðu í aðferðir 

Wagners þar sem mikið er um leitmotiv (einkennisstef) til að byggja upp persónur.  

Á lista AFI (American Film Institute) 4 yfir 100 bestu kvikmyndir Bandaríkjanna 

eru fimm frá árinu 1939 og telja margir það hápunkt gullaldarára Hollywood.  Þetta 

eru myndirnar Mr. Smith Goes to Washington, Stagecoach, Wuthering Heights, The 

Wizard of OZ og Gone with the Wind.  Þessar myndir eiga það sameiginlegt að 

tónlistin er áberandi og lýsandi fyrir hversu öflugur tónlistarvettvangur var í 

Hollywood á þessum tíma.  Bestu tónskáldin og bestu hljóðfæraleikararnir 

söfnuðust þarna saman og vettvangur fyrir nýjungum fór að myndast.  Nýklassísk 

tónskáld á borð við Igor Stravinsky (1882-1971) og Arnold Schönberg (1874-1951) 

gerðu tilraunir til að búa til tónlist við kvikmyndir við misgóðan árangur.  Aron 

Copland (1900-1990) samdi tónlist við nokkrar kvikmyndir í kjölfar bandarísku 

þjóðernisvakningarinnar, meðal annars Of Mice and Men (1939) og Our Town 

(1940)5 og hafði mikil áhrif á kynslóðir komandi kvikmyndatónskálda eins og 

Leonard Bernstein (1918-1990) og John Williams (1932-).   

 Árið 1941 kom í kvikmyndahús sú kvikmynd sem almennt er talin ein 

stórkostlegasta kvikmynd Bandaríkjanna en það var Citizen Kane eftir Orson Wells 

(1915-1985).  Þar kom fram á sjónarsviðið tónskáldið Bernard Hermann (1911-

1975) sem átti eftir að setja mark sitt á sögu kvikmyndatónlistar.  Hann átti eftir að 
                                                 
4 Listann er að finna á vef AFI á slóðinni 
http://connect.afi.com/site/PageServer?pagename=micro_100landing 
5 Hickman, Roger. 2006.  Reel Music: Exploring 100 years of Film Music.  W.W. Norton & 
Company Inc., bls. 157 
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eiga gjöfult samstarf við meistara spennumyndanna Alfred Hitchcock (1899-1980) 

og semja tónlist við myndir eins og Vertigo (1958), North by Northwest (1959),  

Psycho (1960) og Taxi Driver (1976) sem allar þykja skarta sérlega vel heppnuðum 

tónlistarskorum.  Mörgum þykir Bernard Hermann vera vanmetið tóskáld og eru 

tilgátur Howard Goodall (1958-)  um mikilvægi  verka hans afar áhugaverðar.6 

 Eftir Seinni heimsstyrjöld fór gullaldarskeiði Hollywood að ljúka og stefnur 

eins og Film Noir7 urðu vinsælar.  Við  tók ofurraunsæ sýn á tilveruna í stað hinnar 

draumkenndu sýnar sem einkennt hafði kvikmyndaiðnaðinn og tónlistin varð mun 

drungalegri og raunsærri til að undirstrika tilfinningar persónanna.  Nú fór 

dægurtónlist að ryðja sér meira rúms í dramatískum kvikmyndum, en áður hafði 

hún nær eingöngu verið notuð í söngvamyndum og grínmyndum.  Helsta tónskáld 

Film Noir stefnunnar var Miklós Rózsa (1907-1967) og samdi hann tónlistina í 

kvikmyndum eins og Double Identity (1944), The Lost Weekend (1945) og The 

Killers (1946).  Hann er þó eflaust þekktastur fyrir tónlist sína við myndina The 

Jungle Book (1940) og hina stórbrotnu Ben Hur (1959) sem hann fékk 

Óskarsverðlaun fyrir.   

Tímar erfiðleika og tækifæra  
 
Upp úr 1950 tók við merkilegur tími fyrir kvikmyndalistina og glöggt má sjá af 

fyrrnefndum lista yfir 100 bestu myndir AFI að þar eru 25 kvikmyndir frá sjötta 

áratugnum.  Það skýtur hins vegar skökku við þar sem þetta var erfiðasti tími sem 

kvikmyndaverin í Hollywood höfðu upplifað í kjölfar aukinnar samkeppni við 

sjónvarpið, erfiðra lögsókna og minnkandi framlegðar vegna aukins kostnaðar.  

Mikill samdráttur, útsjónarsemi og þróun þeirra forma sem fram höfðu komið hélt 

áfram.  Film Noir stíllinn hélt áfram ásamt því sem notkun á dægurlögum, þá 

sérstaklega jasstónlist, jókst.  Söng- og dansmyndir nutu enn mikilla vinsælda þó 

svo að þeirra besti tími hafi verið milli 1940-1950, en helstu söng- og  dansmyndir 

sjötta áratugarins, Singing in the Rain, An American in Paris og Gigi  voru allar 

frumsamdar söngleikjamyndir ólíkt flestum fyrri söngleikjamyndum sem voru 

kvikmyndaútgáfur af sviðsverkum.   Rokkið var nú komið fram á sjónarsviðið og 

                                                 
6 Goodall gerði Hermann að viðfangsefni í þáttaröð sinni 20th Century Greats á BBC árið 2004 og 
færði fram skemmtilegar tilgátur um að Hermann hefði verið brautryðjandi á sviði 
kvikmyndatónlistar 
7 Kvikmyndastíll sem ruddi sér rúms á 5. áratugnum og var vinsæll fram á þann sjötta.  Stíllinn felur 
í sér lágstemmdar, svart-hvítar myndir, oftast dramatískar glæpasögur. 
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listamenn á borð við Bill Haley, Fats Domino, Elvis Presley og Jerry Lee Lewis 

urðu tíðir gestir á kvikmyndatjaldinu til þess að draga að yngri kynslóðina.   

 Kvikmyndir urðu kjörið tækifæri fyrir tónskáld til að koma nútímatónlist á 

framfæri og tónskáld eins og Dimitri Tiomkin (1894-1979),  Alex North (1910-

1991), Leonard Bernstein og Leonard Rosenman (1924-2008)  settu mark sitt á 

tímabilið með kvikmyndum eins og A Streetcar Named Desire (1951), High Noon 

(1952), On the Waterfront (1954) og Rebel without a Cause (1955).  Í Evrópu komu 

fram á sjónarsviðið leikstjórar eins og Federico Fellini (1920-1993) og Ingmar 

Bergman (1918-2007) sem áttu eftir að hafa mikil  áhrif á kvikmyndagerð og einnig 

tónskáldin sem með þeim unnu, Nino Rota (1911-1979)8 og Erik Nordgren (1913-

1992)9. 

Nýir tímar 
 
Árið 1960 þykir marka tímamót í sögu bandarískrar kvikmyndatónlistar og setja þar 

hinn nýja stíl þar sem epísk tónlistarskor eins og heyrðust í Ben Hur (1959) voru á 

undanhaldi.  Það var tónlist Bernard Herrmann við mynd Alfred Hitchcock, 

Pshycho (1960) sem kom með glænýja nálgun á notkun hljómsveitarinnar þar sem 

eingöngu var um strengjasveit að ræða.  Vinsældir „instrumental“ stefja varð mikil 

og má þar nefna sem dæmi aðalstefið úr The Pink Panther (1963), eftir Henry 

Mancini (1924-1994), sem nánast allir í hinum vestræna heimi þekkja ennþá í dag.  

Einnig urðu einkennislög (e. theme songs) æ vinsælli og fram komu lög eins og 

Moon River eftir Henry Mancini úr myndinni Breakfast at Tiffany´s (1961), Born 

Free eftir John Barry (f.1933) úr samnefndri kvikmynd (1966) og Raindrops Keep 

Falling on My Head eftir Burt Bacharach úr samnefndri kvikmynd (1969).   

Kvikmyndatónlist hafði tekið stakkaskiptum og fram til 1977, þegar John Williams 

kom fram með tónlist sína við Star Wars, má segja að frekar sparlega hafi verið 

farið  með stór og dýr  tónlistarskor við kvikmyndir.  Þó eru nokkrar sem standa upp 

úr með stórkostleg tónlistarskor á borð við Planet of the Apes (1968), Easy Rider 

                                                 
8 Nino Rota þykir eitt af virtustu kvikmyndatónskáldum sögunnar og vann með Fellini og síðar 
Martin Scorsese að The Godfather myndunum.  Hann er frægastur fyrir aðalstefið úr The Godfather 
en þeir sem þekkja til telja hans bestu skor vera við myndir Fellinis eins og La Strada (1954) og La 
Dolce Vita (1959), en Rota gerði allt að 150 tónlistarskor við kvikmyndir á ferli sínum.  Heimild: 
Grove Music Online  
http://www.grovemusic.com/shared/views/article.html?section=music.23924.1.5#music.23924.1.5 
9 Erik Nordgren samdi tónlist við 17 kvikmyndir Bergmans þ.á.m. Kvinnors väntan (1952), 
Sommarnattens leende (1955) og Det sjunde inseglet (1957). Heimild: 
http://www.bergmanorama.com/crew/nordgren.htm 
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(1969), Shaft (1971) og að sjálfsögðu The Godfather (1972) og The Godfather: Part 

II (1974).  Easy Rider innihélt fjölmörg rokklög frá listamönnum á borð við 

Steppenwolf, The Byrds, Jimi Hendrix og fleirum og var fyrsta myndin til að gefa 

út „soundtrack“10 plötu sem varð mjög vinsæl. Það að gefa út plötu með lögum úr 

kvikmynd eða „soundtrack“ átti eftir að verða regla fremur en undantekning eins og 

flestir þekkja í dag.  Núna eru jafnvel gefnar út plötur í tengslum við kvikmyndir 

með vinsælum dægurlögum sem koma kvikmyndunum ekkert við.  Stanley Kubrick 

(1928-199) notaðist við aðfengið tónlistarskor (adapted score)11 við kvikmyndina 

2001: A Space Odyssey (1968) og áttu margir eftir að fylgja í fótspor hans og nýta 

aðlagað skor í bland við frumsamið eins og hann gerði til dæmis í A Clockwork 

Orange (1971). Þar má heyra Níundu sinfóníu Beethovens, Óðinn til gleðinnar, 

undir viðbjóðslegum barsmíðum og limlestingum sem gefur þeim sem horfir nýtt 

sjónarhorn á fyrri upplifun á  tónlistinni. 

Afturhvarf og nútíminn 
 
Árin 1977 til 1984 einkenndust af afturhvarfi til gullaldaráranna með stórum 

hljómsveitum12, tilkomu hljóðgervlanna13 og aðfengnum tónlistarskorum14. 

Eftir 1984 má kannski segja að þessi grein innan kvikmyndalistarinnar, 

kvikmyndatónlistin, hafi náð því að verða nokkuð mótuð varðandi form og 

nýjungar.  Fram til dagsins í dag hafa í raun og veru fáar nýjungar komið fram á 

sjónarsviðið ef frá er talin hin ótrúlega þróun tölvutækninnar og aðstæður tónskálda 

til tónsmíða við kvikmyndir.  Í dag er hægt að leggja niður tónlistarskor við 

kvikmyndir upp á sekúndubrot áður en farið er í stúdíó til að taka upp hið eiginlega 

skor og leikstjórar hafa tök á að heyra tónlistina nær fullskapaða miklu fyrr í ferlinu.  

Hins vegar má segja að á þessum tíma hafi komið fram fjöldi nýrra tónskálda sem 

gátu sérhæft sig í faginu þar sem kvikmyndatónlistin hefur teygt anga sína inn í 

sjónvarpsgeirann.   Þessi tölvutækni gerir tónskáldum mögulegt að búa til 

                                                 
10 Enskt orð yfir hljóðrás.  Einkum notað í kvikmyndum og hefur þetta hugtak náð fótfestu yfir 
tónlist í kvikmyndum. 
11  Talað er um aðfengið tónlistarskor þegar áður samin tónlist er sett undir kvikmyndir.  Dæmi um 
aðfengið tónlistarskor er Tár úr steini (1995) eftir Hilmar Oddsson þar sem notast var nær eingöngu 
við tónlist eftir Jón Leifs. 
12 Star Wars (1977),  Superman (1978), Raiders of the Lost Ark (1981) eru allar mjög vinsælar 
myndir frá þessum tíma með stór hljómsveitarskor sem eru reyndar öll eftir sama höfundinn, John 
Williams. 
13 Midnight Express (1978), Fame (1980) og Chariots of Fire (1981) nýta hljóðgervlana mikið.  
14 Shining (1980), Excalibur (1981) og Amadeus (1984) eru dæmi um aðfengin tónlistarskor. 
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metnaðarfulla tónlist við þætti og sjónvarpsmyndir án mikils tilkostnaðar.  Núna 

getum við búist við að heyra nánast hvaða tónlist sem er.  Allir stílar virðast vera 

jafnréttháir svo fremi sem þeir henti myndefninu.  Sem dæmi um breiddina má 

nefna nokkrar myndir frá árinu 2007 sem hafa mjög ólíka stíla á tónlistarskorum.  

Michael Clayton er minimalískt, The Number 23 hefur agressíva blöndu af 

elektróník og hljómsveit, Elizabeth byggist á gömlu epísku myndunum með stóra 

hljómsveit og kór, Hitman er algjörlega elektrónískt skor með vísun í austurlenska 

tónlist og National Treasure skartar því sem ég vil kalla klassískt tónlistarskor í 

anda John Williams.   Auðvitað er iðnaðurinn oft upptekinn af því sem á að virka á 

tiltekna hópa og er enn ríkt í framleiðendum að fá vinsæl popplög til að auka 

aðsókn og vinsældir.  Vert er að nefna nokkur af afkastamestu 

kvikmyndatónskáldum samtímans: 

• Michael Kamen (1948-2003) Lethal Weapon (1987), Die Hard (1988), X-

Men (2000) 

• Hans Zimmer (f. 1957) Rain Man (1988), Gladiator (2000) The Last 

Samurai (2003) 

• John Williams (f. 1948) Star Wars I-VI, Harry Potter myndirnar og yfir 100 

aðrar kvikmyndir 

• Danny Elfman (f. 1953) Batman (1988), Mission:Impossible (1996) Big 

Fish (2003) 

• Alan Silvestri (f. 1950) Back to the Future (1985), Forrest Gump (1994), 

Beowolf (2007)
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Íslenskar kvikmyndir – sögulegt ágrip 
 

Kvikmyndahúsin og upphaf bíómenningar 
 
Saga íslenskrar kvikmyndalistar er frekar stutt í alþjóðlegu tilliti og má segja að 

Íslendingar hafi verið mjög aftarlega á merinni hvað varðar þróun kvikmyndagerðar 

og uppbyggingu iðnaðarins á Íslandi.  Frekar lítið hefur verið skrifað um íslenska 

kvikmyndatónlist og stafar það kannski helst af því hversu ung greinin er hér á 

landi.  Við öflun heimilda er því ekki um auðugan garð að gresja og hef ég því 

kosið að fjalla stuttlega um íslenska kvikmyndasögu til að gefa einhverja mynd af 

þeim aðstæðum sem íslensk tónskáld hafa búið við.   Þess ber að geta að  

samkvæmt lista Kvikmyndamiðstöðvar Íslands15 voru einungis 20 kvikmyndir 

framleiddar á árunum 1911 til 1979 eða fram að stofnun Kvikmyndasjóðs Íslands.  

Fram til dagsins í dag hafa verið framleiddar 128 kvikmyndir af ýmsu tagi 

samkvæmt sama lista og sést greinilega hversu ört vaxandi þessi grein er á Íslandi.  

  Íslendingar hafa frá árinu 1906, þegar „Reykjavíkur Biograftheater“ var 

stofnað í Fjalakettinum16, flykkst í kvikmyndahús til að hverfa frá tilbreytingalitlum 

raunveruleikanum og upplifa ,,töfrana“ sem þær hafa upp á að bjóða.  Árið 1912 var 

stofnað nýtt kvikmyndahús í Reykjavík, sem þótti til stórtíðinda17 og það fékk 

nafnið Nýja Bíó.  Þar af leiðandi fór fólk fljótlega að tala um Reykjavíkur 

Biograftheater sem „Gamla Bíó“  og átti það eftir að festast við það.18  Gamla Bíó 

hf. byggði hús undir starfsemi sína árið 1927, sem nú hýsir Íslensku Óperuna við 

Ingólfsstræti 2a í Reykjavík.  Þótti það glæsilegasta samkomuhús landsins og 

hljómburður hússins var með þvílíkum ágætum að húsið varð helsta tónleikahús 

landsins næstu tvo áratugina.19   

 Það er í raun ekki fyrr en eftir Seinni heimstyrjöld sem að kvikmyndagerð á 

Íslandi fer að blómstra  og fóru stórhuga menn út fyrir landsteinana í leit að 

menntun á sviði kvikmyndagerðar, en fram að þessu höfðu allir 

                                                 
15 http://www.kvikmyndamidstod.is/islenskar-kvikmyndir/1911-2008/ 
16 Erlendur Sveinsson, 1981, Kvikmyndir á Íslandi bls. 19 
17 Eggert Þór Bernharðsson, Heimur kvikmyndanna, 1999, s. 807 
18 Ólafur Árnason, Gamla Bíó 75 ára, Kvikmyndir á Íslandi 75 ára, 1981, s. 19 
19 Ólafur Árnason, Gamla Bíó 75 ára, Kvikmyndir á Íslandi 75 ára, 1981, s. 20 
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kvikmyndagerðarmenn landsins verið sjálfmenntaðir.20  Kvikmyndahúsum landsins 

fjölgaði og árið 1950 voru þau sex talsins.   

Frumkvöðlarnir 
 
Helstu kvikmyndagerðarmenn landsins á árunum eftir stríð voru án efa Loftur 

Guðmundsson (1892-1952) og Óskar Gíslason (1901-1990).  Báðir voru  þeir 

þekktir ljósmyndarar og áttu eftir að gera nokkrar kvikmyndir sem sköpuðu að 

mestu  þá stuttu kvikmyndasögu sem við eigum frá þessum tíma.  Loftur 

Guðmundsson framleiddi fyrstu leiknu kvikmyndina í fullri lengd með tali og 

hljóði, Milli fjalls og fjöru (1949) eftir eigin sögu.  Óskar Gíslason framleiddi  árið 

1950 myndina Síðasti bærinn í dalnum sem skipað hefur sér sess sem sígild íslensk 

mynd.  Fram til 1977 voru framleiddar myndir eins og  Niðursetningurinn (1951) í 

leikstjórn Lofts Guðmundssonar, Nýtt hlutverk (1954) í leikstjórn Óskars 

Gíslasonar, ´79 af stöðinni (1962) í leikstjórn Erik Balling (1924-2005)  og 

Brekkukotsannáll (1972) í leikstjórn Rolf Hadrich (1931-2000) og Morðsaga (1977) 

í leikstjórn Reynis Oddssonar (f. 1936).  Allar þessar kvikmyndir voru framleiddar 

án mikilla fjárframlaga frá ríkinu  

Íslenska kvikmyndavorið 
 
 Árið 1979 markaði nýja tíma í íslenskri kvikmyndasögu þegar fyrstu 

myndirnar fengu styrki úr hinum nýstofnaða Kvikmyndasjóði Íslands og margir 

vilja meina að þá hafi íslensk kvikmyndasaga í raun og veru hafist, þótt ekki séu 

allir sammála þeirri staðhæfingu.21   Þetta voru myndirnar  Land og synir eftir Ágúst 

Guðmundsson (f.1947) og Óðal feðranna eftir Hrafn Gunnlaugsson (f.1948) sem 

báðar voru teknar til sýninga árið 1980 og sagt er að þarna hefði hafist vor í 

íslenskri kvikmyndagerð.22  Á árunum 1981-1990 voru framleiddar að meðaltali 

þrjár kvikmyndir á ári, flestar árið 1984 eða fimm talsins, þar á meðal myndir eins 

og Hrafninn flýgur eftir Hrafn Gunnlaugsson og Kúrekar norðursins eftir Friðrik 

Þór Friðriksson (f.1954), og fæstar árið 1987, nánar tiltekið ein, Foxtrot eftir Jón 

Tryggvason (f.1958).  Á þessum áratug komu einnig fram leikstjórar sem áttu eftir 

                                                 
20 Erlendur Sveinsson.  1981. Kvikmyndir á Íslandi í 75 ár, Kvikmyndir á Íslandi 75 ára. s. 29 
21 Á vefslóðinni http://www.producers.is/LANDOGSYNIR/31/OGaldarminning.htm í annarri 
málsgrein fjallar Erlendur Sveinsson um brautryðjandann Óskar Gíslason og þá skoðun sína að hann 
og fleiri hafi markað upphaf íslenskrar kvikmyndagerðar. 
22 Erlendur Sveinsson. 1981.  Kvikmyndir á Íslandi í 75 ár, Kvikmyndir á Íslandi 75 ára,  s.30 
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að láta meira að sér kveða eins og Þráinn Bertelsson (f.1944), Hilmar Oddsson 

(f.1957), Egill Eðvarðsson (f.1947), Þórhildur Þorleifsdóttir (f.1945), Guðný 

Halldórsdóttir (f.1954) og Ari Kristinsson (f.1951).  Á flestum myndunum má 

greina vissan byrjendabrag og var tæknivinnsla frekar frumstæð ef litið er til 

erlendra kvikmynda sama áratugar eins og Raiders of the Lost Ark (1981) í 

Bandaríkjunum og Babettes Gæstebud (1987) í Danmörku.  Þegar litið er á 

áratuginn sem á eftir kom, 1991-2000 má sjá að þeir leikstjórar sem voru nýliðar á 

áratugnum áður höfðu margir hverjir slitið barnsskónum og voru að koma fram sem 

töluvert mótaðir listamenn með töluvert vald á kvikmyndagerðarlistinni.  Gott dæmi 

er Friðrik Þór Friðriksson sem frumsýndi kvikmyndina Börn náttúrunnar árið 1991.  

Myndin þótti afbragðsvel gerð, leikurinn frábær, tónlistin góð og sagan heilsteypt.  

Börn náttúrunnar er eina íslenska kvikmyndin sem hefur verið tilnefnd til 

Óskarsverðlauna.  Hilmar Oddson leikstýrði kvikmyndinni Tár úr steini (1995) og 

vísaði þar mikið í tónlist Jóns Leifs (1899-1968) og fékk lof gagnrýnenda og 

almennings.  Nýir leikstjórar eins og Júlíus Kemp (f.1967), Ragnar Bragason 

(f.1971) og Baltasar Kormákur (f.1966) létu að sér kveða með ferska strauma inn í 

hina ört vaxandi stétt en það má segja að Friðrik Þór hafi lokað áratugnum með 

kvikmyndinni Englar alheimsins, eftir bók Einars Más Guðmundssonar (f.1954).  

Alls voru gerðar 39 kvikmyndir á árunum 1991-2000 sem er um það bil 35% 

aukning frá áratugnum áður. 

 Frá 2001 fram til dagsins í dag hafa verið framleiddar 35 leiknar kvikmyndir 

og er það augljóst á þeim tölum að áframhaldandi vöxtur er í greininni.  Hljóð- og 

myndbúnaður er orðinn ágætur og sífellt fleiri tæknimenn sérhæfa sig í 

kvikmyndagerð, samhliða stóraukinni auglýsingaframleiðslu á Íslandi.   Íslenskar 

kvikmyndir eru farnar að vekja meiri athygli erlendis og má nefna sem dæmi um 

það myndirnar  Nói albínói (2003) í leikstjórn Dags Kára (f. 1973), Kaldaljós 

(2004) í leikstjórn Hilmars Oddssonar og Little Trip to Heaven (2005) í leikstjórn 

Baltasars Kormáks en sú mynd skartaði alþjóðlegum stjórstjörnum eins og Forest 

Whitaker  (f. 1951) og Juliu Stiles (f. 1981).     

Tónlistin 
 

 Hvað kvikmyndatónlist varðar þá má segja að hún hafi verið frekar 

tilviljana- og tilraunakennd fram á seinni hluta tíunda áratugarins í ljósi þess að 
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fáar kvikmyndir voru framleiddar og lítið var um að tónskáld spreyttu sig oftar 

en einu sinni. 

  

„Íslensk kvikmyndatónlist hefur verið rosalega tilviljanakennd og ég held að 
leikstjórar hafi því miður alltof litla  innsýn inn í hlut tónlistar í kvikmyndum og 
oftar en ekki velja eftir einhverju tískubólum sem þeir halda að henti sér.“23 

Hjálmar Ragnarsson, apríl 2008      
  

Tónlist hefur þó verið frekar áberandi í íslenskri kvikmyndagerð en í flestum 

tilfellum hafa það verið dægurlög sem hafa fengið verðskuldaða athygli.  Flestir 

Íslendingar þekkja lög eins og Stella í orlofi, úr samnefndri mynd (1986), eftir 

Valgeir Guðjónsson,  Vegir liggja til allra átta, úr myndinni ´79 af stöðinni (1962), 

eftir Sigfús Halldórsson og nánast öll lögin sem komu fram í einni vinsælustu mynd 

allra tíma á Íslandi, Með allt á hreinu (1982) þar sem hljómsveitin Stuðmenn fór á 

kostum.  Nokkur tónskáld sömdu tónlist við fleiri en eina mynd má þar nefna að 

Gunnar Reynir Sveinsson  samdi tónlist við myndirnar Land og synir (1980), 

Skilaboð til Söndru (1983) og Kristnihald undir jökli (1989) og  Valgeir 

Guðjónsson samdi einnig tónlist við þrjár kvikmyndir  Punktur, punktur , komma 

strik (1980), Stella í Orlofi (1986) og Pappírs Pési (1990).  

 Hilmar Örn Hilmarsson (f. 1958) er án efa það tónskáld sem hefur mestu 

reynsluna í gerð tónlistar við kvikmyndir þar sem hann hefur gert mörg skor við 

kvikmyndir og sjónvarpsmyndir og fékk hann meðal annars The European 

Composer verðlaunin árið 1993 fyrir framlag sitt í myndinni Börn náttúrunnar í 

leikstjórn Friðriks Þórs Friðrikssonar.  Það er kannski lýsandi hversu hátt 

kvikmyndatónlist hefur verið skrifuð á Íslandi að í veglegu riti sem gefið var út 

1999 og sett saman af Guðna Elíassyni, Heimur kvikmyndanna,  kemur nafn 

Hilmars Arnar hvergi fram.   Hjálmar H. Ragnarsson sá um tónlistarstjórn í 

myndinni Tár úr steini (1995) og í kjölfarið fylgdu Sporlaust (1998) og Kaldaljós 

(2004).  Í dag sjáum við að þó nokkur tónskáld eru að koma fram og líta á 

kvikmyndatónlist sem faggrein sem vert er að vinna að.  Tónlistarmenn á borð við 

Pétur Benediktsson (f.1976)24, Mugison (f.1976)25, Jóhann G. Jóhannsson (1969)26 

                                                 
23 Viðtal höfundar við Hjálmar Ragnarsson, 28. apríl 2008 
24 Pétur gerði tónlistina við myndir Ragnars Bragasonar, Börn (2006) og Foreldrar (2007). 
25 Mugison (Örn Elías Guðmundsson) gerði tónlistina við myndir Baltasars Kormáks, A Little Trip 
to Heaven (2005) og  Mýrin (2006). 
26 Jóhann gerði tónlistina við myndir eins og Óskabörn þjóðarinnar (2000), Dís (2004) og Blóðbönd 
(2006). 
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Veigar Margeirsson (f.1972) og Atla Örvarsson (f.1970) vinna glæsilegt og mjög 

efnilegt starf í þeim kvikmyndum sem þeir hafa komið að.  Þar er að koma fram sú 

samfella sem vantaði áður þar sem þeir hafa tækifæri til að vinna að fleiri 

verkefnum.    Þeir tveir síðastnefndu hafa getið sér gott orð í Bandaríkjunum, 

Veigar hefur samið tónlist við myndir eins og  Mind the Gap (2004), The Great 

American Christmas (2006) og Köld slóð (2006) og Atli hefur samið tónlist við 

myndir eins og Stuart Little 3 (2005) og Vantage Point (2008). 

 Í íslenskum kvikmyndum, frá tíunda áratugnum til dagsins í dag,  sem skarta 

miklu tónlistarskori er áberandi að leikstjórum og tónskáldum hættir til að hafa of 

mikið af tónlist og lýsir eftirfarandi bloggfærsla ágætlega þeirri gagnrýni: 

 

Ég hef hoggið eftir einu í jólafríinu. Það er hversu yfirkeyrð tónlist er í 
íslenskum stórmyndum. Ég hef ný lokið því að horfa á Á Kaldri Slóð og Mýrina. 
Það er eins og framleiðendur þessara mynda hafi hugsað: “við erum hérna með 
monníng fyrir kvikmyndatónlist, við erum með strengina, við erum með kórinn, 
fyrst við erum að þesu á annað borð þá skulum við bara hafa þetta gegn um 
gangandi á meðan myndinni stendur”. Ég hef ekkert á móti svona “score” 
tónlist, oft bætir hún miklu við myndir en það er eins og í þessum myndum sem 
ég nefni, að aðstandendurnir hafi ekki kunnað sér hóf. Í báðum myndum var 
þetta farið að fara í taugarnar á mér og dró oft úr andrúmsloftinu sem hefði 
mátt skapa með einungis umhverfishljóðunum og röddum leikaranna. Alltaf 
eitthvað helvítis score undir við nánast öll tækifæri og þá fer hún að missa 
marks og jafnvel snúast upp í anhverfu sína og draga atriðin niður í stað þess að 
ljá þeim vængi. 

Birkir Fjalar Viðarsson, 1. janúar 2008 27 

 

 Sú athugasemd sem Birkir Fjalar kemur inn á um tengsl fjármagns og 

notkun á tónlist er nokkuð athyglisverð og má kannski segja að fyrst núna hafi 

íslenskir kvikmyndagerðarmenn nægt fjármagn til þess að framleiða kvikmyndir 

sínar.  Það er afar líklegt að næstu ár muni skila sér í vandaðari og meira úthugsaðri 

kvikmyndatónlist.  Það er því mikilvægt að sagnaritarar gefi  þessari grein innan 

tónlistarinnar meiri gaum þar sem augljóst er að  um mikinn vöxt verður að ræða á 

næstu árum.  Listaháskóli Íslands hefur stofnað nýja braut innan 

tónsmíðadeildarinnar sem sérhæfir sig í kvikmyndatónlist og mun hann væntanlega 

gegna lykilhlutverki í söfnun gagna og uppfræðslu næstu kynslóðar tónskálda.       

                                                 
27 Bloggfærsla http://kaninka.net/birkirfjalar/2008/01/01/islenskar-kvikmyndir-og-kvikmyndatonlist/ 
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Viðtöl við leikstjóra og tónskáld 
 
Til glöggvunar á viðfangsefninu ,,Tónlist í kvikmyndum“ var rætt við fagmenn úr 

kvikmynda- og tónlistarheiminum.  Það voru þeir Hilmar Oddsson, Hróðmar Ingi 

Sigurbjörnsson og Hjálmar H. Ragnarsson sem sátu fyrir svörum. Þeir eiga það 

sameiginlegt að hafa starfað við kvikmyndagerð og tónlistarsköpun í íslenskum 

kvikmyndum á síðustu árum.  Þeir nálgast þó fagið með ólíkan bakgrunn þar sem 

Hilmar er kvikmyndaleikstjóri en Hróðmar og Hjálmar eru tónskáld. Tekin voru 

viðtöl við þá hvern fyrir sig á tímabilinu 22. til 28. apríl 2008 og lagðar fyrir þá 

sömu spurningarnar.  Það er fróðlegt að sjá hvar afstaða þeirra er sambærileg og 

hvar hún er það ekki.  Hér fyrir neðan er úrdráttur úr svörum þeirra við hverri 

spurningu fyrir sig þar sem dregið er fram það sem undirrituðum þótti eftirtektarvert 

eða standa uppúr.  Í kjölfar hvers úrdráttar  eru svo svör þeirra  við viðeigandi 

spurningu í heild sinni. 

 

1. Hver er tilgangur tónlistar í kvikmyndum? 

 

Þegar þessi spurning var lögð fyrir þremenningana kom í ljós að þeir voru sammála 

um að tónlist væri til þess að styðja við sögu myndarinnar og bæta við það sem 

myndmálið getur ekki sagt frá.  Þeir tala líka um ólíka hluti.  Hilmar  kemst svona 

að orði: ,,Að styðja við, dýpka og styrkja þau áhrif  sem leikstjóri er að  koma á 

framfæri.  Líka að segja þá hluti sem verða ekki sagðir bara með mynd.  Það er 

hægt að gera myndir án tónlistar en það er stór ákvörðun því þú ert að neita þér um 

rosalega stóran og spennandi heim.“ 

Hjálmar talar einnig um þátt tónlistarinnar í uppbyggingu kvikmyndarinnar. 

,,[...]Annað sem mér finnst ekki síður tilgangur kvikmyndatónlistar er byggingarlegs 

eðlis.  Að halda myndinni saman, líma hana saman[...]“ 

 

Svör: 

Hilmar:  Að styðja við,dýpka og styrkja þau áhrif  sem leikstjóri er að  koma á 

framfæri.  Líka að segja þá hluti sem verða ekki sagðir bara með mynd.  Það er 

hægt að gera myndir án tónlistar en það er stór ákvörðun því þú ert að neita þér um 

rosalega stóran og spennandi heim. 
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Hjálmar: „Að fylgja eftir framvindu kvikmyndarinnar og undirstrika það sem 

kvikmyndin er að segja en þó ekki alltaf með því að ýta því lengra sem fyrir er 

heldur stundum að vinna á móti því.  Ef ég tek dæmi mikla ástríðu í atriði,  þá 

passar ekki endilega við að setja ástríðufulla músík undir.  Það getur verið 

yfirgengilegt eins og teiknimyndamúsík.  Tilgangur tónlistar er að víkka 

tilfinningar- og skynjunarsvið myndarinnar og þess sem er að horfa.  Annað sem 

mér finnst ekki síður tilgangur kvikmyndatónlistar er byggingarlegs eðlis.  Að halda 

og líma myndina saman.  Tengja saman atriði eða temu í verkinu sem eiga saman, 

líkt og Wagner gerir með leitmotiv.    Í Kaldaljósi eru nokkur svona element, ég get 

nefnt dæmi um eitt stef sem ég kalla hreyfingu.  Þar eru áttundupartar sem tengjast 

alltaf einhverri hreyfingu og nútímanum nema því tilfelli þegar Grímur litli  fer á 

slysstaðinn  að finna systur sína.  Hreyfingarstefið kemur manni frá einu stað til 

annars og gefur til kynna að það er eitthvað að fara að gerast.   Svo koma alveg 

þveröfug augnablik sem eig að stoppa framvinduna  Ég kallaði þetta feigðina.  Þar 

liggur oft fimmundarpedall í bassa og fiðlusóló er leikið ofan á, svolítið í ætt við 

aríu í óperu.   Ástæðan fyrir notkun stefjanna er að halda myndinni saman og ég 

held að í Kaldaljósi hafi mér tekist best upp af því sem ég hef gert.  Í Sporlaust var 

þetta of sundurtætt og því var ég mjög meðvitaður þegar ég fór í Kaldaljós.  Hún 

gerist í tveimur tímum og því enn meiri ástæða að líma hana saman.“ 

 

Hróðmar:  „Tilgangur tónlistar í kvikmyndum er fyrst og fremst sá að hjálpa til við 

að segja sögu myndarinnar með því að skapa rétt andrúmsloft og umhverfi. Góð 

kvikmyndatónlist á að geta hjálpað til við framvindu og "öndun" sögunnar.   Það 

fer síðan eftir eðli myndarinnar hvernig þetta er gert og svo sem engin formúla til 

fyrir því“.28 

 

2. Hvernig ákvarðast val á hljóðfærum? 

 

Þarna koma fram mismunandi útfærslur og nálganir.  Helst er munur á nálgun 

Hjálmars og Hróðmars sem skýrist kannski einna helst af því að Hróðmar er að tala 

út frá kvikmynd frá árinu 1985 sem var hans frumraun á sviði kvikmyndatónlistar á 

meðan Hjálmar talar út frá mynd frá 2004 sem var hans þriðja.  Báðir nefna þeir 

                                                 
28  Þetta svar barst höfundi frá Hróðmari Inga með tölvupósti 8. maí 2008 þar sem að upptökutæknin 
brást og svar hans í viðtalinu datt út.  Þetta er eina svarið sem ekki er sótt beint í viðtalið. 
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hvers vegna þeir velja eina söngrödd ofan á stóra hljómsveit en ástæður eru 

mismunandi. Ummæli Hjálmars um kvikmyndir og  sinfóníuna vöktu sérstaka 

athygli hjá undirrituðum. ,, Sinfónísk músík er út um allt hvort sem það er í Indiana 

Jones eða Star Wars.  Kvikmyndir hafa að sumu leyti endurlífgað sinfóníuna.“ 

Þessi ummæli geta gefið til kynna ástæðu fyrir því að vinsælt hefur verið af 

tónskáldum að nota stórar hljómsveitir í tónsköpun við kvikmyndir. 

 

Svör: 

Hilmar:  „Fer eftir eðli myndar, umfangi og kostnaði.  Biður myndin um hlý og 

raunveruleg hljóðfæri eða köld hljóðfæri líkt og vísindatryllir.  Fyrsta spurningin er 

sú hver er andinn, inntakið í myndinni, hver er hljóðheimurinn. [...] Sem dæmi er 

fiðlan í tvískiptu hlutverki.  Hún er í þessu viðkvæma tilfinningalega hlutverki en 

hún er líka horror, hljóðfæri djöfulsins.“ 

 

Hjálmar:   „Það eru ekki margar íslenskar kvikmyndir sem hafa verið með stóra 

hljómsveit. Mér finnst í  kvikmyndum sem nota mikið landið og náttúruna, stór 

hljómsveit getað hjálpað þeim því mikið, betur en litlar hljómsveitir eða elektróník. 

Það er enginn miðill eins og kvikmyndir sem ber sinfóníska tónlist jafn víða.  

Sinfónísk músík er út um allt hvort sem það er í Indiana Jones eða Star Wars.  

Kvikmyndir hafa að sumu leiti endurlífgað sinfóníuna. 

Barnssöngurinn, í atriðinu sem Grímur fer á slysstað og finnur systur sína, var 

mjög mikilvægur á þessu augnabliki þar sem allt verkið er að öðru leyti 

instrumental.  Þetta var viss áhætta en ég ætlaði mér einfaldlega að kreista fram 

tárin hjá áhorfendum.   Það sem gerist í hljóðmyndinni, sem unnin var með 

Kjartani Kjartanssyni, á þessum tímapunkti er að öll ytri hljóð hverfa smám saman 

þar til við heyrum bara andardrátt og síðan músíkina og við erum að segja við 

áhorfandann með barnsröddinni að þarna er augnablikið runnið upp.  Ég man á 

frumsýningunni að það var snökt um allan sal.“ 

 

Hróðmar:  „Ég er í námi og til þess að friða kennarann minn er ákveðið að ég búi  

til tónverk sem átti að flytja á tónleikum, þetta átti að vera tónverk sem stæði eitt og 

sér og síðan ætluðum við að nota búta úr því eins og við þyrftum í myndina.  

Hilmar vildi stóra hljómsveit og útkoman var stemningsmúsík sem tengdist spennu 

og lýsingum á aðstæðum.  Valið á hljóðfærum var síðan að hluta til það sem maður 
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var að velta fyrir sér í músík.   Þegar ég hlusta á þessa músík í dag sé ég hvað ég 

var undir miklum áhrifum frá Vínarskólanum, þrátt fyrir að ég sé að nota allt 

öðruvísi tækni og hljómanotkun - mun frjálslegri - þá er það expressjónismi í 

músikinni sem er svo áberandi.  Ég var mjög áhugasamur um 

hljómsveitaútsetningar Mahlers sem dæmi. [...] Setningin Eins og skepnan deyr  

kemur úr biblíunni en kveikjan að þessum texta í myndinni er sönglag eftir Brahms 

og við áttum upptöku af því með Kathhleen Ferrier sem var frábær altsöngkona.  

Það kom því  aldrei annað til greina en að nota altsöngkonu í þeim atriðum sem 

söngur kom fyrir.“   

 

3. Ástin - hvernig er hún túlkuð í hljóði 

 

Ástin er algengt  umfjöllunarefni í kvikmyndum og var áhugavert að heyra hvað 

þeir höfðu um hana að segja.  Hilmar og Hróðmar tengja ástina við strokhljóðfærin, 

fiðluna og sellóið.  Hilmar  líkti sellóinu við líkama og Hróðmar kom inn á hvað 

stóra þríundin væri vel til þess fallin að túlka ástina. Hjálmar kom hins vegar inn á 

hið hefðbundna ástarstef 29 og að það væri óþarfi að berjast á móti því. 

 

Svör: 

Hilmar:  „Ein fiðla getur táknað einmanalega ást en sellóið gefur af sér meiri hlýju 

og það er svo tilfinningaþrungið, nær því að túlka þá ást sem við upplifum.  Það er 

oft talað um að sellóið sé næst mannsröddinni og mér finnst svo mikill líkami í 

sellóinu.   Píanó hefur líka ákveðna rómantík og hlýju,  þrátt fyrir að  það geti verið 

kalt líka.“ 

 

Hjálmar:  „Við þekkjum það orðið svo vel hvernig ástin birtist í bíómyndum.  Ég 

fékk gagnrýni á það að ástarstefið mitt í Kaldaljósi væri svo augljóst en ég var líka  

alveg ákveðinn í því í þessari mynd að berjast ekki á móti því.   Frekar vildi ég fara 

með straumnum og búa til hefðbundið ástarstef - það er líka svo skemmtilegt.   

Auðvitað vill maður ekki að allt sé augljóst sem maður gerir en þarna finnst mér 

                                                 
29 Í mörgum kvikmyndum er algengt að þar fyrirfinnist ein stór ástarsena og undir þess háttar senum 
er  í flestum tilfellum ástarstef sem ætlað er að magna upp þær tilfinningar sem áhorfandi á að finna 
fyrir.  Dæmi um vinsæl ástarstef er Cavantina úr The Deer Hunter (1978) eftir John Williams, 
Ástarstefið úr Romeo and Juliet(1968) eftir Nino Rota og Ástarstefið úr Cinema de Paradiso (1988) 
eftir Ennio Morricone. 
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það allt í lagi.“ 

 

Hróðmar:  „Strengir er  það fyrsta sem manni kemur í hug.  Svellandi strengir sem 

taka mann upp með sér.  Einnig er eitthvað við stóru þríundina sem fær mann til að 

hugsa um ástina.“  

 

4. Hefur íslensk kvikmyndatónlist einhverja sérstöðu? 

 

Viðbrögð við þessari spurningu voru töluvert ólík.  Hilmar vill meina að 

kvikmyndatónlist á Íslandi hafi sloppið fyrir horn og að tónskáld hafi ekki getað 

þroskað sig á sama hátt og aðrir í kvikmyndageiranum.  Hjálmar telur litla samfellu 

hafa myndast og að þekking hafi ekki borist milli tónskálda.  Hróðmari finnst 

íslensk kvikmyndatónlist bera sterk persónuleg einkenni tónskálda þrátt fyrir að 

tækni geti verið af skornum skammti. 

 

Svör: 

Hilmar:  „Íslensk kvikmyndatónlist líður svolítið fyrir það að það eru svo fáir menn 

sem hafa getað gert sér kvikmyndatónlist að raunverulegu lífsstarfi.  Við eigum 

mikið að fínum tónlistarmönnum og tónskáldum í mismunandi stílum og kunnáttan 

er algjörlega fyrir hendi en það eru svo mörg tónskáld sem gera kvikmyndatónlist 

kannski einu sinni eða mesta lagi tvisvar og það er svo mikil synd.   Það eru fyrst og 

fremst Hjálmar og Hilmar Örn (Hilmarsson) sem hafa getað búið til einhvern stíl.  

Ég held að þetta sé veikleikinn við íslenska kvikmyndatónlist að tónskáldin hafa 

ekki geta þroskað sig og þróað á sama hátt og leikarar, leikstjórar og tæknimenn.  

Það er líka svo sjaldgæft, vegna kostnaðar, að menn fái tækifæri til að semja stór 

skor.   Íslensk kvikmyndatónlist hefur sloppið fyrir horn, en það hefur ekki verið 

mikill brilljans í henni.  Með tilkomu Listaháskólans þá erum við núna að reyna að 

ná utan um þetta og ég held að við munum tala um allt annað landslag eftir tíu ár.“ 

 

Hjálmar: „Ég held að það hafi ekki skapast nógu mikil samfella til að skapa 

einhverja sérstöðu og það sem mér finnst alvarlegast er að þekkingin hefur ekki 

borist nægilega vel á milli höfunda, fyrr en kannski núna með tilkomu 

Listaháskólans.  Hún er kaótísk og hefur ekki ennþá einhvern grunn og ég tel okkur 
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eiga dálítið langt í þetta.  Það er mikið af hæfileikaríku fólki að koma núna með 

góðar hugmyndir en það vantar reynsluna til að halda heilli mynd saman.“ 

 

Hróðmar:  „Mér finnst íslensk kvikmyndatónlist einkennast af sterkum persónuleika 

tónskáldanna.  Hún er persónuleg og maður heyrir að það var ekki eins mikil tækni 

til staðar þó að það sé að breytast.  Mér finnst sem dæmi það sem Mugison hefur 

verið að gera mjög skemmtilegt.“ 

 

5. Hver er skoðun þín á ,,temp“-skori?30  Er það hamlandi fyrir 

listamanninn eða er það nauðsynlegt fyrir leikstjórann? 

 

Það er greinilegt á svörum Hilmars og Hjálmars að þeir eru fylgjandi því að nota 

temp-skor ef undirbúningur og val á efni er rétt.  Hróðmar hefur ekki unnið með 

temp-skor en allir eru þeir sammála um að það geti þjónað sem innblástur fyrir 

tónskáld að fá temp-skor frá leikstjóra og kemst Hróðmar svo að orði: ,, Mér finnst 

stundum óþægilegt að vinna með leikstjórum sem gefa manni ekkert upp eftir hverju 

þeir eru að sækjast ég held að þetta geti gefið ágætlega til kynna eftir hverju 

leikstjórinn er að sækjast og það getur verið gott fyrir tónskáldið.“ 

Áhugavert er að sjá hvernig Hilmar og Hjálmar nálguðust þetta við gerð Kaldaljóss. 

Hilmar segir: ,,Ég gerði þetta í Kaldaljósi því ég varð að hafa einhverja músík til 

þess að finna flæðið [...] Ég kveið mikið fyrir að láta Hjálmar sjá þetta en ég lét 

hann bara fá þetta og sagði við hann að það væru engar tilviljanir þarna og þetta 

segði eitthvað um það hvað ég væri að hugsa.”   

Hjálmar hafði þetta að segja: „Í Kaldaljósi kom Hilmar með brot úr 

tónlistarsögunni sem honum fannst vera allt það flottasta en það gaf mér einhverja 

mynd af því sem hann var að leita eftir. [...] 

Ég held að þetta geti verið mjög gagnlegt tæki ef að leiktjórinn hefur vit á því sem 

hann er að gera og ef sambandi leikstjóra og tónskáldsins sé þannig háttað að þeir 

geti rætt um það opinskátt, annars er  þetta stórhættulegt.“ 

Leikstjórinn John Amiel (f. 1948)31 lýsir skoðun sinni á temp-skorinu svona: ,,Ég 

álít temp-rásina alveg nauðsynlegt tæki.  Í fyrsta lagi getur leikstjóri ekki dæmt um 

                                                 
30 Átt er við tónlist sem sett er undir kvikmynd til bráðabrigða á meðan á klippingu stendur.  
31 Amiel hefur leikstýrt myndum á borð við Sommersby (1993) og Copycat (1995). 
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áhrif atriðis án þess að hafa tónlist við það ef hann eða hún heldur að það eigi að 

setja tónlist undir atriðið.“ 32 

 

Svör: 

Hilmar:  „Ég hef bæði notað temp-skor og ekki.  Ég gerði þetta í Kaldaljósi því ég 

varð að hafa einhverja músík til þess að finna flæðið þegar ég var að klippa hana 

en ég valdi tónlistina alveg rosalega vel og leitaði bara að því besta og ég notaði 

mikið tónskáld sem ég held mikið upp á, Alberto Iglesias, sem samdi mikið fyrir 

Almodovar, Ennio Morricone og fleiri.  Ég kveið mikið fyrir að láta Hjálmar sjá 

þetta en ég lét hann bara fá þetta og sagði við hann að það væru engar tilviljanir 

þarna og þetta segði eitthvað um það hvað ég væri að hugsa.  Stuttu seinna hringdi 

Hjálmar í mig og sagði að hann skildi fullkomnlega hvert ég væri að fara.  Hann 

kóperaði hvergi en hann vissi nákvæmlega hvað ég var að tala um tilfinningalega.  

Ég var svolítið hissa á því hvað hann tók þessu vel og ég held að tónskáld sem væri 

veikt og óvisst með sjálft sig tæki þessu verr en maður eins og Hjálmar sem er 

búinn að sanna sig og veit hvað hann getur þarf ekki að láta svona trufla sig.   

Hann tók þessu ekki sem ögrun eða eins og ég væri að hafa vit fyrir honum heldur 

nýtti hann þetta sem innblástur. “  

 

Hjálmar:  „Ég held að það fari nákvæmlega eftir því hver heldur á. Ef leikstjóri 

hefur ekki mikla innsýn og þekkingu á tónlist geti verið skelfilegt að fá temp-skor en 

með góðum leikstjóra geti það verið frábært.  Hilmar Oddsson er tónlistarmaður, 

lærði í mörg ár á hljóðfæri, og það er ekki spurning að þetta temp-skor hafði 

verulega hvetjandi áhrif á mig.  Við ræðum það alltaf opinskátt hvaða áhrif temp-

skorið hefur.  Í Kaldaljósi kom Hilmar með brot úr tónlistarsögunni sem honum 

fannst vera allt það flottasta en það gaf mér einhverja mynd af því sem hann var að 

leita eftir.  Þarna var meðal annars tónlist eftir Philip Glass úr The Hours og 

tónlistin úr Habla con ella sem Pedro Almodovar leikstýrði.   Ég hlustaði á þetta en 

á ákveðnum tímapunkti sagði ég við Hilmar: ,,núna hendum við þessu og hlustum 

ekki á þetta fyrr en við erum búnir með myndina, ég vil ekki heyra um þetta meira“.   

Ég held að þetta geti verið mjög gagnlegt tæki ef að leiktjórinn hefur vit á því sem 

                                                 
32 „I think that the temp track is aan absolutely essetial tool.  Firstly, a director can´t judge the 
effectiveness of a sequence without music on it if he or she believes that they are going to have 
music on it.” (DesJardins, Christian. 2006. Inside film music: composers speak. bls. 336 
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hann er að gera og ef samband leikstjóra og tónskáldsins sé þannig háttað að þeir 

geti rætt um það opinskátt, annars er  þetta stórhættulegt “ 

 

Hróðmar:  „Ég hef ekki prófað það.   Mér finnst stundum óþægilegt að vinna með 

leikstjórum sem gefa manni ekkert upp eftir hverju þeir eru að sækjast ég held að 

þetta geti gefið ágætlega til kynna eftir hverju leikstjórinn er að sækjast og það 

getur verið gott fyrir tónskáldið.   Ég held að það geti verið skemmtilegur vinnumáti 

að láta tónskáldið fá innblástur af sögunni áður en myndin er gerð og sjá hvað 

kemur.“ 

 

6. Hljóðmynd til móts við tónlistarskor?  Er einhver munur þarna á? 

 

Allir eru þeir sammála um að hljóðmynd skipti miklu máli.  Hróðmar og Hjálmar 

telja þetta tvennt geta runnið saman í eitt.  Hjálmar vill meina að þetta séu tveir 

þættir sem á endanum  renni saman og Hilmar kemur með skemmtilega samlíkingu 

þessu til stuðnings:  ,,Hljóðmyndin og tónlistin eru systur, þær þurfa alltaf að taka 

tillit til hvor annarrar, stundum þurfum við bara aðra, stundum bara hina en svo 

rísa þær saman og gera eitthvað geggjað.“ 

Bæði Hilmar og Hjálmar koma inn á það hversu mikilvægt er að hafa góðan 

hljóðhönnuð.   Hann þurfi að vera músíkalskur þar sem það er ,,...hljóðmannsins að 

staðsetja tónlistina á rétta staði og búa til réttu blönduna af hljóðmynd og tónlist.” 

sagði Hjálmar. 

 

Svör: 

Hróðmar: „Fræðilega þá ímynda ég mér að þetta geti runnið saman, það er bara 

spurning um útfærslu.   Mér finnst hljóðmynd sem slík alveg geta skipt jafnmiklu 

máli og músík.“ 

 

Hilmar:  „David Lynch er mjög áhugaverður að skoða í þessu tilliti, hann notar 

hljóðmyndina nánast tónalt og hann myndar brú á milli hljóðmyndar og tónlistar 

Angelo Badalamenti sem gerir mann nánast orðlausan.  Hljóðmyndin og tónlistin 

eru systur,  þær þurfa alltaf að taka tillit til hvor annarrar, stundum þurfum við 

bara aðra, stundum bara hina en svo rísa þær saman og gera eitthvað geggjað.  Oft 

á lykilaugnablikum í bíómyndum er hljóðmyndin lögð til hliðar og eingöngu 
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tónlistin fær að njóta sín.  Við gerðum þetta t.d. í Kaldaljósi þegar Grímur finnur 

Gottínu þá tókum við út ákveðin hljóð og settum vókalísu yfir.  Ef hljóðhönnuður er 

ekki músíkalskur geturðu gleymt honum.   Ég held að tilfinning fyrir tónlist sé 

mikilvægasta tilfinning í allri sköpun sem til er.“  

 

Hjálmar:  „Það er munur á en síðan verða þessir tveir þættir alveg það sama. Það 

er hljóðmannsins að staðsetja tónlistina á rétta staði og búa til réttu blönduna af 

hljóðmynd og tónlist.  Tónlistin hefur áhrif á val á hljóðum í myndina, ég gæti trúað 

ef þú ert með raftónlist þá myndi hljóðmaðurinn líklega nota öðruvísi hljóð.   Ég 

var sem  dæmi beðinn um að gera tónlist við bíómynd nýlega og það fyrsta sem ég 

spurði var hver væri hljóðmaður.“ 

 

7. Popplög í kvikmyndum.  Eru þau mikilvæg? 

 

Líkt og sjá má af sögu kvikmynda  hafa dægurlög verið vinsæl í kvikmyndum33 og 

nú er nær ófrávíkjanleg regla að einhver popplög eru notuð til að markaðssetja 

myndir.   Það er áhugavert að bera svör þeirra saman þar sem Hilmar hefur getið sér 

gott orð í poppheiminum fyrir vel samin popplög, sem flest hafa verið í myndum 

hans, en Hjálmar og Hróðmar koma úr öðrum geira þar sem popptónlist hefur oft 

verið lítils metin.  Hróðmar og Hjálmar eru í raun jákvæðari í garð popplaga en 

Hilmar er hann segir: ,,Yfirleitt er popptónlist ekki mikilvæg í kvikmyndum og oftast 

er hún misnotuð.“ 

Hróðmar segist vera jákvæður gagnvart popptónlist í kvikmyndum og að ,, [...]  þá 

er popplag ekki verra en hvað annað sem kvikmyndatónlist.“  

Hjálmar lítur á popplög í kvikmyndum sem ,,einhverskonar sölutrix“ en finnst þau 

stundum veita þægindatilfinningu. 

 

Svör: 

Hilmar:  „Yfirleitt er popptónlist ekki mikilvæg í kvikmyndum og oftast er hún 

misnotuð. Popplög geta gert mikið gagn, þau eru hluti af stemningu í 

unglingamyndum sem dæmi en í dramatískum úthugsuðum myndum eru þau oftast á 
                                                 
33 Dæmi um lög úr kvikmyndum sem hafa notið mikilla gríðarlegra vinsælda má nefna Moon River 
eftir Henry Mancini úr kvikmyndinni Breakfast at Tiffany´s(1961).  Það er eitt vinsælasta lag allra 
tíma en fæstir gætu sagt úr hvaða kvikmynd það var.  Því hefur þótt vænlegra að tefla fram lögum 
með sama nafni og kvikmyndin (Hickman,  Reel music,  bls. 279) 
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röngum forsendum.  Það er staður og stund fyrir öll lög og ég gæti trúað því að tíu 

til tuttugu prósent popplaga sé á réttum forsendum í kvikmyndum.  Quentin 

Tarantino notar popptónlist á mjög áhugaverðan hátt í sínum myndum. “ 

 

Hjálmar:  „Mér finnst þau oft ágæt og veita stundum þægindatilfinningu en fyrst og 

fremst eru þau einhverskonar sölutrix og mér finnst popplögin ekki endilega gera 

myndum gagn og jafnvel ekki í takt við þær.  Ef það á að vera svona lag í mynd þarf 

það að hafa alveg skýran tilgang og vera virkilega brilljant. “ 

 

Hróðmar:  „Ég er mun jákvæðari gagnvart popplögum í myndum en margir aðrir.   

Þegar það virkar vel þá er popplag ekki verra en hvað annað sem kvikmyndatónlist.  

Það sem gerist hins vegar oft með popplög er að þau eru sett inn af því að það er 

svo gott að fá eitthvað létt og skemmtilegt inn.   Ég lít á kvikmyndatónlist þannig að 

það er allur skalinn sem getur virkað.  Í Skepnunni er skýrt afmarkað hvað tónlistin 

á að segja og finnst mér konseptið hafa gengið þar upp.  Það truflar mig ekki 

poppið sem er í myndinni “ 

 

8. Þögnin - hvert er mikilvægi hennar? 

Simon og Garfunkel sungu um hljóm þagnarinnar (Sound of Silence) og ekki má 

gleyma því að fram til 1927 voru kvikmyndir þöglar.   En hversu mikilvægt er að 

hugsa um þagnir í kvikmyndum?   Allir koma þeir inn á það að tónlist missir marks 

ef það er of mikið af henni eins og Hjálmar segir: ,,Tónlist hefur ekki áhrif ef hún er 

allan tímann keyrandi. [...] ég held að það sé viss þroski að átta sig á mikilvægi 

þagnarinnar og að leiða ekki áhorfendurna of mikið með músíkinni.“ 

Hróðmar kemur inn á athyglisvert mál, þögn sem hápunkt: ,,Tónlistin getur líka 

hjálpað til við að undirbúa þannig að þögnin verður eins og höggið, 

hápunkturinn.“  Þegar skoðaðar eru myndir Hilmars sér maður að hann notar þessa 

aðferð töluvert til að undirstrika mikilvægi einhvers atriðis. 

 

Svör 

Hilmar:  „Í Kaldaljósi eru tveir kaflar þar sem er engin músík í fimm til sex 

mínútur. Annar kaflinn átti að hafa tónlist og við tókum hana út tveimur dögum 

áður en við lokuðum mixinu.  Það atriði gerist í gamla tímanum og fólkið bíður eftir 

að bátarnir komi í land til að sjá hver hafi farist.  Vindurinn og öldurnar á 
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hljóðrásinni gerðu það að verkum að það var ekki pláss fyrir tónlist og við áttuðum 

okkur á því að ef við settum tónlist þegar bátarnir komu,  þá værum við að skemma 

augnablikið.  Það versta sem maður gerir með tónlist í kvikmyndum er að misnota 

hana og hafa of mikið af henni.  Þú þarft að hafa þögn til að þú finnir fyrir 

hávaða.“ 

 

Hjálmar: „Tónlist hefur ekki áhrif ef hún er allan tímann keyrandi.  Áhrifamáttur 

tónlistarinnar er líka þegar hún er ekki.   Oft hefur leikstjóri sannfært mig um að 

sleppa tónlist sem er mér mjög kær og með því að segja mér hvað þögnin er falleg 

og það er bara alveg rétt.  Það var tekin sú stefna í Kaldaljósi að allar senur sem 

voru inni í húsinu þeirra í fortíðinni voru þöglar, þögnin var raunveruleikinn.  Þetta 

fer svolítið eftir eðli myndarinnar, ég sá sem dæmi hasar-mynd um daginn þar sem 

það var stöðugt áreiti og músíkin keyrði sig um of en mér fannst það svolítið flott.   

Manni hættir til að vilja koma frá sér sem mest af músík en ég held að það sé viss 

þroski að átta sig á mikilvægi þagnarinnar og að leiða ekki áhorfendurna of mikið 

með músíkinni.“  

 

Hróðmar:  „Mestu mistökin sem maður gerir er að hafa of mikla, músík, maður 

verður að passa sig á því.  Ef þú ætlar að láta tónlistina hafa einhver áhrif þá 

verðurðu að gefa henni hvíld á milli.   Tónlistin getur líka hjálpað til að undirbúa 

þannig að þögnin verður eins og höggið, hápunkturinn.   Hilmar (Oddsson) biður 

alltaf um mikla músík þannig að ég stend meira á bremsunni því ég er hræddur um 

að það sé of mikið.“ 
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Lokaorð 
 
Þegar hafist var handa við öflun heimilda fyrir ritgerðina komst ég fljótlega að því 

að ekki er mikið um fjölbreytilegar heimildir um kvikmyndatónlist.  Líkt og nefnt 

var áður fundust nánast engar heimildir um íslenska kvikmyndatónlist sem gerði  

verkefnið  í senn vandasamt  en um leið spennandi.  Það er augljóst að þörf er á 

frekari heimildasöfnun um íslenska kvikmyndatónlist og er þar mikil von bundin 

við nemendur Listaháskóla Íslands um að fleiri geri hana að rannsóknarefni sínu. 

Markmið þessarar ritgerðar var að vekja athygli á því hversu mikilvæg 

tónlist er kvikmyndum og hversu stórt hlutverk hún spilar í heildarupplifun 

áhorfenda. 

 Til að rökstyðja hversu stórt hlutverk tónlistar er í upplifun áhorfenda, stóð 

til  að leggja könnun fyrir tvo hópa.  Báðir hóparnir áttu að horfa á kvikmyndina 

Kaldaljós eftir Hilmar Oddsson og lýsa upplifun sinni með því að fylla út fyrirfram 

útbúið blað með fullyrðingum þar sem þátttakendur áttu að merkja við hversu 

sammála eða ósammála  þeir væru.  Annar hópurinn átti að fá kvikmyndina eins og 

hún var sýnd í kvikmyndahúsum með tónlist Hjálmars H. Ragnarssonar en hinn 

hópurinn átti að fá sérstaka útgáfu af myndinni sem innihélt enga tónlist. 

 Óviðráðanlegar aðstæður, sökum þess að útgáfan án tónlistar var ekki tiltæk 

innan þeirra tímamarka sem sett voru um  skil á þessari ritgerð, gerðu það að 

verkum að ekki vannst tími til að vinna þessa könnun.  Verður hún unnin við annað 

tækifæri því niðurstöðurnar gætu orðið athyglisverðar. 

  

 Þegar litið er á efni ritgerðarinnar má glögglega sjá að tónlist er mjög 

mikilvæg fyrir kvikmyndaformið. Ef skoðuð er saga íslenskra kvikmynda með 

hliðsjón af ummælum viðmælendanna þriggja má draga þá ályktun að meðvitund 

um mikilvægi tónlistar í íslenskum kvikmyndum, fram til dagsins í dag, hefur verið 

tilviljanakennd og af skornum skammti.   Ef sú forsenda er gefin að Íslendingar 

miði kvikmyndaiðnað sinn við þann bandaríska og breska,  er hægt að draga þá 

ályktun að verulega þarf að hlúa að tónlistarhluta kvikmynda til þess að Íslendingar 

séu á sambærilegu fagstigi og fyrirfinnst  í Bandaríkjunum og Bretlandi. 
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Hjálmar  H. Ragnarsson var spurður aukalega í viðtalinu sem var tekið við 

hann hvort við Íslendingar værum komnir nær nútímanum í kvikmyndatónlist.  

Hann svaraði á þessa leið: 

 

,,Já, við erum að verða meira professional.  Ef ég held þessu áfram þá mun ég búa 

til teymi svo að ég sé ekki meira og minna einn í þessu og það er svo mikilvægt að 

geta tekið inn ung tónskáld sem geta samið með manni eða útsett og lært það sem 

maður þurfti sjálfur að reka sig á og læra af eigin raun.“ 

 

Þarna er Hjálmar að vísa í vinnubrögð sem þóttu sjálfsagt mál í Hollywood 

og víða í Evrópu árið 1940.  Flest stóru nöfnin í kvikmyndaheiminum byrjuðu feril 

sinn sem aðstoðarmenn annarra tónskálda og öðluðust þar með dýrmæta reynslu.  

Sem dæmi byrjaði  John Williams, eitt frægasta kvikmyndatónskáld sögunnar, feril 

sinn á því að vinna fyrir tónskáld eins og Bernard Herrmann, Alfred Newmann og 

Franz Waxman.34  

 Það má sjá á viðtölunum að þessir þrír menn líta á tónlist sem mikilvægan 

þátt í því að styðja við efni og sögu kvikmyndar og ýta undir þær tilfinningar sem 

leikstjóri vill að áhorfandi upplifi.   Það er greinilegt að í þeirra tilviki er lögð djúp 

hugsun í hvernig tónlist er valin fyrir hvert atriði og tilviljanir eru fátíðar.  Þeir 

nefna að íslensk kvikmyndatónlist hafi hingað til verið frekar tilviljanakennd og að 

mikil vöntun sé á að þekkingin berist á milli manna.  Það má áætla að þarna komi 

fram ein af afleiðingum þess hversu fámenn íslenska þjóðin er og að fjármagn til 

kvikmyndargerðar hefur verið af skornum skammti.   

Vert er að skoða út frá þessum forsendum hvaða leiðir íslensk 

kvikmyndatónskáld geta farið til að auka þekkingarmiðlun sín á milli.    Hins vegar 

má ekki gleyma því að aðstæður sem þessar, skapa  Íslendingum vissa sérstöðu eins 

og Hróðmar kemur inn á varðandi það að íslensk kvikmyndatónlist einkennist af 

sterkum persónuleika tónskáldanna.   Það er þáttur sem ber að hlúa að og næra. 

   

 Það er mikil þekking til staðar í tónlistariðnaðnum á Íslandi í dag og 

tónlistarfólk á Íslandi er vel menntað og fært á sínu sviði.   Af niðurstöðum þessarar 

                                                 
34 Sjá heimasíðu John Williams http://www.johnwilliamscomposer.com 
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ritgerðar að dæma dreg ég þá ályktun að nú sé lag að efla meðvitund fólks um 

mikilvægi tónlistar í kvikmyndaiðnaðnum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 

Hrafnkell Pálmarsson 
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Aukaefni 

 

Leikstjóri og tónskáld - æviágrip 

 

Leikstjóri: Hilmar Oddsson 
 
Hilmar Oddsson er fæddur í Reykjavík árið 1957 og ólst þar upp í tengslum við 

leikhúslíf og tónlist.  Hann lærði á selló og stofnaði á unglingsárum hljómsveitina 

Melchior sem samanstóð af krökkum sem stundað höfðu klassískt tónlistarnám. 

Árið 1980 ákvað Hilmar að leggja fyrir sig kvikmyndalistina og flutti til 

Þýskalands, nánar tiltekið München, þar sem hann hóf nám í kvikmyndagerð við 

München Hochschule für Fernsehen und Film.  Hilmar útskrifaðist frá skólanum 

árið 1985 og hóf strax feril í kvikmyndagerð. Kvikmyndirnar sem Hilmar hefur gert 

eru eftirfarandi: 

Eins og skepnan deyr  

Frumsýnd 22. mars árið 1986.  Hún er sálfræðitryllir sem fjallar um afdrif tveggja 

ungmenna er þau dvelja sumarlangt í óbyggðum Íslands.  Myndinni var vel tekið af 

almenningi og gagnrýnendum.  

Tár úr steini 

Frumsýnd 15. september árið 1995. Kvikmyndin fjallar um lífshlaup tónskáldsins 

Jóns Leifs, líf hans í Þýskalandi og aðdráttaraflið sem Ísland hafði á hann. Hilmari 

tókst sérlega vel til með að fanga sögu þessa merka manns og koma henni til skila 

með áhrifaríkum hætti sem kvikmyndin sýnir.  Hún fékk góðar viðtökur almennings 

og þótti afbragðs vel leikin. Þröstur Leó Gunnarsson syndi stórleik í hlutverki 

tónskáldsins Jóns Leifs.  

Sporlaust 

Frumsýnd 27. ágúst árið 1998.  Kvikmyndin er spennumynd með léttu ívafi og 

fjallar um ungt fólk sem lendir í klemmu er þau finna lík í íbúð sem þau höfðu verið 

að skemmta sér í.  Hún fékk ágætis viðtökur almennings. 

Kaldaljós  

Frumsýnd 1. janúar  árið 2004. Kvikmyndin fjallar um ungan mann og sérstaka 

hæfileika hans til að sjá fyrir ókomna hluti og baráttu hans við að læra að lifa með 
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þeim í sátt við sjálfan sig. Kaldaljós var tilnefnd til fjölda verðlauna bæði á 

erlendum kvikmyndahátíðum sem og á Íslandi og vann hún nokkur, þar á meðal 

Edduverðlaunin 2004 í flokkunum bíómynd ársins og leikstjóri ársins.    

 

Í samblandi við gerð kvikmynda í fullri lengd hefur Hilmar unnið efni fyrir sjónvarp 

og má þar nefna þáttaröðina Kallakaffi sem sýnd var í Ríkissjónvarpinu árið 2005.  

Hilmar hefur unnið lengi með Leiklistarskóla Íslands, sem heitir nú leiklistardeild 

Listaháskóla Íslands, og gert þar fjölda mynda með leiklistarnemendum. 

Sem tónlistarmaður hefur Hilmar töluvert látið að sér kveða.  Hann hefur samið 

fjölmörg dægurlög og mörg þeirra prýða kvikmyndir hans.  Ber þar hæst að nefna 

lögin Allur lurkum laminn og Önnur sjónarmið úr kvikmyndinni Eins og skepnan 

deyr sem nutu mikilla vinsælda á öldum ljósvakans þegar þau voru gefin út og hafa 

þau verið vinsæl allar götur síðan. 

  

 

Tónskáld: Hjálmar H.  Ragnarsson 
 
Hjálmar er fæddur 1952 á Ísafirði. Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í 

Reykjavík 1972 og BA prófi í tónlist frá Brandeis háskólanum í Massachusetts, 

Bandaríkjunum 1974.  Að loknu námi í raf- og tölvutónlist við Instituut voor 

Sonologie í Utrecht, Hollandi 1976-1977, fór Hjálmar aftur til Bandaríkjanna og 

stundaði nám í tónfræðum og tónsmíðum við Cornell háskólann í Íþöku, New York.  

Hann lauk MFA prófi 1980. Lokaritgerð hans fjallar um Jón Leifs og tónlist hans. 

Hjálmar hefur verið atkvæðamikill sem tónskáld hér landi síðustu tuttugu og 

fimm árin. Verk hans spanna allt frá einleiksverkum til stærri sinfónískra verka, og 

frá einsöngslögum til söngleikja og ópera. Hann hefur samið tónlist fyrir fjölda 

leiksýninga og fyrir kvikmyndir, auk þess sem hann hefur unnið með fjölmörgum 

kórum og sönghópum bæði sem tónskáld og stjórnandi. Meðal helstu verka hans má 

nefna Spjótalög og Í Svarthvítu fyrir hljómsveit, Konzert fyrir orgel og hljómsveit, 

kammeróperuna Rhodymenia Palmata, Fimm prelúdíur fyrir píanó, raftónverkið 

Nocturne, Tengsl fyrir söng og kammersveit, Ljóð án orða fyrir söng og slagverk, 

Rómönzu fyrir kammerhóp, Messu fyrir blandaðan kór, og balletverkið Rauðan 

þráð.   
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Allt frá heimkomu 1980 hefur Hjálmar látið að sér kveða í félagsstarfi 

listamanna og menningarpólitík. Hann var m.a. formaður Tónskáldafélags Íslands 

1988-1992 og forseti Bandalags íslenskra listamanna 1991-1998, átti sæti í stjórn 

STEFs um langt árabil og sat í stjórn Íslenskrar tónverkamiðstöðvar 1983-1988. 

Hann sat í Stjórn listamannalauna 2001-2003 og í stjórn Menningarsjóðs SPRON 

1996 – 2006.  

Hjálmar hefur skrifað greinar í tímarit og blöð um bæði fræðileg efni og 

menningarpólitísk og verið virkur í baráttusamtökum fyrir náttúruvernd. Hjálmar 

var ráðinn fyrsti rektor Listaháskólans við stofnun skólans haustið 1998 og hefur 

hann stýrt uppbyggingu skólans síðan.35 

 

Tónskáld:  Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson 
 

Hróðmar I. Sigurbjörnsson (1958) stundaði nám í gítar og píanóleik við Tónskóla 

Sigursveins D. Kristinssonar á árunum 1976-1982, helstu kennarar hans þar voru 

Gunnar H. Jónsson, Joseph Fung og Sveinbjörg Vilhjálmsdóttir. Hann stundaði 

tónsmíðanám við Tónfræðadeild Tónlistarskólans í Reykjavík hjá Þorkeli 

Sigurbjörnssyni og Atla H. Sveinssyni frá 1981-1984 og síðan framhaldsnám í 

tónsmíðum hjá Joep Straesser við Utrechts Conservatorium í Hollandi frá 1984-

1988.  

Frá haustinu 1988 hefur Hróðmar starfað sem tónskáld og kennari í m.a. 

tónsmíðum, hljómfræði og kontrapunkti við tónlistardeild LHÍ, Tónlistarskólann í 

Reykjavík og Tónskóla Sigursveins D. Kristinssonar.  

Hróðmar hefur samið einleiks-, kammer- og hljómsveitarverk með og án 

söngs ásamt tónlist fyrir leikhús, sjónvarp og kvikmyndir. Komið hafa út þrír 

geisladiskar með verkum Hróðmars: Stokkseyri (Caput, ITM 2000), Skálholtsmessa 

(Caput, Smekkleysa, 2002) og Hjörturinn skiptir um dvalarstað (Rússíbanar, 

Smekkleysa, 2004). Ennfremur hafa verk hans komið út á fjölmörgum geisladiskum 

m.a. með Hamrahlíðarkórnum og Tjarnarkvartettinum. 

Tónlist sem Hróðmar hefur samið fyrir sjónvarp og kvikmyndir: 

                                                 
35 Ferilskrá fengin frá Hjálmari H. Ragnarssyni sjálfum með tölvupósti 8. maí 2008 og sett inn 
óbreytt. 
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Dagurinn í gær (1998) tónlist við sjónvarpsmynd eftir Árna Þórarinsson og Pál Kr. 

Pálsson, leikstjóri: Hilmar Oddsson, flytjendur tónlistar: Caput undir stjórn 

Guðmundar Óla Gunnarssonar. 

Ekki stingandi strá (1996) tónlist við mynd Hákons Oddssonar, flytjendur: Sigurður 

Halldórsson og Örn Magnússon. 

Maður og foringi (1994) tónlist við heimildarmynd um Jón Sigurðsson í leikstjórn 

Þórhalls Sigurðssonar, flytjendur: Caput undir stjórn Gunnsteins Ólafssonar. 

Sjóarinn, spákonan… (1993) tónlist við sjónvarpsmynd eftir Matthías Johannessen, 

leikstjóri: Hilmar Oddsson, flytjendur: Caput undir stjórn Hauks Tómassonar. 

Rauðhetta (1988) tónlist við sjónvarpsmynd í leikstjórn Þórhalls Sigurðssonar, 

hljóðfæraleikari: Jóna Dóra Óskarsdóttir. 

Eins og skepnan deyr (1986) tónlist við kvikmynd Hilmars Oddssonar, flutt af 

Íslensku hljómsveitinni undir stjórn Guðmundar Emilssonar.36 

 
 

                                                 
36  Ferilskrá fengin frá Hróðmari Inga Sigurbjörnssyni sjálfum með tölvupósti 8. maí 2008 og sett 
inn með minniháttar aðlögun. 


