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Inngangur 

Vinsældir hafa um árabil verið notaðar sem einhvers konar mælikvarði á gæði  

tónlistar og tónlistarmanna. Þetta er vel þekkt úr poppheiminum þar sem gjarnan er 

talið upp hve margar plötur viðkomandi tónlistarmaður hefur selt, neytandanum til 

upplýsinga. „Mest selda plata allra tíma“  er nokkuð sem heyrist oft í tengslum við lof 

á tónlist. En hversu góður mælikvarði eru vinsældir? Er mest selda plata allra tíma sú 

besta? Eflaust eru margir sem svara því strax til að vinsældir skipti engu máli og að 

tónlistarmenn eigi ekki að eltast við álit almennings sem ekkert vit hefur á tónlist. 

Þessi skoðun verður oft svo öfgafull að menn líta á vinsæla tónlist sem óæðri. Í 

þessari ritgerð er ekki ætlunin að skera úr um hvort að vinsæl tónlist sé betri eða verri 

en óvinsæl eða svara því hvort vinsælasta plata allra tíma sé einnig sú besta. Hér 

verður aðeins reynt að leggja mat á hvort vinsældir séu góður mælikvarði á gæði 

tónlistar. Ef niðurstaðan verður sú að vinsældir séu algjörlega óskeikull mælikvarði á 

gæði tónlistar þá má kannski draga þá ályktun að mest selda platan  sé sú besta. Ef 

niðurstaðan verður önnur þýðir það ekki að mest selda platan sé ekki sú besta heldur 

að hún gæti hugsanlega verið það en það þarf að mæla það með öðru mælitæki en 

vinsældum. Aðferðinni sem verður beitt má líkja við það ef einhver ætlaði að athuga 

hvort málband væri rétt. Þá væri ekki hyggilegt að mæla tvo hluti og gefa sér að annar 

væri lengri og athuga svo hvort málbandið skilaði sömu niðurstöðu. Frekar ætti að 

mæla sama hlutinn oft við mismunandi aðstæður og athuga hvort niðurstaðan væri 

alltaf sú sama. Atriði sem gætu hugsanlega skekkt nákvæmni málbandsins væru til 

dæmis hiti og raki. Á sama hátt verður skoðað hvaða atriði geti haft áhrif á vinsældir 

án þess að tengjast gæðum tónlistar. Atriði sem verða skoðuð eru ímynd tónskálda og 

sögur af þeim, áhrif flytjanda á vinsældir tónlistar, pólitík og nafngiftir tónverka. 
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Áhrif flytjenda á vinsældir tónverka 

Klassísk tónlist er nú til dags sjaldnast flutt af þeim sem skapa hana. Ein helsta  

ástæðan er sú að þeir sem sköpuðu vinsælustu tónlistina innan þessa geira eru nú 

látnir. Einnig eru verkin oftast fyrir marga flytjendur (hljómsveit) og því erfitt fyrir 

tónskáldið að flytja það einn síns liðs. Þannig hefur orðið til ákveðin 

flytjendamenning innan klassíska geirans þar sem hljóðfæraleikarar, stjórnendur og 

hljómsveitir hafa hlotið heimsfrægð við að spila verk ýmissa höfunda. Með þessum 

hætti mætti segja að góð tónlist byggi á tveimur stólpum, það er að segja verkið þarf 

að vera gott og það þarf að vera vel flutt. Þannig getur slæmur flutningur dregið úr 

gæðum góðrar tónsmíðar en góður flutningur getur víst seint bjargað lélegu verki. 

Vinsælustu flytjendurnir geta verið sannkallaðar stórstjörnur sem eiga aðdáendur um 

allan heim og hljómplötur þeirra seljast í gríðarlega stórum upplögum. Oft kemst 

dýrkun á slíkum stjörnum yfir það að tengjast tónlist beint og verður þá allt sem 

viðkomandi stórstjarna snertir að gulli. Dæmi um slíka stjörnu er Herbert Von 

Karajan. 

 Herbert Von Karajan var fæddur árið 1908 og er einn frægasti 

hljómsveitarstjóri sögunnar. Hann er enn í dag söluhæsti flytjandi innan klassíska 

geirans og hafa plötur með Karajan selst í yfir tvöhundruð milljón eintökum.1 En 

hvaða áhrif hafa flytjendur á borð við Karajan á vinsældir tónverka?  Karajan hafði 

t.d. mikið dálæti á verkum Jean Sibelius og átti mikinn þátt í að kynna tónlist hans 

fyrir íbúum Evrópu. Til dæmis flutti hann sjöttu sinfóníu Sibeliusar í Berlín árið 1938 

þegar hún var nánast óþekkt þar og svipaða hluti gerði hann með þá fjórðu nokkrum 

árum seinna.2 Eftir Karajan liggja að minnsta kosti fimmtíu upptökur af verkum eftir 

Sibelius og flutti hann verkin hans allavega sextíu og fimm sinnum á tónleikum.3 

Erfitt er að áætla hve mikil áhrif Karajan hafði á vinsældir Sibeliusar en þau hljóta að 

teljast þó nokkur. Því ætla má að þegar vinsælasti flytjandi í heimi gefur út nýja plötu 

þá seljist hún í talsverðu magni sama hvað hann tekur sér fyrir hendur. Þegar hann svo 

hefur komið tónskáldi eða verki á kortið er viðbúið að aðrir flytjendur feti í fótspor 

hans. Þannig er komin af stað hringrás vinsælda sem erfitt er að stjórna. Til að reyna 

áætla hve mikil áhrif Karajan hafði á vinsældir tónskálda er kannski nærtækast að 
                                                
1 Norman Lebrecht,The life and death of classical music (New York, Anchor Books, 2007), bls. 137. 
2 Richard Osbourne, Herbert Von  Karajan a life in music (Boston, Northeastern University 
Press,2000), bls. 113,165. 
3 Herbert Von Karajan – Sibelius, http://www.karajan.co.uk/sibelius.html 3.nóvember 2008 
 



 3 

bera Sibelius saman við önnur samtímatónskáld. Nánar tiltekið Carl Nielsen. Nielsen 

og Sibelius voru fæddir árið 1865. Báðir voru Norðurlandabúar, Sibelius frá Finnlandi 

og Nielsen frá Danmörku. Báðir lögðu mikla áherslu á sinfóníuformið og telja margir 

að þeirra bestu verk séu sinfóníunnar, Sibelius samdi sjö sinfóníur en Nielsen sex. 

Eins og sjá má eiga þeir margt sameiginlegt og ættu því að  vera tilvaldir til 

samanburðar. Á árunum 1980 - 1986 komu sífellt út fleiri og fleiri geisladiskar með 

tónlist eftir Sibelius á vegum stóru alþjóðlegu útgefendanna en slíkri velgengni átti 

Nielsen ekki að fagna.4 Var það einungis vegna áhrifa Karajans og dálæti hans á 

Sibelius? Það er erfitt að segja til um það en áhugavert  er að skoða hvað gerðist þegar 

Karajan tók upp á því að taka upp verk eftir Nielsen. Það gerði hann árið 1981 og 

varð fjórða sinfónían fyrir valinu. Um leið og verkið kom út fékk það góða dóma og 

strax vonuðust margir til að hann flytti fleiri verk eftir Nielsen.5 Karajan varð ekki við 

þeirri bón en hefði hann orðið við henni er líklegt að Nielsen hefði orðið vinsælli en 

raun ber vitni. Þessi eina upptaka var þó nóg til þess að hjólin færu hægt og rólega að 

snúast Nielsen í vil. Árið 1986 lék Sinfóníuhljómsveit sænska ríkisútvarpssins undir 

stjórn Esa-Pekka Salonen fjórðu sinfóníuna inn á geisladisk sem gefinn var út af CBS 

útgáfunni. Á þessum tíma var fjórða sinfónían ásamt tónlist við leikritið um Alladin 

einu verk Nielsen sem til voru í fleiri en einni útgáfu á geisladiskum. Leonard 

Bernstein hafði að vísu tekið upp Nielsen verk í kringum 1960 en þau voru einungis 

til á plötum.  Sýnir þetta vel muninn á vinsældum Nielsen og Sibeliusar en á þessum 

tíma höfðu komið út ótal geisladiskar með verkum þess síðar nefnda. Eins og áður 

sagði fóru útgáfur með verkum Nielsens að aukast jafnt og þétt uppúr þessu. Á næstu 

árum voru allar sinfóníurnar  hans gefnar út ásamt fleiri verkum. 6  Er það tilviljun að 

innan við tíu árum eftir að Karjan tekur upp verk Nielsens í fyrsta sinn séu allar 

sinfóníurnar komnar út á diski og sífellt fleiri að fá áhuga á þessu danska tónskáldi? 

Er það tilviljun að Karajan tók upp fjórðu sinfóníuna og nú er hún eitt þekktasta verk 

Nielsens.? Líklega eru þetta ekki tilviljanir en þó er erfitt að meta hvort kemur á 

undan hænan eða eggið. Jukust vinsældir Nielsens út af því að Karajan spilaði verk 

eftir hann eða ákvað Karajan að taka upp verkið því hann fann fyrir auknum áhuga á 

Nielsen og vissi að þessi upptaka myndi njóta vinsælda? Þessum spurningum verður 

seint svarað en þó er líklegt að Karajan hafi haft einhver áhrif á vinsældirnar í ljósi 

                                                
4 Knud Ketting, „Nielsen on Cd “ Nordic sounds 3 (1986), bls. 16-18. 
5 Richard Osbourne, Herbert Von Karajan, bls. 646. 
6 Knud Ketting, „Nielsen “  bls. 16-18. 
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þess að nær engar alþjóðlegar útgáfur voru til af verkum Nielsens áður en hann gaf út 

fjórðu sinfóníuna. Einnig verður að teljast líklegt að Karajan hafi haft áhrif á 

mismiklar vinsældir þessara tveggja skandinavísku tónskálda. Hefði Karajan tekið sig 

til og ákveðið að kynna verk Nielsens fyrir Evrópubúum í stað Sibeliusar væri staða 

þeirra á vinsældarskalanum ef til vill önnur. Ekki skal þó gleyma því að fleiri þættir 

spila inn í, eins og hve aðgengileg tónlistin er, smekkur manna og jafnvel hafa gæði 

tónlistarinnar einhver áhrif. Það er þó óhætt að fullyrða að vinsældir Sibeliusar 

umfram Nielsen segja okkur ekki hvor var betra tónskáld. 

 Flytjendadýrkunin teygir anga sína víðar en í hinum klassíska geira. 

Nærtækari dæmi eru til um hvernig flytjendur geta haft afgerandi áhrif á vinsældir 

tónlistar. Árið 2008 hljómaði á öldum ljósvakans lag sem nefnist Tölum saman. Lagið 

hefur notið gríðarlegra vinsælda síðastliðna mánuði í flutningi Vilhjálms 

Vilhjálmssonar. Það sem gerir þessar vinsældir merkilegar er að Vilhjálmur lést árið 

1978 en flutningur hans á laginu rataði fyrst til almennings í september 2008.7 Lagið 

hafði hann tekið upp við vinnslu á plötunni Hana-nú sem kom út árið 1977 en af 

einhverjum sökum rataði það ekki á lokaútkomu plötunnar.8 Lagið sem er eftir 

Magnús Kjartansson kom síðan út árið 1979 á plötunni Útkall með hljómsveitinni 

Brunaliðinu. Þegar sú plata kom út naut lagið lítilla vinsælda en á tónlist.is segir þetta 

um plötuna. „Platan innihélt ekki einn einasta smell og útgerð Brunaliðsins var þar 

með snarlega hætt“. 9 

 Hvað veldur því að lag sem naut lítillar hylli við fyrstu útgáfu er svo vinsælt í 

dag? Vilhjálmur Vilhjálmsson var líklega einn ástsælasti dægurlagasöngvari 

Íslandssögunnar. Nú þegar í fyrsta sinn í hart nær þrjátíu ár kemur út upptaka sem 

aldrei hefur heyrst áður er ekki óeðlilegt að fólk taki henni fagnandi. Ánægjan með að 

heyra nýtt efni með þessum söngvara er líklega nægileg til að skila laginu vinsældum 

burtséð frá gæðum þess. 

                                                
7 Tónlist.is – Flytjendur - Vilhjálmur Vilhjálmsson - Um flytjanda, 
http://www.tonlist.is/Music/ArtistBiography/2707/vilhjalmur_vilhjalmsson/ 5.desember 2008 
8 Hana-nú (Viðhafnarútgáfa) - Vilhjálmur Vilhjálmsson á Tónlist.is, 
http://www.tonlist.is/Music/Album/189606/vilhjalmur_vilhjalmsson/hana-nu_vidhafnarutgafa/  23. 
nóvember 2008 
9 Tónlist.is – Flytjendur – Brunaliðið - Um flytjanda, 
http://www.tonlist.is/Music/ArtistBiography/2624/brunalidid/ 23.nóvember 2008 
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Sagan á bak við tónlistina 

Hlustendur tónverka kynna sér gjarnan sögu þeirra, til dæmis hvaða ár verkið var 

samið, aðstæðurnar sem tónskáldið var í á þeim tíma og hvert var tilefni tónsmíðanna. 

Slíkar vangaveltur geta að sjálfsögðu verið gagnlegar til að skilja tónlistina betur og 

til þess að átta sig á sögulegu samhengi eldri verka. Þó að slík athugun  geti aukið 

skilning á verkinu er ekki hægt að segja að þessir þættir geri tónlist betri eða verri. 

Hins vegar hefur ákveðin rómantísk sýn á listamenn og listsköpun verið ríkjandi um 

árabil. Þar má til dæmis nefna hugmyndina um þjáða listamanninn sem byggir á því 

að öll góð list spretti upp úr kvöl og pínu listamannsins. Ekki verður dregið í efa að 

mörg góð listaverk hafi verið sköpuð eftir erfiða lífsreynslu en þó er hæpið að gefa sér 

hana sem forsendu fyrir gæðum listaverka. Hefur þessi rómantíska sýn áhrif á 

vinsældir tónverka og tónskálda?  

Í skugga styrjaldar 

Í seinni heimsstyrjöldinni gegndi franska tónskáldið Olivier Messiaen herþjónustu. 

Hann var ásamt öðrum frönskum hermönnum fangaður af hermönnum Nasista við 

landamæri Frakklands og Belgíu. Þeir voru allir fluttir í herfangabúðir Nasista  sem 

þekktar voru undir nafninu Stalag VIIIA en aðstæðurnar í fangabúðunum voru 

ömurlegar. Það varð Messiaen þó til happs að þýsku fangaverðirnir töldu litla hættu 

stafa af honum og fékk hann að vera mestmegnis afskiptalaus. Fangelsisstjórinn gaf 

honum meira að segja  nótnapappír, blýant og strokleður svo hann gæti skrifað tónlist í 

fangavistinni. Messiaen kynntist þremur hljóðfæraleikurum innan veggja 

fangabúðanna og byrjaði að semja lítið verk fyrir þá. Smá saman vatt það svo upp á sig 

og varð að kvartett sem hann nefndi Kvartett fyrir endalok tímans (Quatuor Pour La 

Fin Du Temps).10 Mikið hefur verið ritað um tilurð verksins og aðstæðurnar sem 

Messiaen glímdi við þegar hann samdi það. Sjálfur sagði hann eftirfarandi um verkið:  

Ef ég samdi þennan kvartett þá var það til að flýja snjóinn, stríðið, 

fangavistina og sjálfan mig. Það besta við það var að í þrjátíu 

þúsund manna fangabúðum var ég sá eini sem var ekki einn.11  

                                                
10 Anthony Pole, Messiaen Quatour pour la fin du temps (Cambridge, Cambridhe University press, 
1998), bls. 1-8. 
11 Anthony Pole, Messiaen, bls. 15. 
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Verkið var frumflutt í Stalag VIIIA þann 15. janúar 1941 af Étienne Pasquier sem lék 

á selló, Henri Akoka sem lék á klarínett, Jean le Boulaire sem lék á fiðlu og Messiaen 

sjálfum sem lék á píanó.12 Flestar frásagnir af frumflutningnum eru æði 

tilfinningaþrungnar og lýsa vel þeim nöturlegu aðstæðum sem verkið var flutt við. Í 

frásögnum Messiaen kemur fram að sellóleikarinn hafði aðeins þrjá strengi í sellóinu, 

að píanóið hafi verið falskt og að takkarnir á nótnaborðinu virkuðu ekki sem skildi. 

Frásögn af því þegar pólski arkitektinn Alexander Lyczewski heyrði verkið í fyrsta 

sinn eftir vistina í fangabúðunum er gott dæmi um þær áhrifamiklu lýsingar sem til 

eru af þessum frumflutningi. En svona segir vinur Lyczewskis, Charles Bodman Rae, 

frá:  

Alexander var í miklu tilfinningalegu uppnámi þegar hann rifjaði 

upp þessa atburði. Hann var með tár í augunum og það tók hann 

dálitla stund að ná jafnvægi. Hann hafði verið viðstaddur 

frumflutninginn og mundi vel eftir andrúmsloftinu í ísköldum 

kofanum þar sem hundruð fanga söfnuðust saman til að hlýða á 

verkið. Þar voru einnig særðir fangar sem fluttur voru af 

sjúkrahúsinu og lágu á börum fremst í áhorfendaskaranum. Allir 

samfangar hans hlustuðu í algerri þögn í þann klukkutíma sem það 

tók að flytja verkið. Hann hafði sjálfur orðið mjög snortinn af 

þessari reynslu.13 

Þarna voru 40 ár liðin frá því að verkið var frumflutt og erfitt er að átta sig á  hversu 

nákvæm þessi lýsing er af raunverulega atburðinum. Hins vegar lýsir þetta vel þeirri 

miklu sögu sem fylgir verkinu og því ástandi sem fólk tengir það við. Kvartett fyrir 

endalok tímans er líklega mest flutta verk Olivier Messiaen.14 Hefur það eitthvað með 

gæði verksins að gera eða er sagan á bak við það svo mögnuð og áhrifamikil að hún 

laðar að sér hlustendur óháð verkinu sjálfu? Þessu er að sjálfsögðu ekki  auðsvarað en 

hafa ber í huga að seinni heimstyrjöldin hefur í gegnum tíðina verið gífurlega vinsælt 

viðfangsefni í skáldsögum og kvikmyndum. Er ekki líklegt að svo sé einnig í tónlist?  

Rómantíska leiðin væri líklega sú að segja að Kvartett fyrir endalok tímans væri besta 

verk Messiaen vegna þess að það var samið við svo nöturlegar aðstæður og 

                                                
12 Anthony Pole, Messiaen, bls. 7-16. 
13 Anthony Pole, Messiaen, bls 16. 
14 The Oliver  Messaien page, http://www.oliviermessiaen.org/messiaen2index.htm 1.desember 2008 
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listamaðurinn nógu þjáður til að geta skapað raunverulega list. Slíkt væri þó mikil 

einföldun því að Messiaen samdi fjölda verka eftir að hann losnaði úr haldi Nasista. 

Vafalaust hefur vistin í fangabúðunum haft áhrif á líf hans að stríði loknu. Þriðji 

möguleikinn er sá að það sé eitthvað við verkið sem geri það aðgengilegra eða á 

einhvern hátt líklegra til vinsælda heldur en önnur verk Messiaen. Á það verður ekki 

lagt mat hér, enda nær ómögulegt að leggja mat á hvað er aðgengilegt og fer það 

mikið eftir smekk hvers og eins. Líklegt verður þó að teljast miðað við það sem hér 

hefur komið fram að allar sögurnar af tilurð og frumflutningi verksins hafi haft 

einhver áhrif á vinsældir þess. Þannig mætti til dæmis spyrja sig væri Kvartett fyrir 

endalok tímans eins vinsælt verk ef það hefði verið samið í alsnægtum á sveitasetri 

fyrir utan París og svo frumflutt á sólfögrum sunnudegi í bestu tónleikahöll 

borgarinnar? 

Þeir deyja ungir sem guðirnir elska 

Þessi tilvitnun í Plautus er oft notuð til að útskýra dauða ungs fólks og sefa 

syrgjendur. Með tilvitnuninni er gefið í skyn að guðirnir (eða guð) hafi elskað 

viðkomandi svo mikið að þeir hafi hreinlega ekki getað án hans verið lengur og því 

kallað hann til sín. Upprunalega merkingin í orðum Plautusar er þó eilítið öðruvísi 

enda er sjaldan sem maður sér vitnað í setningu hans í heild sinni. Hann skrifaði 

„quem di diligunt adulescens moritur dum valet sentit sapit“ sem þýðir þeir deyja 

ungir sem guðirnir elska og halda þannig gáfum og heilsu til dauðadags. Þannig var 

Plautus kannski frekar að segja að guðirnir gerðu þeim sem deyja ungir greiða með 

því að hlífa þeim við því að þurfa eldast og takast á við þau vandamál sem því fylgja, 

fremur en að gefa í skyn að ást guðanna á þeim væri svo mikil að þeir yrðu að kalla þá 

til sín til að njóta samvistar með þeim. Ef við lítum á líf listamanna þá hafði Platus 

kannski eitthvað til síns máls. Þeir listamenn sem deyja ungir sleppa við þau 

vandamál sem fylgja því að eldast sem listamaður. Það er að segja að þróa list sína 

þannig að listamaðurinn hafi eitthvað nýtt fram að færa í hvert sinn og sleppa við 

helsta ótta allra listamanna sem er að staðna. En er dauðinn söluvara? Þegar listamenn 

falla frá, hvort sem um ræðir tónlistarmenn eða aðra listamenn, er algengt að áhugi á 

þeim aukist, í það minnsta tímabundið. Málverk hækka oft í verði við fráfall 

listmálara þar sem þá er auðséð að framboð mun hverfa. Í þessu tilliti virðist líka oft 

skipta máli hve gamlir listamenn eru þegar þeir deyja.  
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 Í tónlist er hægt að sjá mörg dæmi þess að tónlistarmenn sem deyja ungir eru 

settir á sérstakan stall. Í heimi popptónlistar má til dæmis nefna þá dulúð sem ríkir um 

listamenn sem dáið hafa 27 ára að aldri, Janis Joplin, Jimi Hendrix og fleiri. En hefur 

þessi ótímabæri dauði skilað þessum tónlistarmönnum auknum vinsældum? Það er 

erfitt að skera úr um það í dag þar sem ekki er liðið nógu langt frá dauða þeirra. 

Samtímamenn flestra þessara tónlistarmanna eru enn starfandi og að gefa út nýtt efni 

sem skekkir allan samanburð. Tökum dæmi af tveimur rokk hljómsveitum frá Seattle, 

Pearl Jam og Nirvana. Báðar gáfu þessar hljómsveitir út sína vinsælustu plötu árið 

1992 og nutu þær báðar mikilla vinsælda í framhaldi af því. Árið 1994 framdi hins 

vegar söngvari og aðalforsprakki Nirvana sjálfsmorð, þá 27 ára að aldri. Starfstími 

Nirvana varð því ekki lengri og náðu þeir aðeins að taka upp þrjár hljóðversplötur á 

ferli sínum auk þess sem þeir spiluðu inn á tvær tónleikaplötur. Pearl Jam er hins 

vegar enn starfandi í dag og hefur gefið út átta hljóðversplötur og fjöldann allan af 

tónleikaplötum. Samkvæmt tölum Recording Industry Association of America (RIAA) 

hefur Pearl Jam selt 30 milljónir platna í Bandaríkjunum en Nirvana 25 milljónir.15 

Þar sem svo mikill munur er á fjölda platna sem sveitirnar gáfu út eru þessar tölur 

ekki alveg samanburðarhæfar en færa má rök fyrir því að Nirvana hafi selt fleiri 

eintök miðað við útgefið efni. Einnig er athyglisvert að báðar plöturnar sem komið 

hafa út með efni frá Nirvana eftir að sveitin hætti hafa hlotið platínu sölu í 

Bandaríkjunum. Til að fá frekari vísbendingar um það hvort dauðinn hafi áhrif  á 

vinsældir tónlistarmanna er ágætt að líta aðeins lengra aftur í tímann.  

 Wolfgang Amadeus Mozart er líklega eitt vinsælasta tónskáld allra tíma en 

hann fæddist árið 1756 og dó árið 1791 aðeins 35 ára að aldri. Erfitt er að færa ein 

ákveðin rök fyrir vinsældum Mozarts og margt sem gæti þar haft áhrif. Var hann 

mögulega besta tónskáld allra tíma og þess vegna svo vinsæll? Samdi hann tónlist 

sem var á einhvern hátt grípandi og aðgengileg? Er það vegna þess að hann var 

undrabarn? Eða var það vegna þess að hann lifði hátt og dó ungur eins og rokkstjörnur 

okkar tíma? Vafalaust hefur þetta allt haft einhver áhrif. Fyrstu tvö atriðin tengjast 

tónlistinni sjálfri og verður því ekki leitað svara við þeim hér, enda þyrfti fyrst að 

skilgreina hvað er góð tónlist, hvað gerir tónlist aðgengilega og svo framvegis. Það er 

hins vegar ljóst að þegar hlustað er á verk Mozarts þá skiptir ekki máli hvort hann dó 

                                                
15 Recording Industry Association of America – gold and platinum, 
http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=tblTopArt 15. nóvember 2008 
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þrítugur eða níræður, hvort hann var undrabarn eða skussi sem átti erfitt með að læra 

hljómfræði. Það sem skiptir máli er það sem eyrað nemur þegar hlustað er á tónlistina. 

Hins vegar geta þessir þættir haft áhrif á það hvort almenningur velji að kynna sér 

tónlist Mozarts frekar en annarra tónskálda. Ef skoðaður er fjöldi þeirra ævisagna sem 

komið hafa út um Mozart á tuttugustu öldinni kemur í ljós að mikill áhugi virðist vera 

á lífshlaupi Mozarts og mun meiri en til dæmis ævi Joseph Haydn sem var tuttugu 

árum eldri en Mozart og lagði grunnin að þeim klassíska stíl sem Mozart svo byggði 

á. Stutt ævi Mozarts virðist kveikja þörf hjá fræðimönnum til að gera dauða hans 

frekari skil og búa til ásættanlegan endi á stutta ævi Mozarts.16 Er mögulegt að þessi 

mikli áhugi fræðimanna á ótímabærum dauða Mozarts endurspegli á einhvern hátt 

áhuga almennings? Dauði Mozarts hefur í gegnum tíðina valdið miklu umtali og uppi 

hafa verið ýmsar tilgátur um hvað olli honum. Til dæmis varð sú kenning lífsseig að 

ítalska tónskáldið Antonio Salieri hafi byrlað honum eitur. Enn í dag eru uppi 

vangaveltur um hvað það var nákvæmlega sem dró Mozart til dauða þó svo að flestir 

virðist sammála um að það hafi verið einhvers konar veikindi. Þessi mikli áhugi á 

dauða Mozart vekur upp ýmsar spurningar. Er áhuginn á dauða Mozart svona mikill 

vegna þess að tónlist hans var svo stórfengleg að aðdáendur hans sætta sig ekki við 

neitt annað en að dauði hans væri það líka. Er áhuginn á dauða hans tilkominn vegna 

tónlistarinnar eða er áhuginn á tónlistinni tilkominn vegna þess hvernig dauða hans 

bar að garði. Aftur sitjum við frammi fyrir spurningunni um hænuna og eggið. Það 

væri auðvitað ekki gáfulegt að fullyrða að vinsældir Mozart séu einungis komnar til 

vegna dauða hans enda eru það örlög allra tónlistarmanna að deyja á endanum. Það er 

þó hægt að leiða líkur að því að allt þetta umtal og öll þessi skrif um dauða hans hafi 

haft einhver áhrif á vinsældir Mozart. 

Máttur hins undraverða 

Þörfin fyrir að sjá eitthvað undravert og illskýranlegt er sterk hjá mannfólkinu og eru 

fræg ummæli Albert Einstein til marks um það. Hann sagði eitthvað á þá leið „Sá sem 

ekki lengur undrast er svo gott sem dauður“.17 Tónlistin hefur oft svalað þessari þörf 

og hafa eflaust margir lent í því að gapa af undrun yfir fegurð tónlistar. Þannig hefur 

spurningunni, þarf að skilja tónlistina til að njóta hennar?, gjarnan verið velt upp 

                                                
16 Mathew Head „Myths of a sinful  father: Maynard Solomon's 'Mozart' “ Music and letters. no.1,  
vol. 80, 1999 
17 Death quotes by Albert Einstein, http://www.quoteworld.org/quotes/4094 1.desember 2008  
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þegar ný tónlist kemur fram á sjónarsviðið. Eins og áður hefur komið fram byggist 

tónlist á sköpun og flutningi. Möguleikinn á að ná fram undraverðum eiginleikum 

tónlistar byggir einnig að mörgu leyti á þessum tveimur undirstöðum. Að framkalla 

eitthvað undravert í sköpun tónlistar fælist til dæmis í því að semja sérlega flókin verk 

eða notast við áður óþekkt tónmál sem er þá erfiðara fyrir hlustandann að skilja heldur 

en einfaldri tónlist sem byggir á einhverju sem hann þekkir. Einnig er hægt að búa til 

ný hljóðfæri eða framkalla ný hljóð með þeim gömlu sem geta vakið undrun og 

eftirtekt. Að sjálfsögðu eru til fleiri aðferðir og líklega eru þær óteljandi ef beitt er 

skapandi hugsun. En hvað er þá undravert við flutninginn? Eitt algengt birtingarform 

undraverðs flutnings er þegar flytjandinn gerir eitthvað sem áhorfendur telja fyrir 

fram ómögulegt. Þá er oftast unnið með tónmál sem fólk þekkir vel en er útfært á 

þann máta að snilli flytjandans kemur sem best í ljós. Margar leiðir eru færar að þessu 

marki. Ein leiðin er sú að spila á hljóðfærið af meiri leikni en áður hefur þekkst. Á 

sumum hljóðfærum er leikinn hærri tónhæð en aðrir hljóðfæraleikarar geta spilað og 

svo framvegis. Einnig eru algeng ýmis sirkusbrögð við flutninginn, svo sem  að leika 

með hendur fyrir aftan bak eins og gítarleikarinn Jimi Hendrix varð frægur fyrir á sínu 

blómaskeiði. Þá varð saxófónleikarinn Rahsaan Roland Kirk frægur fyrir að spila á 

tvo til þrjá saxófóna í einu. Slíkir tilburðir geta án efa vakið undrun og aðdáun en eru 

þeir líklegir til þess að hafa áhrif á vinsældir tónverka?  

 Í þessu samhengi er áhugavert að skoða einn nafntogaðasta fiðluleikara 

sögunnar, Niccolò Paganini. Hann fæddist árið 1782 og er talinn einn af mestu 

fiðlulsnillingum sögunnar.18 Enn í dag eru fiðluleikarar að reyna að ná valdi á tækni 

sem Paganini beitti í verkum sínum. Tæknileg geta hans á fiðluna var svo mikil að 

fólki þótti hún ómannleg. Það varð til þess að upp spunnust sögur um að hann hafði 

selt sálu sína djöflinum til að öðlast meiri færni á fiðluna. Paganini flutti aðallega 

eigin verk og svo verk sem hann hafði breytt til að geta sýnt meiri tæknikunnáttu. 

Vinsælasta verk Paganini er jafnframt talið það erfiðasta en það er Caprica no.24 í a 

moll. Segir þetta eitthvað til um það á hverju vinsældir Paganini byggjast? Er það 

tilviljun að hans vinsælasta verk er einnig hans erfiðasta eða tengist það því að 

vinsældir hans byggja að einhverju leyti frekar á aðdáun á yfirnáttúrulegum 

tæknihæfileikum frekar en á gæði tónverka hans? Það fer ekki alltaf saman að búa til 

góða tónlist og að gera verk sem innihalda mikið af erfiðri tækni. Paganini hefur því 

                                                
18 Boris Schwarz, Great masters of the violin (New York, Simon & Shuster inc, 1983), bls. 176. 
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verið umdeildur sem tónskáld og sitt sýnist hverjum um tónverk hans. Gagnrýnendur 

hafa meðal annars haldið því fram að konsertar hans séu langdregnir og 

formúlukenndir en aðrir vilja meina að verk hans séu meira í ætt við tækniæfingar en 

eiginleg tónverk. Algengt er að nemendur sem þreyta inntökupróf séu látnir leika verk 

Paganini til að sýna fram á getu sína. Þannig þurfa flestir fiðluleikarar sem ætla sér að 

ná langt að glíma við verk Paganini á einhverjum tímapunkti, hvort sem það er til að 

bæta eigin tækni eða standast inntökupróf. Að ná valdi á slíku verki útheimtir 

gífurlega mikla vinnu og því líklegt að þeir sem leggja út í slíka vinnu vilji á endanum 

leyfa öðrum að njóta afrakstursins og spili verkið á tónleikum. Þannig má færa rök 

fyrir því að þegar verk Paganini eru flutt er það ekki eingöngu vegna gæða þeirra 

heldur einnig vegna þess hve erfið þau eru og hafa þannig skipað sér fastan  sess í 

menntun fiðluleikara. 

 Annað fyrirbæri sem liggur einhver staðar mitt á milli sirkusbragðanna og 

yfirnáttúrulegrar spilatækni eru undrabörnin. Hin svokölluðu undrabörn hafa löngum 

vakið athygli fyrir tónlistarkunnáttu sem er allt að því yfirnáttúruleg miðað við aldur. 

En eru vinsældir undrabarnanna tilkomnar vegna þess að þau eru bestu tónlistarmenn 

sem völ er á? Bjóða þau uppá meiri gæði í flutningi en gengur og gerist hjá 

fullorðnum tónlistarmönnum? Það verður að teljast ólíklegt þar sem öll undrabörn 

eldast þrátt fyrir sína yfirnáttúrulegu hæfileika. Þegar börnin eldast ættu þau ef allt er 

eðlilegt að geta aukið hæfni sína og orðið betri en þau voru sem börn. En hvað veldur 

því þá að áhugi á undrabörnunum minnkar þegar þau komast á fullorðinsaldur? Það 

gæti reynst þrautin þyngri að finna einhlítt svar við því. Líklega væri hægt að skrifa 

heila ritgerð um hvað það er í eðli mannsins sem vekur áhuga hans á að sjá lítil börn 

gera eitthvað sem fullorðnir eiga margir hverjir erfitt með. Gæti það verið af sömu 

ástæðu og fólk fer að sjá töfrabrögð eða fer í sirkus? Að löngunin til að sjá töfrabrögð 

sé lönguninni um að heyra góða tónlist yfirsterkari.  

 Frægasta undrabarn allra tíma er líklega Wolfgang Amadeus Mozart. Þegar 

börn byrja að læra um tónskáldið Mozart í skóla er oftast byrjað að segja hversu 

gamall hann var þegar hann lærði á píanó, hversu gamall hann var þegar hann samdi 

sitt fyrsta verk og hversu gamall hann var þegar hann fór í sína fyrstu tónleikaferð um 

Evrópu. Augljóslega hefur Mozart verið einstaklega hæfileikaríkt barn og þessar 

sögur merkileg heimild um hve ung börn geta náð tökum á tónlistinni. En skiptir þetta 

máli þegar hlustað er á verk eftir Mozart sem hann samdi á fullorðinsárum? Það ætti 

ekki að skipta máli ef að tilgangurinn með því að hlusta á tónlist er eingöngu að njóta 
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þess sem eyrun nema. En er mögulegt að þessi farsæli ferill Mozart sem undrabarns 

hafi skilað honum auknum vinsældum? Svarið við þessari spurningu er ekki einfalt en 

henni verður kannski best svarað með annarri spurningu sem Atli Heimir Sveinsson 

setti fram í grein sinni í Lesbók Morgunblaðsins Áhugi almennings á Mozart er mikill. 

En beinist áhuginn að verkum hans eða rómantískri útleggingu á einkalífi hans?19  

 Það er erfitt að gera sér grein fyrir því hvað nákvæmlega hefur gert Mozart að 

einu vinsælasta tónskáldi allra tíma. Þar sem um svo gríðarlega miklar vinsældir í 

langan tíma er að ræða þá er eðlilegt að gera ráð fyrir því að eitthvað af þeim stafi 

hreinlega af gæðum tónlistarinnar sem Mozart samdi. Áður hefur verið talað um 

hugsanleg áhrif ótímabærs dauða Mozarts á vinsældir hans. En kannski er það 

rómantíska túlkunin á lífi hans sem hefur mikil áhrif á vinsældir Mozarts. Öll þessi 

umræða um misskilda snillinginn, tónskáldið sem að margra mati bjó yfir það mikilli 

snilligáfu að við munum seint skilja tónlist hans til hlítar. Fleiri dæmi um 

takmarkalausa dýrkun á snillingnum Mozart má finna í riti tónskáldsins Carl Nielsen 

Tónlistin sem lifir. Í bókinni segir Nielsen:  

Hver venjulegur áheyrandi tónlistar á einnig Mozart margt og 

mikið upp að inna. Enda þótt hann skilji ef til vill ekki göfugt mál 

snillingsins og tiginmannlegt yfirbragð, hefir hann engu að síður 

hugboð um andgift hans og snilld sem er öllu æðri sem hann þekkir 

og er það út af fyrir sig ómetanlegt. 20  

Þessi takmarkalausa trú á snilli Mozarts er að líkindum að einhverju leyti sprottin upp 

af því hve mikið undrabarn hann var. Sú skoðun virðist algeng að barn sem semur 

tónverk fimm ára hafi meira og betra og vald á tónlistinni en við hin. Þannig hefur sú 

staðreynd að Mozart var undrabarn líklega haft einhver áhrif á þessa miklu 

persónudýrkun sem síðar hefur haft áhrif á gríðarlegar vinsældir hans.  

 Allir þessir undraverðu eiginleikar tónlistarmanna geta vafalaust orðið til að 

auka athygli á tónlist þeirra en jafnframt er hægt að færa rök fyrir því að þeir hafi lítið 

með gæði tónlistar að gera. Heldur aðeins gæði sýningarinnar sem sett er á svið þegar 

flutningur á sér stað. Til dæmis er nokkuð öruggt ef hlustað er á hljómplötu með Jimi 

Hendrix skiptir ekki máli hvort hann leikur á gítarinn fyrir aftan bak. Það sem skiptir 

                                                
19 Atli Heimir Sveinsson, „ Var Mozart ofmetnasta séní sögunnar “ Morgunblaðið 23. september 2006, 
bls. 34.  
20 Carl Nielsen, Tónlistin sem lifir. Árni Kristjánsson þýddi. (Njarðvík, Stapaprent hf, 1995) bls.  27. 
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máli er hvort manni líkar það sem berst til eyrnanna. Sama má segja um flytjendur 

sem spila á yfirnáttúrulegum hraða. Eflaust er eitthvað skemmtanagildi falið í því að 

sjá flytjandann spila eitthvað sem ætti ekki að vera hægt en slíkar æfingar duga varla 

einar og sér til að búa til góða tónlist. Heimur undrabarnanna lýtur svipuðum 

lögmálum, líklega er helsta ástæðan fyrir því fólk að kaupir plötur undrabarna sú að 

það eru börn sem spila en ekki vegna gæða tónlistarinnar. 
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Pólitík 

Í gegnum tíðina hefur verið vinsælt að nota tónlist í pólitískum tilgangi. Þannig er 

algengt að pólitískir baráttuhópar kyrji söngva til þess að vekja athygli á málstað 

sínum til dæmis má nefna einkennissöng samtaka herstöðvarandstæðinga Ísland úr 

Nató og herinn burt en sá söngur þekkist enn þó samtökin séu ekki fyrirferðar mikil í 

dag. Nú á tímum er algengt að ákveðnir baráttuhópar nýti sér tónlist við mótmæli 

gegn yfirvaldinu en í gegnum söguna má einnig finna mýmörg dæmi þess að yfirvöld 

hafi nýtt sér tónlist í pólitískum tilgangi. Yfirvöld hinna ýmsu þjóða á mismunandi 

tímum hafa þó ekki aðeins nýtt sér tónlist í áróðursskyni, heldur hafa þau einnig reynt 

að banna tónlist sem þykir ögrandi. Þekktasta dæmið um slíkt er líklega frá 

Sovíetríkjunum fyrrverandi þar sem gríðarleg ritskoðun átti sér stað í öllum 

listgreinum og listamenn gátu lent í fangelsi eða týnt lífinu ef þeir þóknuðust ekki 

stjórnvöldum í listsköpun sinni. En hve mikil áhrif hefur pólitíkin á vinsældir 

tónlistar? Er sú tónlist sem hefur á einhvern hátt verið notuð í pólitískum tilgangi eða 

verið beitt pólitískum takmörkunum líkleg til vinsælda? Gæti verið að vinsældir 

tónlistarinnar haldist að einhverju leyti í hendur við vinsældir þeirrar pólitísku stefnu 

sem hún tengist?  

 Nasisminn er mögulega óvinsælasta pólitíska stefna allra tíma. Nasisminn er 

almennt talinn ástæða þess að seinni heimsstyrjöldin braust út og yfir sextíu milljónir 

manna týndu lífinu. Þannig er hægt að gera sér í hugarlund að einhver sem nú myndi 

semja tónlist sem hyllti Nasismann ætti erfitt uppdráttar á vinsældalistum, þó 

mögulega væru einhverjir hópar nýnasista sem myndu taka framtakinu fagnandi. En 

hvað með tónlist sem Nasistar notuðu í sínu nafni eða er tengd þeim á einhvern hátt? 

Hefur sú tónlist hlotið sömu sögulegu örlög og pólitíska stefnan? Það fer líklega að 

miklu leyti eftir því hversu nátengd tónlistin er Nasistaflokknum. Lög eins og Horst-

Wessel-Lied sem var aðal söngur Nasistaflokksins heyrist líklega ekki oft enda er 

lagið bannað í Þýskalandi21 Sem annað dæmi mætti nefna þýska óperutónskáldið 

Richard Wagner. Hann fæddist árið 1813 og hafði mikil áhrif á óperuformið. Hann 

hafði ákveðnar hugmyndir um að óperan ætti að sameina öll listform í eitt. Wagner 

var ekki bara tónskáld hann var líka heimspekingur og þjóðernissinni. Hann skrifaði 

meðal annars bækurnar List og bylting , List framtíðarinnar og Gyðingar í tónlist. Þar  

lýsir Wagner hlutverki Þýskalands í frelsun mannkyns og leggur til að Gyðingum 
                                                
21 National anthems, http://www.nationalanthems.info/de-naz.htm 25.nóvember  
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verði hreinlega bannað að koma nálægt tónlistarsköpun.22 Segja má að þessi skrif hafi 

strax haft áhrif á vinsældir Wagners. Aðalkeppinautur Wagners Gyðingurinn 

Giacomo Meyerbeer vakti mikla lukku árið 1850 fyrir óperuna Le prophéte á meðan 

að verk Wagners voru víðast hvar hundsuð.23 En þetta var aðeins upphafið að því sem 

koma skyldi. Um það bil hálfri öld eftir að Wagner dó komst maður að nafni Adolf 

Hitler til valda í Þýskalandi. Hitler las kenningar Wagners um Þýskaland og 

Gyðingana og nýtti sér þær til að rökstyðja afstöðu Nastistaflokksins. Ekki er víst að 

Wagner hefði verið sáttur með hvernig skrif hans voru túlkuð af Nasistum en þar sem 

hann hafði verið látinn í hálfa öld hafði hann lítið um það að segja. Hitler var einnig 

mikill aðdáandi tónlistar Wagners og túlkaði hana eins og skrifin á þann máta að 

yfirburðir Þýskalands væru algerir og að Gyðingum þyrfti að eyða. Ekki voru þó öll 

verk Wagners til þess fallin að styðja við áróður Nasistanna og þannig var brugðið á 

það ráð að banna óperuna Parsifal árið 1939. Margir telja að bannið hafi komið til 

vegna þess að óperan þótti innihalda of mikinn friðarboðskap.24 Þetta dálæti Hitlers á 

Wagner auk skrifa Wagners um Gyðinga hafa orðið þess valdandi að margir Gyðingar 

kæra sig ekki um að hlusta á tónlist Wagners og skipta þá gæði hennar engu máli. 

Óperur hans hafa ekki enn verið settar á svið í Ísraelsríki og tónlist hans aðeins verið 

leikin tvisvar opinberlega frá stofnun þess. Í bæði skiptin var um uppklapps lög að 

ræða og í bæði skiptin olli flutningurinn miklu fjaðrafoki. Þessi andúð Gyðinga á 

Wagner varpar upp spurningunni hvort hægt sé að deila tónlistarsmekk með einu 

mesta illmenni sögunnar og er hægt að aðskilja persónulegar skoðanir tónskálda frá 

verkum þeirra? Langafabarn Wagners, Gottfried Wagner, telur sig hafa svarið við 

þeirri spurningu. Hann segir ómögulegt sé að skilja að óperur Wagners og skrif hans 

um heimspeki. Hann telur að tónlistin og skrifin myndi órjúfanlega heild og að 

Wagner hafi álitið sig heimspeking fremur en tónskáld.25 Það er nokkuð ljóst að 

pólitískar skoðanir Wagners hafa dregið úr vinsældum hans hjá ákveðnum hópum. En 

hefur þetta orðið til að minnka vinsældir hans almennt? Erfitt er að svara þessari 

spurningu með vissu þar sem seint verður hægt að spá fyrir um hversu vinsæll 

                                                
22 Joachim Köhler, Richard Wagner  The Last of the Titans(London, Yale University Press, 2004),  
bls. 284. 
23 Joachim Köhler, Richard Wagner, bls. 280. 
24 Senses of Cinema - Parisfa http://archive.sensesofcinema.com/contents/cteq/05/37/parsifal.html 3. 
Desember 2008 
25 The Controversy Over Richard Wagner, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-
semitism/Wagner.html 2.desember 2008 
 



 16 

Wagner væri í dag ef skoðanir hans hefðu ekki verið tengdar Nasistaflokknum eftir að 

hann dó.  

 Á seinni hluta nítjándu aldar skiptust aðdáendur klassískrar tónlistar í tvo 

hópa. Annar hópurinn taldi Wagner vera mikilvægasta nýja tónskáldið og réttmætan 

arftaka Beethoven. Hinn hópurinn taldi að þýska tónskáldið Johannes Brahms væri sá 

sem leiða ætti tónlistina inn í framtíðina.26 Johannes Brahms var tuttugu árum yngri 

en Wagner og höfðu þeir æði ólíkar hugmyndir um hvert ætti að draga vagninn sem 

Beethoven hafði látið þeim eftir. Wagner vildi eins og áður hefur komið fram sameina 

tónlist, leiklist og ljóðlist í það sem hann kallaði Gesamtkunstwerk. Brahms hins 

vegar byggði verk sín á sínfóníuhefð Beethovens og reyndi að þróa hana enn frekar. 

Deilurnar á milli fylgismanna Brahms og Wagners snérust því að mörgu leiti um það 

hvor leiðin væri sú rétta. Nú eru liðin um það bil 150 ár frá því að þessar deilur hófust 

og segja má að arfleið beggja tónskáldanna hafi lifað fram til dagsins í dag. Margir 

vilja meina að Gesamtkunstwerk Wagners hafi orðið að veruleika í kvikmyndum og 

ekkert lát virðist vera á að menn sæki innblástur til gömlu meistaranna eins og 

Brahms gerði forðum daga. En hvernig hafa vinsældir þessara tveggja tónskálda 

þróast frá því að þeir skiptu tónlistarheiminum í tvær fylkingar og höfðu pólitísk skrif 

Wagners áhrif á þá þróun? Bæði þessi tónskáld njóta mikilla vinsælda enn í dag. Það 

er erfitt að gera sér grein fyrir því hvort tónskáldið er vinsælla en þess má þó geta að 

verk Brahms hafa verið gefin út talsvert oftar á geisladiskum heldur en verk 

Wagners.27 Útgáfur á verkum Brahms eru rúmlega þúsund fleiri en af verkum 

Wagners. 28  Þessi munur þarf ekki endilega að þýða að Brahms sé vinsælli en vert að 

skoða hvort þessi munur skýrist af einhverju leiti af pólitískum skoðunum Wagners. 

Þess ber þó að geta að Brahms samdi talsvert fleiri verk en Wagner. Einnig voru verk 

Wagners flest í stærri kantinum sem gæti valdið því að það þyki auðveldara að taka 

upp og gefa út verk Brahms. Þá er einnig sá möguleiki fyrir hendi að tónlist Brahms 

sé á einhvern hátt aðgengilegri og þannig líklegri til vinsælda heldur en tónlist 

Wagners.  

                                                
26 J.Peter Burkholder, Donald J. Grout, Claude V. Palisca A History of Western music (New York, 
W.W. Norton & Company, 2006), bls. 716-726. 
27 ArkivMusic - The source for Classical music http://www.arkivmusic.com/classical/Name/Richard-
Wagner/Composer/12732-1 
28 ArkivMusic - The source for Classical music http://www.arkivmusic.com/classical/Name/Johannes-
Brahms/Composer/1441-1 
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 Ofangreint dæmi af Wagner segir okkur að það er ákveðinn hópur af 

neytendum sem getur ekki hugsað sér að hlusta á tónlist Wagners vegna pólitískra 

skoðanna hans. Það sýnir svo að ekki verður um villst að pólitík eða pólitískar 

skoðanir geta haft áhrif á vinsældir tónlistar. Það fer svo eftir því hve margir og 

hversu ósammála þeir eru skoðun tónlistarmannsins hversu mikil þessi áhrif verða. 
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Markaðssetning 

Bandaríski fjölmiðlafrömuðurinn William Randolph Hearst sagði við upphaf 

tuttugustu aldarinnar:  

Þrátt fyrir að heimspekingar haldi því fram að fólk brjóti sér leið í 

gegnum frumskóginn til að nálgast vöru sem er nógu góð þá er 

hægt að fá mun fleiri til að kaupa vöruna ef lögð er hraðbraut í 

gegnum skóginn.29  

Þetta er ágætis lýsing á því hvernig markaðssetning getur virkað fyrir tónlist sem og 

aðrar vörur. Þannig má leiða að því líkum að sú tónlist sem hefur eitthvað fram að 

færa og á einhvern á hátt erindi til fólks muni á endanum ná eyrum hlustenda. Það er 

síðan bara spurning hve margra hlustenda hún nær til og hvað það tekur langan tíma.  

Með því að beita markaðssetningu er oft hægt að fjölga eyrunum og stytta tímann. Í 

dag er þetta vel þekkt staðreynd og eru flestir tónlistarmenn meðvitaðir um mikilvægi 

markaðssetningar hafi þeir á annað borð áhuga á vinsældum. Markaðssetning á tónlist 

í dag nær yfir mjög breitt svið sem inniheldur meðal annars myndbandagerð, beinar 

auglýsingar, ýmis konar óbeinar auglýsingar í gegnum viðtöl og glanstímarit. Þá er 

einnig þekkt að útliti tónlistarmanna er breytt til að þeir falli betur að staðalímyndum 

markaðarins. Þrátt fyrir að þessi meðul virðast virka vel til að skila vinsældum í dag 

er erfitt að spá fyrir um hvort þessar aðferðir tryggi að tónlist sem nú er í efstu sætum 

vinsældalistanna verði enn flutt eftir fimmtíu eða hundrað ár. En hvaða 

markaðsbrögðum var þá beitt fyrr á tímum og hafa þau haft áhrif á hvaða tónlist hefur 

lifað? Eflaust höfðu útgefendur jafn mikinn áhuga á að selja vöru sína fyrir 

tvöhundruð árum og í dag. Það sem kannski helst hefur breyst að nú er mun 

auðveldara fyrir útgefendur að koma upplýsingum um vörur sínar á framfæri við 

neytendur. Ein leið til að reyna að ná eyrum hlustenda var að gefa verkunum nöfn 

sem vöktu áhuga. Dæmi um slíkt er Tempest sónatan eftir Ludwig van Beethoven. 

Anton Schindler fyrsti ævisagnaritari Beethovens hélt því fram að sónatan hefði verið 

samin eftir innblástur frá samnefndu leikriti Shakespeare.30 Það kom svo síðar í ljós 

að það var ekki rétt hjá honum og líklegt að hann hafi verið að reyna auka sölu 

                                                
29 Motivational Quotes About Marketing and Advertising, 
http://www.museummarketingtips.com/quotes/quotes_ac.html 8.desember 2008 
30 Beethoven piano Sonatas http://www.raptusassociation.org/son17e.html 20.desember 2008 
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verksins með því að tengja sónötuna við leikrit Shakespeare. Þetta er ekki eina dæmið 

um að nöfn á verkum Beethoven hafi tekið breytingum. Þriðja sinfónía hans Eroica 

átti upphaflega að heita Bonaparte til heiðurs Napóleon Bonaparte. Þegar Beethoven 

frétti síðan að Napóleon hafði krýnt sig keisara yfir Frakklandi reiddist hann mjög og 

breytti nafni sinfóníunnar. 31 Þó Beethoven hafi án efa reiðst Napóleon vaknar upp 

spurningin hvort ákvörðunin um nafnabreytinguna hafi að einhverju leyti verið 

viðskiptalegs eðlis? Er mögulegt að Beethoven hafi ekki viljað að verk sitt væri 

tileinkað manni sem síðar yrði álitinn skúrkur? Þannig má velta því fyrir sér hver 

hefðu verið örlög verksins ef að Napóleon hefði krýnt sig sem keisara eftir að verkið 

kom út? Hefði það komið niður á vinsældum verksins? Ef þetta er sett í samhengi við 

nútímann má ímynda sér tónskáld sem hefði samið sinfóníu til heiðurs George Bush 

yngri þegar hann fyrst náði kjöri sem forseti Bandaríkjanna. Telja má líklegt að það 

verk hefði ekki verið mikið flutt eftir að Bandaríkjaher réðist inn í Írak og í ljós kom 

að engin kjarnorkuvopn var þar að finna. 

 Til eru fleiri dæmi um að nöfn verka geti haft umtalsverð áhrif á vinsældir 

þeirra. Pólska tónskáldið Krzysztof Penderecki samdi árið 1960 verk sem átti eftir að 

vekja mikla athygli. Verkið heitir Harmljóð fyrir fórnarlömb Hiroshima. Þessi sterki 

titill hefur vakið athygli á verkinu og tónskáldinu um allan heim. Upphaflega hafði 

Penderecki ætlað sér að láta verkið heita 8:37 en síðar skipti hann um skoðun og gaf  

því titil sem átti að vekja sterkari tilfinningar hjá áheyrendum.32 Penderecki breytti 

titlinum í Harmljóð fyrir fórnarlömb Hiroshima. Þannig hefur lítið breyst frá tímum 

Beethovens hvað það varðar að enn er mikil trú á að titlar verka geti haft áhrif á 

vinsældir þeirra. Líklega var það snjöll viðskiptaákvörðun að breyta titlinum á 

verkinu. Verkið var samið um 1960 en þá var kaldastríðið í algleymingi og óttinn við 

að kjarnorkustyrjöld brytist út var umtalsverður. Nýi titillinn hefur því líklega átt vel 

við á þessum tímapunkti og ekki orðið til að draga úr vinsældum verksins. Í dag er 

þetta eitt þekktasta verk Penderecki og hlutar af því hafa verið notaðir í vinsælum 

kvikmyndum, til dæmis myndinni The Shining eftir Stanley Kubrik. Einnig hafa 

popphljómsveitir notað hluta af verkinu í lög sín. Þetta vekur upp spurningar um 

annars konar markaðssetningu. Það er að segja mátt Hollywood. Tónlist sem heyrist í 

                                                
31 J.Peter Burkholder, Donald J. Grout, Claude V. Palisca A History of Western music, bls. 581-2. 
32 Penderecki, Krzysztof in Oxford Music Online 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/21246?q=threnody+for+the+victim
s+of++&search=quick&pos=4&_start=1#firsthit 5.desember 2008 
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kvikmyndum getur náð gífurlega mikilli dreifingu. Þannig má gera ráð fyrir að allur 

sá fjöldi sem hefur séð myndina The Shining hafi heyrt hluta af harmljóðinu. Líklega 

hafa fæstir þeirra haft hugmynd um hvaða tónlist þetta er og litlar líkur eru á að þetta 

fólk hefði nokkurn tíma heyrt þessa tónlist ef hún hefði ekki hljómað í kvikmyndinni. 

Geta kvikmyndir þannig haft bein áhrif á vinsældir tónlistar? Það er nokkuð víst að 

kvikmyndir geta haft áhrif á dreifingu tónlistar og komið henni til fólks sem ekki ber 

sig sérstaklega eftir henni. Ef gert er ráð fyrir að líkurnar á að tónlist verði vinsæl 

aukist eftir því sem fleiri heyra hana þá má gera ráð fyrir því að kvikmyndir geti haft 

áhrif á vinsældir tónlistar. Til að styðja þá kenningu nánar má benda á að svokallaðar 

soundtrack plötur úr myndunum The Body Guard, Forest Gump, Saturday night 

fever, Dirty Dancing og Titanic eru í hópi mest seldu hljómplatna allra tíma.33 Þar er 

árangur Titanic plötunnar sérstaklega athyglisverður þar sem öll tónlistin á plötunni er 

frumsamin fyrir myndina og flest lögin eru hljómsveitarverk án söngs. Erfitt er að 

ímynda sér að tónlistin úr Titanic hefði náð slíkum vinsældum ef myndin hefði hlotið 

dræmar viðtökur áhorfenda. Einnig má velta því fyrir sér hvort það sé tilviljun að á 

lista yfir mest seldu plötur allra tíma er hvergi að finna tónlist úr lítt þekktum 

kvikmyndum sem ekki hafa notið Hollywood fjármagns við kynningar.  

 Til að setja ofangreindar kenningar í samhengi við það sem stendur okkur enn 

nærri er gaman að líta á það ABBA æði sem gripið hefur um sig nú árið 2008 en 

Abba sveitin var á hátindi ferils síns á 8. áratug síðustu aldar. Endurvakning á 

vinsældum tónlistar sveitarinnar hefur komið í kjölfar myndarinnar Mamma Mia. 

Myndin er byggð á söngleik þar sem allir helstu slagarar ABBA flokksins koma við 

sögu. Myndin hefur farið sigurför um heiminn og hefur ótrúlegur fjöldi fólks lagt leið 

sína í kvikmyndahús til að sjá myndina. Í kjölfarið kom út geislaplata þar sem heyra 

má ABBA lögin eins og þau hljóma í myndinni sungin af leikurum myndarinnar. 

Þessi plata hefur notið fádæma vinsælda og til marks um það hefur hún selst í 11.500 

eintökum hér á landi sem er besti árangur erlendrar plötu á Íslandi í meira en tíu ár.34 

En hvað veldur þessum skyndilegu vinsældum? Hafa Hollywood leikararnir fundið 

nýjan flöt á tónlist ABBA? Hafa þeir endurbætt eldri útgáfur og gefið þessum lögum 

aukna dýpt eða ferskan andblæ svo að fólk má hreinlega til með að eignast þessa nýju 

                                                
33 Recording Industry Association of America – Gold and platinum 
http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=tblTop100 skoðað 7. desember 2008 
34 Freyr Bjarnason, „Páll Óskar, Vilhjálmur og Mamma Mia! vinsælust “ Fréttablaðið 3. janúar 2009, 
bls. 34. 
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plötu? Eflaust er hægt að deila lengi um gæði útsetninga á plötunni og einhverjum 

finnst hún jafnvel mun áheyrilegri en gömlu ABBA útsetningarnar. Þó læðist að 

manni sá grunur að ef þessir Hollywood leikarar hefðu tekið sig til og stofnað 

hljómsveit sem sérhæfði sig í flutningi á ABBA lögum og svo gefið út plötu án þess 

að myndin hefði komið fyrir sjónir fólks þá væru sölutölur eflaust aðrar. 

 Markaðssetning virðist geta ráðið ansi miklu um vinsældir tónlistar hvort sem 

um ræðir nafnabreytingu á verkum eða stórfelldar auglýsingaherferðir stærri 

útgefenda. Fjölmiðlar eiga einnig sinn þátt þar sem það kemur oft í þeirra hlut að 

kynna tónlist fyrir neytendum. Í fullkomnum heimi ætti það kannski ekki að hafa 

mikil áhrif þar sem fjölmiðlar eiga að vera hlutlausir og myndu þannig endurspegla 

vinsældir frekar en að hafa áhrif á þær. Nútímasamfélagið er hins vegar ekki 

fullkomið og þannig eru til dæmi um að fjölmiðill, útgefandi og heildsali tónlistar hafi 

allir verið í eigu sömu aðila.35 Í þannig ástandi er alltaf ákveðin hætta á að fjölmiðlar 

séu nýttir til óbeinnar markaðssetningar á tónlist í þágu eigenda sinna. Við slíkar 

aðstæður væri mjög erfitt að nota vinsældir sem mælikvarða á gæði tónlistar þar sem 

eigendur fjölmiðla gætu reynt að auka vinsældir þeirrar tónlistar sem þeir gefa út, burt 

séð frá gæðum. 

 

                                                
35 www.ruv.is - Dagsbrún og Sena sameinuð, http://www.ruv.is/heim/frettir/frett/store64/item84544/  
4. desember 2008 
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Niðurstöður 

Í umhverfi okkar er mikið gert úr vinsældum. Margar útvarpsstöðvar og tímarit birta 

sína eigin vinsældalista, auk þess sem reglulega eru birtir listar yfir mest seldu 

geislaplötur, myndir og bækur. Þessi mikla áhersla á vinsældir hefur gert það að 

verkum að margir álíta vinsældir vera hinn sanna mælikvarða á gæði tónlistar. Þeir 

sem eru á þeirri skoðun fullyrða gjarnan að tónlist sé fyrir hlustendur og því eðlilegt 

að sú tónlist sem flestir vilja heyra sé talin sú besta. Þeir sem hafa slíka skoðun hafa 

eflaust eitthvað til síns máls en þó er alltaf hægt að spyrja hvort að smekkur fjöldans 

sé endilega betri en fámennra hópa. Einnig er hægt að spyrja hvort að sú tónlist sem 

vinsælust er sé vinsæl vegna þess að hlustendur hafi valið hana eftir að hafa hlustað 

gaumgæfilega á hina ýmsu tónlist eða hvort að ytri aðstæður hafi haft þar áhrif. 

 Nú er búið að skoða hvaða áhrif hinir ýmsu þættir hafa á vinsældar 

mælikvarðann. Líkt og með málbandið sem prufa þarf í frosti, hita og raka er búið að 

athuga virkni vinsældarkvarðans þegar þættir eins og pólitík, flytjendur, 

markaðssetning og saga eiga í hlut. Kvarðinn virðist vera viðkvæmur fyrir ýmsum ytri 

aðstæðum sem gerir okkur erfitt fyrir að treysta á hann sem nákvæma mælistiku á 

gæði tónlistar. Það hefur sýnt sig að hægt er að brengla mælingunna með því að kasta 

ryki í augu, eða öllu heldur eyru áheyrenda og þannig hafa sum tónverk náð meiri 

vinsældum en önnur án þess þó að með fullri vissu sé hægt að fullyrða að um betri 

tónlist sé að ræða. Væri þá hægt að búa til frávikskvarða sem nota mætti til að finna út 

hve mikil áhrif hinir ýmsu utanaðkomandi þættir hafa á vinsældir og laga þannig 

skekkjuna? Líklega er það ekki raunhæfur kostur. Vinsældir eru ansi breytilegar og 

líklega verður aldrei hægt með vissu að fullyrða hve mikil áhrif einstakir hlutir hafa á 

vinsældir. Hinsvegar er gott að hafa til hliðsjónar þá þætti sem við teljum að hafa 

áhrif á vinsældir eins og dæmin hér að framan sýna. Þannig er nauðsynlegt að skoða 

þá tónlist sem er vinsæl hverju sinni og spyrja sig hefur þessi tónlist orðið vinsæl fyrir 

eigið ágæti eða hafa utanaðkomandi þættir haft áhrif? Ef þetta er haft að leiðarljósi er 

hægt að forðast að falla í þá gryfju einsleitni sem vinsældir virðast oft skapa. Líkt og 

kom fram í kaflanum um flytjendur er ekki ólíklegt að Herbert von Karajan hafi haft 

einhver áhrif á það hvaða tónverk urðu vinsæl. Plötur hans seldust það vel að aðrir 

freistuðu þess að feta í fótspor hans í von um að selja jafn margar plötur. Þá er hætt 

við að sífellt fleiri plötur komi út með sömu verkum eða sama tónskáldi sem verður til 
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þess að skyggja á önnur verk. Við slíkar aðstæður gæti fólk hæglega misst af virkilega 

góðri tónlist sem ekki hefur notið vinsælda vegna þess að það er mikið auðveldara að 

nálgast tónlist sem er vinsæl. Þetta er auðveldlega hægt að heimfæra á mörg af 

dæmunum sem finnast í þessari ritgerð. Tökum Mozart sem dæmi en hann hefur verið 

gríðarlega vinsæll í mörg ár og þess vegna er framboð af tónlist hans nær óendanlegt. 

Það gerir það að verkum að mun auðveldara er að nálgast tónlist hans heldur en 

annara samtímamanna hans. Þannig er líklegt að flestir þeir sem hafa áhuga á að 

hlusta á tónlist frá átjándu öld byrji að hlusta á Mozart vegna þess að hann er það 

fyrsta sem fyrir augu ber og auðveldast er að nálgast tónlist hans. Þá má mætti 

hugleiða hvort að á einhverjum tímapunkti ytri aðstæður geti hætti að skipta máli og 

tónlistin ein standi eftir? Mun það einhverntímann gleymast að Kurt Kobain dó aðeins 

27 ára að aldri líkt og margar aðrar rokkstjörnur? Mun tónlist Nirvana einhverntíma 

standa ein og sér án þess að sagan um Kurt Kobain fylgi með? Mun sagan af því 

hvernig frumflutningurinn á Kvartett fyrir endalok tímans fór fram í greipum seinni 

heimstyrjaldarinnar einhvern tíma hætta að skipta máli eða jafnvel gleymast þó að 

verkið lifi? Munu pólitískar skoðanir Wagners einhvern tíma hætta að fæla ákveðna 

hópa frá óperum hans? Tíminn læknar öll sár segja sumir en hversu fljótt það gerist 

fer að miklu leiti eftir því hvort einhver er sífellt að kroppa í sárið. Ef að 

markaðsmenn sjá sér hag í því að viðhalda þeirri rómantísku snillings ásýnd sem fólk 

hefur á Mozart til þess að þess að selja plötur eða annan varning honum tengdum þá 

er víst að sárið verður lengur að gróa og sögur úr einkalífinu munu halda áfram að 

fylgja tónlist hans. Hinsvegar gæti farið svo að hinn síbreytilegi markaður hætti að sjá 

gróðavon í Mozart og þá kannski mun tónlistin lifa sögurnar. Einmitt þarna liggur 

stærsta vandamálið í að nota vinsældir til að meta gæði tónlistar. Það er alltaf einhver 

sem græðir ef tónlist verður vinsæl, ýmist eru það tónskáldin, útgefendur eða báðir. 

Þannig munu alltaf einhverjir sjá gróðavon í auknum vinsældum og reyna að teygja á 

mælibandinu og fá það til að sýna meiri vinsældir. Þannig verður til ósanngjarn leikur 

því alltaf eru einhverjir sem ekki hafa áhuga á að græða á sinni tónlist og reyna því 

ekki að auka vinsældir hennar sérstakalega með markaðsbrögðum eða söluvænum 

nafngiftum. Þá eru einnig einhverjir sem eiga erfitt með afla tónlist sinni vinsælda 

meðal annars sökum þess að þeir eru óheillandi persónur eða hafa skoðanir sem fær 

fólk til að sniðganga þá. Í því tilliti gæti einhver sagt að það sé ekki óeðlilegt að þeir 

sem ekki nenna að stunda markaðssetningu eigi ekki skilið að öðlast vinsældir og auð. 

Hinsvegar er ekki hægt að dæma tónlist þeirra sem verri fyrir vikið. Með þessu er þó 
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ekki sagt að allir sem njóta vinsælda hafi farið þessa leið eða eigi ekki innistæðu fyrir 

vinsældum sínum en hættan er engu að síður fyrir hendi að fólk nýti sér allar færar 

leiðir til að auka vinsældir.  

 Á meðan að einstaklingar og fyrirtæki geta haft áhrif á vinsældir tónlistar í 

ágóðaskyni verða þær að teljast óáreiðanlegur mælikvarði á gæði tónlistar. 

Hugsanlega er hægt að nota vinsældir til að gefa vísbendingar um smekk neytenda á 

tónlist. Til þess að það sé hægt þarf að taka með í dæmið alla þá þætti sem hafa áhrif á 

vinsældir tónlistar án þess að tengjast gæðum hennar. Nokkrir þeirra hafa verið taldir 

upp hér að framan en líklega eru þeir þó mun fleiri. Þar sem gæði tónlistar eru 

nátengd persónulegum smekk hvers og eins er ólíklegt að við munum einhverntíma 

finna algildan mælikvarða á gæði tónlistar. Líklega er eini mælikvarðinn sem hægt er 

að treysta eyru okkar og hugur en vonandi verður það svo um ókomna framtíð.  
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