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Útdráttur 
 

Tónlist myndarinnar Star Wars – A New Hope er eftir bandaríska 

kvikmyndatónskáldið John Williams. Hann á að baki langan og farsælan feril sem 

tónskáld og er enn í fullu fjöri við að semja tónlist. 

Fyrsta tímabil kvikmyndasögunnar (1895-1930) hefst á þ öglu myndunum en í 

þeim var ekkert tal og engin tónlist. Þ ó störfuðu oftar en ekki píanóleikarar við 

kvikmyndahús sem sýndu þ öglar myndir og var þ eirra hlutverk að flytja 

kvikmyndatónlistina á meðan sýningum stóð. Tíma þöglu myndanna lýkur svo með 

komu myndarinnar The Jazz Singer frá árinu 1927 en þ ar mátti fyrst heyra tal í 

kvikmynd. Næsta tímabil sögunnar kallast klassíska Hollywood tímabilið (1930-

1960) en það  einkenndist af verksmiðjuvæðingu og mikilli sérhæfingu meðal 

kvikmyndagerðamanna. Þ essi þ róun varð til þ ess að hugmyndafræði 

kvikmyndatónlistar tók á sig þá mynd er við þekkjum í dag. Póstklassíska tímabilið 

hófst svo árið 1960 og stendur enn í dag. Upphaf þ ess einkennist af þ ví að 

verksmiðjuvæðingin leið undir lok og menn tóku frekar að sér einstök verkefni heldur 

en að vinna hjá stúdíóunum árið um kring. 

Þetta andrúmsloft lagði grunninn að samvinnu leikstjórans og handritshöfundarins 

George Lucas og John Williams við myndina Star Wars – A New Hope, en hún fjallar 

eins og allar góðar sögur um baráttu góðs og ills eða öllu heldur baráttu hins illa 

heimsveldis gegn hinni góðu andspyrnuhreyfingu. 

Aðalþema myndarinnar er eitt frægasta stef kvikmyndasögunnar og þar má heyra 

mikinn lúðraþyt undir taktföstum trumbuslætti sem gefur hljóðmyndinni jafnt 

hetjulegan sem og hernaðarlegan blæ. Önnur þemu myndarinnar eru mjög misjöfn og 

má þ ar meðal annars heyra rómantísk hetjustef, lágstemd eyðimerkurstef, gleðileg 

djassstef og gríðarstór hljómsveitarstef. 

Myndin Star Wars hefur gefið mörgum tónskáldum ómældan innblástur og 

tónlistin í myndaflokknum hefur öðlast sjálfstætt líf. Tónlistin átti vafalítið hlut í því 

að þessi mynd sem upphaflega átti einungis að verða góð eftirmiðdagsskemmtun fyrir 

börn varð ein frægasta kvikmynd sem komið hefur út fyrr og síðar. 
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Í þ essari ritgerð mun ég fjalla um tónlist og stefjaefni bandarísku stórmyndarinnar 

Star Wars – A New Hope sem kom út árið 1977.1 Myndin er upphafið á vinsælum 

stjörnustríðsþríleik sem gaf af sér aðra mynd árið 1980, The Empire Strikes Back, og 

lýkur með myndinni The Return of the Jedi árið 1983. The Phantom Menace frá árinu 

1999 markar upphafið af seinni þríleiknum en hann er forsaga fyrri seríunnar. Síðar 

koma út myndirnar The Attack of the Clones árið 2002 og The Revenge of the Sith árið 

2005 og heildin er nú orðin sex mynda sería. 

John Williams 
 

„Ég undrast það ennþá. Ég sest niður með blað og penna og geri mitt besta… og það 

ótrúlega er að milljónir manna fá að hlusta á tónlistina mína.“2 Svo segir meistarinn 

sjálfur, John Williams. John Towner Williams fæddist 8. febrúar 1932 á Long Island í 

New York fylki BNA. Hann uppgötvaði tónlist snemma í barnæsku og þ ví er að 

þakka að pabbi hans starfaði sem slagverksleikari fyrir CBS útvarpsstöðina og 

Raymond Scott kvintettinn. Eftir að hafa flutt búferlum til Los Angeles borgar árið 

1948 hafði ungi tónlistarmaðurinn tekið þá ákvörðun að verða konsertpíanisti, en þó 

var hugurinn farinn að hneigjast til tónsmíðanna líka. Williams stundaði nám bæði við 

Los Angeles City Collage og UCLA háskólann þar sem hann lærði hljóðfærafræði hjá 

Robert Van Eps sem auk þess vann hjá MGM myndverinu. Eins sótti hann einkatíma í 

tónsmíðum hjá tónskáldinu Mario Castelnuovo-Tadesco. Árið 1952 gekk Williams í 

flugherinn og fékk þar það verkefni að stjórna og útsetja fyrir hljómsveit flughersins. 

Þessi ráðning var til þriggja ára og að því loknu hóf hann nám við hinn virta Julliard 

skóla í New York. Þ ar sótti hann tíma hjá margrómuðum píanókennara að nafni 

Madame Rosina Lhevinne og á meðan á þessu námi stóð vann Williams fyrir sér með 

því að spila djass á klúbbum bæjarins. Að námi loknu fluttist hann aftur til Los 

Angeles og hóf feril sem hljóðverspíanisti í Hollywood. Þ ar var hann fljótur að 

komast til metorða sem mikið tónlistarséní og fyrr en varði var hann farinn að spila 

inn á kvikmyndir fyrir tónskáld á borð við Henry Mancini og Bernard Herrmann, 

frægasta verkið sem þ ar ber að nefna er líklega Peter Gunn þemað  eftir Mancini. 

Samhliða píanóleiknum fékk Williams vinnu hjá 20th Century-Fox kvikmyndaverinu 

                                           
1Lucas, George, Star Wars – A New Hope, DVD, Lucasfilm – 20th Century Fox Film Corporation, 
USA, 1977. 
2MH, Aðdáendasíða John Williams, 25.01.2011, sótt 04.12.2010, http://mahawa.jw-music.net/bio.htm. 
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sem útsetjari og þar vann hann að útsetningum fyrir menn á borð við Alfred Newman, 

Lionel Newman, Dimitri Tiomkin og Franz Waxman. Einnig útsetti hann popptónlist 

fyrir listamenn eins og Vic Damone, Doris Day og Mahaliu Jackson. Á meðan öllu 

þessu stóð kynntist Williams fyrstu konu sinni Barböru Ruick en hún lést árið 1974. 

Með henni eignaðist hann þrjú börn, dóttur sem nú er læknir og tvo syni en annar er 

söngvari hljómsveitarinnar Toto, sem gerði garðinn frægan á áttunda áratug síðustu 

aldar .3 

Sögulegt samhengi 
 

Til þ ess að staðsetja fyrstu myndina í kvikmyndasögulegt samhengi er rétt að fara 

stuttlega yfir kvikmyndasöguna og þau þrjú tímabil sem henni hefur verið skipt upp í. 

Fyrsta tímabilið (1895-1930) hefst með þöglu myndunum, sem þó voru aldrei þöglar 

heldur var mjög oft píanóleikari sem sá um að setja upp stemningar, túlka tilfinningar 

fyrir karaktera og stundum sá hann um hljóðeffekta líka. Á þessu tímabili voru gerðar 

margar tilraunir með hljóðdiska og hljóð á filmu í þeim tilgangi að leika tónlist með 

myndefninu. Myndin The Jazz Singer frá árinu 1927 eftir Alan Crosland markaði 

tímamót í hljóðvinnslu kvikmynda. Þ ar má finna atriði þ ar sem mynd og hljóð eru 

tekin upp samtímis. Aðalleikari myndarinnar fær það  verkefni að syngja og leika 

undir á píanó en eftir að laginu lýkur heldur hann einræðu sem fékk að fljóta með 

hljóðrás myndarinnar. Þ ar með hafði talað mál hafið innrás sína inn í heim 

kvikmyndanna. 

Þarna hefst nýtt tímabil í kvikmyndasögunni sem nefnist klassíska Hollywood 

tímabilið (1930-1960) en það  tímabil hefur einnig verið kallað gullöld stóru 

stúdíóanna. Þá voru ráðandi á markaðnum fimm stór stúdíó, Paramount, Fox, MGM, 

Warner Bros. og RKO og þrjú minni, Universal, United Artist og Columbia. Á þessu 

tímabili átti sér stað verksmiðjuvæðing í kvikmyndaframleiðslu og verkaskiptingin 

jafnt sem sérhæfingin þróað ist í átt að því sem við þekkjum í dag. Hugmyndafræði 

kvikmyndatónlistar tók á sig skýrari mynd strax í upphafi þessa tímabils en hugtök 

eins og leiðsögustef (leitmotiv), lagertónlist (stock music), innri og ytri tónlist og 

„mickey mousing“ hljóðeffektar fóru að þekkjast í bransanum. Síðast en ekki síst ber 

að nefna að á þessu tímabili fóru menn að notast við popptónlist í bíómyndum, jafnt 
                                           
3Jeffrey Wheeler, Internet Movie Database síða um John Williams, 2011, sótt 04.12.2010, 
http://www.imdb.com/name/nm0002354/ 
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til þess að þóknast söguþræðinum sem og einfaldlega til þess að kynna tónlistina með 

það að markmiði að auka sölu á henni, enda átti útgefandi kvikmyndarinnar gjarnan 

sameiginlega hagsmuni af sölu tónlistarinnar. 

Breyttir tímar mörkuðu upphaf næsta kafla kvikmyndasögunar. Hann kallast 

póstklassíska tímabilið og nær frá árinu 1960 til samtímans. Þ essi tími er mjög 

róstursamur fyrir stóru stúdíóin og enn sér ekki fyrir endann á krosstengslum, 

kaupum, sölum og sameiningum þeirra á milli. Í upphafi þ essa tímabils voru stóru 

stúdíóin hætt að vera með framleiðsluteymi í fullu starfi árið um kring heldur voru 

menn eingöngu ráðnir inn í einstök verkefni og skilaði það sér í aukinni sköpunargleði 

og fjölbreyttari vinnubrögðum.4 

Þetta er einmitt andrúmsloftið sem George Lucas höfundur myndarinnar sem hér er 

fjallað um rís upp úr. Hans ferill hefst árið 1969 þegar hann ásamt vini sínum Francis 

Ford Coppola stofnar kvikmyndaframleiðslufyrirtækið American Zoetrope. Þa ð 

fyrirtæki framleiddi fyrstu tvær myndir George Lucas, THX-1138 og American 

Graffiti. Þær náðu miklum vinsældum og síðari myndin rakaði inn hundrað milljónum 

dala auk þess að fá Golden Globe verðlaun sama ár. Það var þó ekki fyrr en Lucas 

gerði sína þriðju mynd árið 1977 að frægðarsól hans fór að rísa fyrir alvöru. Það var 

árið sem Star Wars – A New Hope kom út, en hún átti eftir að gjörbylta 

kvikmyndaheiminum. Við gerð myndarinnar stofnaði Lucas frumkvöðlateymið 

Industrial Light & Magic en það  hannaði sjónrænar og hljóðrænar tæknibrellur sem 

engan hafði áður órað fyrir að væru framkvæmanlegar. Þ etta ásamt gríðarstórum 

hljóðheimi gerði myndina að stærri kvikmyndaupplifun en áhorfendur höfðu áður 

kynnst.5 

Fyrsta Star Wars myndin skiptir sköpum fyrir hljóðheim seríunnar því þar er kynnt 

til sögunnar stefjaefni sem er gegnumgangandi í bæði fyrri og seinni þríleiknum. 

Kvikmyndatónskáldið John Williams samdi tónlistina við myndina en hann hafði áður 

samið tónlistina við mynd Steven Spielbergs Jaws frá árinu 1975. Þ ar má finna 

stefjaefni sem lifir í minningu margra enn í dag, 35 árum síðar. Í myndinni notast 

Williams við ýmis leiðsögustef til að gefa áhorfandanum hljóðrænt til kynna hvað 

hann er að horfa á og í sumum tilfellum hvað koma skal. Í mörgum þemum 

myndarinnar má greina áhrif frá eldri verkum tónlistarsögunnar, sem má áætla að 
                                           
4 Reay, Pauline, Short Cuts: Music in films soundtracks and synergy, New York og London, 
Wallflower Press, bls. 5-30. 
5.[Enginn höfundur], Heimasíða Lucasfilm, 2011, sótt 04.12.2010, 
http://www.lucasfilm.com/inside/bio/georgelucas.html  
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Williams hafi sett sér sem viðmið fyrir tónlistina sem hann síðar samdi fyrir myndina. 

Auðvelt er því að gera ráð fyrir því að Lucas, eða bæði hann og Williams, hafi verið 

búnir að ákveða heildarumgjörð hljóðheimsins með notkun viðmiðunarstefja áður en 

Williams hófst við að semja tónlistina. Hljóðheimur myndarinnar samanstendur 

mestmegnis af stórum sinfónískum hljómi, sem birtist okkur sem svokölluð ytri 

tónlist, og tekst honum þannig að koma til skila hinni miklu víðáttu geimsins með 

miklum hljómsveitarstefjum. Einnig er að finna í myndinni innri tónlist sem hljómar 

sem partur af söguþræði og sögupersónur eru meðvitaðar um. 

Söguþráður 
 

Stórmyndin Star Wars – A New Hope hefst, eins og hinar fimm myndirnar í Star Wars 

flokknum, með stórum gulum texta, eins konar forsögu, sem flýtur þ rívítt inn í 

himinhvolfið. Samtímis er kynnt til sögunnar fyrsta tónlistarstef myndarinnar en það 

er aðalþema myndarinnar. Forsagan er í grófum dráttum sú að borgarastyrjöld geysar 

í sólkerfinu og andspyrnuhreyfingin er á flótta eftir að hafa unnið sinn fyrsta sigur á 

hinu illa heimsveldi. Sigurinn var í því fólginn að þeim tókst að stela teikningum af 

vopni, svokallaðri Dauðastjörnu, sem heimsveldið er með í byggingu. 

Andspyrnuhreyfingin hyggst svo nota teikningarnar til þ ess að finna veikleika á 

Dauðastjörnunni. 

Fyrsta sena myndarinnar gerist um borð í herskipi andspyrnuhreyfingarinnar sem 

er undir árás frá gríðarstóru skipi heimsveldisins. Undir þessu atriði má heyra stefið 

andspyrnuþemað sem svo breytist í heimsveldisþemað um leið og heimsveldið 

brýtur sér leið inn í skipið með herforingjann Svarthöfða í fararbroddi. Athygli okkar 

er því næst beint að vélmenninu R2D2 sem staðnæmist hjá kvenpersónu sem laumar á 

það pakka sem inniheldur teikningar af nýrri herstöð heimsveldissins. Kvenpersónan 

sést aðeins í fjarska en tónlistin kemur upp um hana þ ví að um leið og hún sést 

heyrum við prinsessuþemað. Stuttu eftir að við sjáum prinsessuna Leiu í fyrsta skipti 

er hún tekin af hermönnum og numin á brott. Vélmenninu R2D2, ásamt félaga sínum 

vélmenninu C3PO, tekst að sleppa frá borði í björgunarhylki og lenda á nálægri 

plánetu. 

Önnur sena myndarinnar hefst þ ar sem vélmennin reika um á sandöldum 

plánetunnar Tatooine og þar er í fyrsta skipti í myndinni engin tónlist. Það magnar 

upplifun áhorfandans fyrir því að vélmennin ráfa um einsömul í auðninni. Tónlistin 



 8 

kemur ekki fyrr en við verðum vör við smávaxið sandfólk elta vélmennin, það  stef 

kallast sandfólksþemað. Sandfólkið hefur illt í hyggju og rænir vélmennunum með 

það í huga að selja þau. Næsta dag eru hermenn heimsveldisins komnir til Tatooine í 

leit að pakkanum sem Leia kom fyrir á R2D2. 

Í þriðju senu myndarinnar er aðalsöguhetjan, Logi geimgengill, kynnt til sögunnar. 

Dagurinn hefst á því að sandfólkið kemur að máli við Loga og frænda hans til að selja 

þeim vélmennin. Um leið og Logi kemur okkur fyrir sjónir fáum við að heyra stefið 

hans sem er úrvinnsla á aðalþemanu. Viðskiptin enda á því að Logi og frændi hans 

kaupa vélmennin. Þegar Logi hefst handa við að þ rífa þau þá finnur hann pakkann 

sem Leia kom fyrir á R2D2, þá fáum við að heyra stefið hennar Leiu, 

prinsessuþemað. Pakkinn inniheldur myndskilaboð frá Leiu og í þeim minnist hún á 

Obi Wan Kenobi, aldraðan einbúa sem býr stutt frá heimili Loga og hann kannast við. 

Þegar dagur er að kvöldi kominn stendur Logi fyrir utan heimili sitt og hugleiðir 

framtíð sína horfandi til sjóndeildarhringsins og heyrist þá hetjustefið, máttarþemað. 

Um nóttina flýr vélmennið R2D2 í leit að Obi Wan og fara Logi og C3PO að leita 

hans morguninn eftir. Þegar hann finnur R2D2 eru þeir yfirbugaðir af sandfólkinu, en 

er fljótlega bjargað af Obi Wan. Þ á heyrum við máttarþemað aftur. Logi og 

vélmennin fylgja síðan Obi Wan til síns heima, en þ ar segir hann Loga frá föður 

sínum, stríðinu, Jedi reglunni, Svarthöfða og mættinum. Undir samtali þ eirra er 

þungur bassatónn eins og til að undirstrika alvarleika málsins og í lokin þegar hann 

útskýrir eðli máttarins fáum við að heyra máttarþemað einu sinni enn. Þ egar þeir 

ljúka við að horfa á skilaboðin frá Leiu býður Obi Wan Loga að koma með sér til 

plánetunnar Alderaan til að læra leiðir máttarins. Logi er tregur til að taka því tilboði 

og fer til síns heima.  

Nú víkur sögunni aftur til Dauðastjörnu heimsveldissins og undir mynd af henni 

fáum við að heyra Dauðastjörnuþemað. Herforinginn Svarthöfði fundar þ ar með 

undirmönnum sínum um framgöngu baráttunnar gegn andspyrnunni og stuldinn á 

teikningunum af Dauðastjörnunni. Þá snúum við tímabundið aftur til Tatooine, en þar 

kemst Logi að því að hermenn heimsveldissins hafa lagt heimili hans í rúst og drepið 

heimilisfólkið. Undir öllu þ essu heyrum við úrvinnslu á máttarþemanu. Á meðan 

þessu stendur er Svarthöfði að yfirheyra Leiu og vill fá að vita staðsetningu 

leynilegrar herstöðvar andspyrnuhreyfingarinnar. Víkur nú sögu til Loga sem fer aftur 

á fund Obi Wan og vélmennanna. Þar sem allt sem hann átti á Tatooine hefur nú verið 

brennt og allir sem hann þ ekkti verið drepnir ákveður hann að slást í för með Obi 
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Wan til Alderaan til að læra leiðir máttarins. Þ arna má segja að vendipunktur sé í 

myndinni og nýr kafli hefjist.  

Annar kafli myndarinnar hefst á því að Logi, Obi Wan og vélmennin ferðast til 

geimhafnarinnar Mos Eisley og hyggjast þeir finna sér far til Alderaan. Þeir fara inn á 

krá bæjarins og finna þar flugmanninn Han Solo en hann á skip og býðst til að fljúga 

með þ á til Alderaan. Undir þ eirra fundi fáum við að heyra tvö kráarþemu. 

Kráarþemun tvö eru fyrstu og einu stefin í myndinni sem birtist okkur í formi innri 

tónlistar þ .e.a.s. tónlistin er partur af söguþræði myndarinnar. Enn og aftur fáum við 

svo stutt innlit til herforingjans Svarthöfða en eins og í fyrri innslögum frá 

Dauðastjörnunni sjáum við mynd af henni undir þ ungum brasshljómi 

Dauðastjörnuþemans. Þar eru yfirheyrslur á Leiu enn í fullum gangi og skila litlum 

árangri. Sökum þess hyggjast þeir þvinga hana með óhefðbundum leiðum, eða með 

því að sýna henni mátt Dauðastjörnunnar. Næst víkur sögunni aftur til Loga og vina 

hans, þ ar fáum við að fylgjast með þ ví er þ eir sleppa með naumundum undan 

hermönnum heimsveldissins frá plánetunni Tatooine. Rétt áður en þeir fljúga á brott 

og sleppa frá beljandi skothríð hermannanna hljómar máttarþemað aftur. 

Dauðastjörnunni hefur nú verið flogið í skotfæri við plánetuna Alderaan og Leiu 

verið hótað eyðingu hennar gefi hún ekki upp staðsetningu leynilegrar herstöðvar 

andspyrnunnar. Þ essar þvinganir virka og gefur Leia plánetuna Dantooine upp sem 

staðsetningu á herstöðinni. Þrátt fyrir það  notar heimsveldið Dauðastjörnuna til þess 

að eyða plánetunni Aldreaan. Blessunarlega gaf Leia ekki upp rétta staðsetningu á 

herstöðinni. Þ egar Logi og vinir hans staðnæmast og sjá að plánetan Alderaan er 

horfin eru þeir staðsettir í nálægð við Dauðastjörnuna. Heimsveldinu tekst þá að ná 

skipi þeirra í dráttargeisla og draga það inn í Dauðastjörnuna.  

Þegar skipið leggst í höfn innan Dauðastjörnunnar tekst Loga og félögum hans að 

komast undan hermönnum heimsveldissins með þ ví að fela sig í smyglhólfum um 

borð og dulbúa sig svo sem hermenn til að komast um innan herstöðvarinnar. Þegar 

félagarnir koma úr felum má heyra lauslega úrvinnslu á máttarþemanu og þegar þeir 

yfirbuga nokkra hermenn litlu síðar má heyra létta úrvinnslu á aðalþemanu. Plön 

þeirra um að sleppa úr greipum Dauðastjörnunnar krefjast þess af þeim að þeir skipti 

liði. Obi Wan fer einn síns liðs til þess að reyna að gera dráttargeislann óvirkan en á 

meðan komast Logi, vélmennin, flugmaðurinn Han Solo og aðstoðarflugmaðurinn 

loðni Chewbacca að því að Leiu er haldið um borð. Þeir hefja um leið aðgerðir til þess 

að frelsa hana. Björgunaraðgerðir félaganna takast vel allt uns þ eir finna Leiu en 
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vandræðin hefjast þega r þ eir reyna að komast með hana út úr fangaálmunni. Þegar 

Logi opnar hurðina á klefa Leiu þá má heyra heimsveldisþemað og þegar við sjáum 

Leiu liggja í klefanum fáum við nokkuð ógreinilega úrvinnslu á máttarþemanu. 

Leiðin sem Logi og félagar velja sér út úr fangaálmunni reynist torsótt. Þau sleppa þó 

fyrir rest með því að renna sér niður ruslarennu í ruslagám og njóta aðstoðar R2D2 

við að komast þaðan út. Engin stór tónlistarstef eru meðan á flótta þeirra stendur.  

Næst beinist athygli okkar að Obi Wan en honum tekst ætlunarverk sitt að aftengja 

dráttageisla Dauðastjörnunnar. Á leiðinni rekst hann á Svarthöfða en þ eir skynja 

návist hvors annars í mættinum. Þ eir berjast með geislasverðum og bardaga þeirra 

lýkur með því að Svarthöfði heggur Obi Wan í herðar niður að Loga aðsjáandi. Um 

leið og Svarthöfði heggur til Obi Wan kemur sterk birting á máttarþemanu. Eftir að 

hafa séð Obi Wan falla taka Logi og félagar á flótta og flýja Dauðastjörnuna. Þau 

setja stefnuna á leynilega herstöð andspyrnunnar, grunlausir um að Svarthöfði hafi 

sett staðsetningatæki um borð í skip þeirra. 

Við komuna í herstöð andspyrnuhreyfingarinnar hefjast vísindamenn 

andspyrnunnar strax handa við að vinna úr teikningunum af Dauðastjörnunni. 

Fljótlega er búið að skipuleggja árás hannaða til að granda Dauðastjörnunni, sem 

nálgast herstöðina óðfluga. Í upphafi árásarinnar má heyra úrvinnslu á 

máttarþemanu en í árásinni skipta flughæfileikar Loga sköpum. Árásinni lýkur með 

því að Logi nær að skjóta af geislavopni árasarvélar sinnar ofan í loftræstiop 

Dauðastjörnunnar. Það  setur af stað keðjuverkun sem á endanum sprengir hana í 

frumeindir. Á því andartaki sem Logi ætlar að nota miðunarbúnað vélarinnar heyrir 

hann rödd Obi Wan sem segir honum að nota máttinn frekar en búnaðinn til að stýra 

skotinu á réttan stað. Um leið og við heyrum rödd Obi Wan birtist úrvinnsla á 

máttarþemanu og þ egar hann miðar og tekur skotið má heyra óljósa úrvinnslu á 

aðalþemanu. Þegar heim er komið taka svo við mikil fagnaðarlæti og þá fáum við að 

heyra lokastef myndarinnar en það kallast lokaþema. 

Þemu 
 

Star Wars – A New Hope hefst eins og svo margar myndir Fox kvikmyndaversins á 

þemanu 20th Century Fox Fanfare. Þemað er stutt og hátíðlegt brass fanfare sem 

hefst á trumbuslætti og setur stemninguna fyrir brassið sem á eftir kemur. Brassið 

hefur leik á dúr fyrstasætishljómi með óblíðri áherslu á litlu sexundina. Þ ví næst 
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kemur eins konar ii-sætis niðurlag án þess þó að hafa viðkomu á V-sætinu á leiðinni 

heim á I-sætið. Óhætt er að segja að tilgangurinn með þ emanu sé að segja 

áhorfandanum að framundan sé gæðaafþreying og allt sé gert til að fullkomna bæði 

hljóð- og myndvinnslu. Þemað  er frá árinu 1954 og er samið af Alfred Newman en 

hann var einn af stærstu kvikmyndatónskáldum klassíska Hollywood tímabilsins. 

Þemað er í sérstaklega slæmum gæðum í þ essari mynd og fyrir næstu mynd lét 

Williams endurgera stefið og er það útgáfan sem við þekkjum í dag.6 

Hér má sjá þemað 20th Century Fox Fanfare: 

 
Aðalþema myndarinnar Star Wars – A New Hope er án efa þ ekktasta þema  

myndaflokksins, og jafnvel má setja það  í flokk með þ ekktustu kvikmyndastefjum 

sem gerð hafa verið. Fyrsta birtingarmynd aðalþemans er í upphafi myndarinnar en 

víða í myndinni er þó vitnað í það. Þemað, sem er í tóntegundinni B-dúr, er í ABAB 

formi. A kaflinn er sterkt I-sætis stef flutt af brassinu við mikinn og ákafan undirleik 

hljómsveitarinnar. B stefið er svo ögn léttara stef á V-sætis hljómnum þ ar sem 

fiðlurnar túlka laglínuna við hógværan undirleik bassanna. ABAB formið má oft sjá í 

lúðrasveitarmörsum, en þeir voru upphaflega hugsaðir til þess að kveikja baráttuvilja 

hjá hermönnum. Þar er komin ákveðin stríðstenging sem setur strax stemninguna fyrir 

myndina sem hér er fjallað um. 

Hér má sjá A kafla stefsins: 

 
Hér má svo sjá B kaflann: 

 
Eins og segir hér í lok fyrsta kafla þ essarar ritgerðar notaðist Williams víða við 

viðmið til að gefa sér eins konar forskrift til þess að semja eftir. Aðalþemanu hefur 
                                           
6[Enginn höfundur], Dómur um geisladisk með þemum úr Star Wars, 1999, sótt 04.12.2010, 
http://scoresheet.tripod.com/reviews/swanh.html.  
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víða verið líkt við aðalþema kvikmyndarinnar Kings Row, sem kom út á 

gullaldarárum Hollywood stúdíóanna.7 Eric Wolfgang Korngold samdi tónlistina fyrir 

myndina Kings Row en hann er fæddur rétt fyrir aldamótin 1900 og lést sléttum 

tuttugu árum fyrir útgáfu fyrstu Star Wars myndarinnar. Kings Row þemað er eins og 

Star Wars þemað í eins konar AB formi og óhætt er að segja að þessum stefjum svipi 

mjög hvoru til annars. Ef við berum saman þessi tvö stef má sjá að Kings Row stefið 

er í H-dúr sem er einungis hálftóni hærra en Star Wars þemað. Ástæðan fyrir því er að 

Star Wars þemað  er mikið til flutt af brasshljóðfærum en þ eim liggur betur við að 

vera í B-dúr, á meðan Kings Row þemað notast meira við strengjasveitina sem hentar 

fremur að vera í H-dúr. Form þessara þema eru eins þ.e.a.s. A stefið leggur áherslu á 

fyrsta sætið og B stefið áherslu á fimmta sætið. Tónefni þeirra er nokkuð líkt og má 

jafnvel segja að fyrsti og hálfur annar takturinn séu eins, ef undanskilinn er smá 

munur á hrynjanda í öðrum taktinum. 

Hér sjáum við A kafla aðalþemans úr myndinni Kings Row: 

 
Hér sjáum við svo B kaflann úr sama þema: 

 
Heimsveldisþemað og andspyrnuþemað eru mjög svo skyld þ emu, en þau 

heyrast sjaldan ein og sér. Þ emun birtast okkur fyrst þ egar Svarthöfði ásamt 

hermönnum heimsveldissins brýtur sér leið inn í skip andspyrnunnar í upphafssenu 

myndarinnar. Þ ar er stefinu ætlað að sýna fram á hverjir eru „góðu karlarnir“ og 

hverjir eru „vondu karlarnir“ í myndinni. Þemunum er oft ruglað saman og skilin milli 

þeirra eru frekar óljós, t.d. er andspyrnuþemað titlað „Árásarþema heimsveldissins“ á 

hljómplötu sem kom út stuttu eftir útgáfu fyrstu myndarinnar. Þessi misskilningur er 

skiljanlegur þar sem að í næstu mynd Star Wars – The Empire Strikes Back kemur 

fram frægt stef sem notast við sama tónefni og andspyrnuþemað, það  stef kallast 

Svarthöfðaþemað. Andspyrnuþemað er flutt af brassdeild hljómsveitarinnar undir 

snerilþyrli og grípandi þ rástefi í bössunum sem þ etta gefur stefinu hetjulegan og 

hernaðarlegan blæ. 

                                           
7 [Enginn höfundur], Star Wars aðdáendasíða, 2006, sótt 04.12.2010, 
 http://moongadget.com/origins/music.html. 
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Hér sjáum við bassaundirleiksstef andspyrnuþemans: 

 
Hér sjáum við andspyrnuþemað: 

 
Andspyrnuþemað er eins og hér sést eins takts framsögufasi sem er tvítekinn og er 

svo svarað með tveggja takta niðurlagi. Tóntegund stefsins er f-moll og takttegundin 

fjórskipt. Framsögufasinn er á þá leið að VI-sætið á fyrsta slagi er svarað með i-sæti á 

þriðja slagi. Í niðurlaginu er svo lögð áhersla á VII-sætið með napolí hljóm VII-sætis 

sem leysist á VII-sætið og síðan i-sætið. Heimsveldisþemað birtist okkur svo þegar 

heimsveldið gleypir skip andspyrnunnar inn í skip sitt. 

Hér sjáum við heimsveldisþemað: 

 
Sem viðmið fyrir þessa r tónsmíðar er Williams sagður hafa notað kaflann Mars 

Bringer of War úr verkinu Pláneturnar sem Gustav Holst samdi á árunum 1914-1916.8 

Mikil líkindi eru með þessum verkum og ber þar fyrst að nefna bassastefið, en Holst 

notast einnig við eins konar þrástef í bössunum.  

Hér er bassastefið úr kaflanum Mars - Bringer of War: 

 
Ekki er hægt að segja að mikil líkindi séu í tónmáli þ essara verka en 

hljóðheimurinn er mjög líkur og notast Holst einnig mikið við brass og slagverk. 

Jafnvel má gefa sér að Williams hafi notað þetta verk og hljóðheim þess sem viðmið í 

gerð alls hljóðheimsins í Star Wars seríunni. 

Prinsessuþemað birtist okkur þegar við sjáum prinsessuna Leiu fyrst en þetta litla 

og fallega stef er fyrsta ómblíða og rólega þemað  sem heyrist í myndinni. Þemað 

                                           
8 [Enginn höfundur], Star Wars aðdáendasíða, 2006 
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hefur rómantískan blæ og er ætlað að segja áhorfandanum að prinsessan sé góð kona. 

Þemað birtist okkur oftast þegar við sjáum prinsessuna í mynd en þó líka þegar Logi, 

Leia og félagar flýja Dauðastjörnuna eftir að Svarthöfði hefur drepið Obi Wan. Sú 

birting gæti mögulega verið meðvituð leið til þess  að segja áhorfandanum að 

Svarthöfði sé pabbi Leiu en það  er staðreynd sem ekki kemur í ljós fyrr en nokkru 

seinna. Prinsessuþemað er í fjórskiptum takti og er flutt af flautum og óbóum sem 

gefur því ljúfan blæ. Tónmálið er frekar hefðbundið til að byrja með en svo kemur 

stækkaða níundin í lokataktinum sem gefur stefinu eins konar forhljómshlutverk og 

gefur þannig til kynna að eitthvað meira sé að fara að gerast. Hljómrænt er stefið í A-

dúr og setur áherslu á V-sætið, sem leysist á IV-sætið og svo aftur V-sætið og þaðan á 

ii-sætið hálfminnkað. Hálfminnkaði hljómurinn sem er fenginn að láni úr samnefnda 

moll undirforhljómssvæðinu gefur stefinu meira gildi og opnar það  eins og eitthvað 

meira sé á leiðinni. 

Hér sjáum við prinsessuþemað:  

 
Sökum þ ess hversu lagrænt stefið er gæti reynst erfitt að nefna ákveðin viðmið 

fyrir þessari tónsmíð. Þó má nefna mörg möguleg dæmi, t.d. má gefa sér að fyrstu 

tónana hafi Williams gert undir áhrifum frá lærimeistara sínum Henry Mancini. Þetta 

stef átti eftir að þ róast mikið í meðförum Williams og í myndinni Star Wars – 

Revenge of the Sith notar hann svipað stef sem ástarstef hins unga Anakin (síðar 

Svarthöfði) og prinsessunnar Padme.  

Hér sjáum við ástarstefið úr myndinni Star Wars – Revenge of the Sith: 

 
Það sem gerir samanburð þ essara stefja áhugaverðan er fyrsta tónbilið en í fyrri 

myndinni notar hann stóra sexund og í seinni myndinni litla sexund, þó má færa rök 

fyrir því að seinna stefið sé úrvinnsla á því fyrra. 

Sandfólksþemað er nokkuð áberandi þ ema sem er samið til heiðurs Jawa 

sandfólki plánetunnar Tatooine. Það birtist okkur fyrst við komuna á plánetuna 

Tatooine, og er gegnumgangandi mikið til allan tímann sem líður á plánetunni. Þemað 

er minimalískt og lágstemt en það  hefst á þ rástefi sem gengur í gegnum mikla 

úrvinnslu og allar deildir hljómsveitarinnar fá að taka þátt . Lágstemt andrúmsloft 
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þemans hjálpar til við að magna víðáttu eyðimerkurplánetunnar og einsemd þeirra 

sem þar eru. Svo fer þemað á flug þegar í ljós kemur að smágert sandfólk plánetunnar 

fylgist með hverju skrefi aðkomumannanna. Sem viðmið fyrir þessu þema hafa verið 

nefnd verk eins og Vorblót Stravinskys stef úr kvikmyndinni Ladri di biciclette frá 

árinu 1948 eftir Alessandro Cicognini. Notkun tvíblöðunganna og þ egar fagottið 

spilar laglínu á mjög háu tónsviði gerir Vorblótið þó líklegra sem viðmið.9 

Máttarþemað er líkt og prinsessuþemað frekar hugljúft og ómblítt. Þemað birtist 

okkur fyrst er Logi starir einsamall í sólarlag plánetunnar Tatooine, en þemað fær að 

fylgja Loga og Obi Wan í gegnum myndina. Laglína þemans er flutt af hornum sem 

sveipar hljóðmyndina hetjulegum blæ og gefur þ annig til kynna hverjar hetjur 

myndarinnar eru. 

Hér sjáum við stefið úr máttarþemanu og lokaþemanu: 

 
Mörg tónverk hafa verið nefnd sem viðmið fyrir máttarþemanu og lokaþemanu, 

ber þar helst að nefna Svanavatnið eftir Tchaikovski og Ben Hur þemað eftir Miklos 

Rosza.10 Þó má finna fyrir annarri líkingu þegar stefið birtist okkur í lok myndarinnar, 

en þá koma í ljós sláandi líkindi með þessum þemum og aðalþema fjórða kafla Nýju 

heims sinfóníunnar eftir Antonin Dvorak. Í lok myndarinnar birtist okkur mun stærri 

og hetjulegri mynd af máttarþemanu, eða lokaþemanu eins og sú birting þess þema 

kallast. Þar er laglínan kominn í allt brassið, hljómurinn stækkar til muna og 

hetjutilfinningin verður algjör. Lokaþemað er á mörkum þess að kallast innri tónlist 

því að ekki þætti óeðlilegt að flytja einhvers konar tónlistarnúmer við athöfn eins og 

fram fer í lok myndarinnar þ ar sem hetjurnar eru heiðraðar. Hins vegar sjáum við 

aldrei neina hljómsveit og því verður lokaþemað að flokkast á gráu svæði hvað 

innri/ytri tónlist varðar.11 Lokaþemað hefst á brass fanfare sem helst má líkja við 

upphaf brúðarmars Mendelssohns. 

Dauðastjörnuþemað er tveggja takta mótíf og þ ví styðsta þem a myndarinnar. 

Engu að síður er þetta mjög sterkt stef spilað af brassi á miklum styrk sem gerir það 

mjög svo ágengt og sterkt þema.  Þemað  birtist okkur í hvert sinn þ egar við sjáum 
                                           
9 [Enginn höfundur], Star Wars aðdáendasíða, 2006. 
10 [Enginn höfundur], Star Wars aðdáendasíða, 2006. 
11 Kassabian, Anahid, Hearing Film: Tracking Identifications in Contemporary Hollywood Film 
Music, New York og London, Routledge, 2001, bls. 47. 
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Dauðastjörnuna bregða fyrir. Hljómur þemans fær okkur til að trúa því að þarna sé á 

ferðinni eitthvað annað en stór tennisbolti með dæld í. Því má segja að þetta stef sé 

mjög mikilvægt til þess að magna upp þá tilfinningu að heimsveldi sé í raun illt og 

voldugt. 

Svona lítur Dauðastjörnuþemað út: 

 
Kráarþemun tvö eru mjög frábrugðin öðrum stefjum myndarinnar en þ au eru 

bæði dæmi um svokallaða innri tónlist þ .e.a.s. hljómsveitin sem flytur tónlistina er 

partur af söguþræði myndarinnar. Bæði stefin birtast okkur í kráarsenu myndarinnar 

þar sem flugmaðurinn Han Solo og aðstoðarflugmaðurinn loðni Chewbacca eru 

kynntir til sögunnar. Þ essi stef eru bæði mjög djassskotin og svipar margt til 

dixielandtónlistar frá árunum 1930-1940. Hljóðfæraskipan kráarbandsins sem flytur 

þemun tvö verður að teljast áhugaverð fyrir þær sakir að laglínan er flutt af klarinetti 

og básúnu, en Williams notar sjaldan klarinett sem laglínuhljóðfæri í sínum 

tónsmíðum.12 Stáltrommur koma í stað píanós sem gefur bandinu framtíðarlegri hljóm 

en ella. Hér má einnig sjá trommur, sem eru hefðbundinn partur af djasshljómsveit, og 

einnig bassa sem er merkilegur fyrir þ ær sakir að hann er bandalaus og mjög 

framarlega í hljóðmyndinni. Þetta veldur því að hann hljómar eins og hann sé spilaður 

á hljóðgervil, þó verður að hafa í huga að svoleiðis tækni var ekki í boði á þessum 

tíma.  

Hér sést fyrra stefið: 

 
Hér sést seinna stefið: 

 
Viðmið fyrir þessum þemum geta komið víða að en líklegast er þó að umhverfi og 

aðstæður söguþráðar hafi fengið að ráða. Þarna höfum við krá þ ar sem saman eru 

komnir ótal einstaklingar úr lægri stigum þjó ðfélagsins, ekki ólíkt þ ví sem við 
                                           
12Oboe-Wan, Star Wars opinber bloggsíða, 30.01.2006, sótt 04.12.2010, 
http://blogs.starwars.com/oboe-wan/27 
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þekkjum úr spagettívestrunum. Markmið Williams gæti hér verið að skapa það 

andrúmsloft sem ríkti á börum villta vestursins þar sem tónlist var notuð til þess að 

halda mönnum afslöppuðum og með byssur sínar hulstraðar.13 Kráarþemað hampar 

þeim titli að vera mest selda smáskífa allra tíma í flokknum tónlist án söngs.14 

Niðurstöður 
 

Af ofangreindu má komast að þ eirri niðurstöðu að þ essi fyrsta mynd Star Wars 

myndaflokksins skipti sköpum fyrir þ ær fimm myndir sem áttu eftir að koma út. 

Einnig má telja Williams það  til tekna að innan þ ess þ rönga hljóðheims sem hann 

einsetur sér að nota tekst honum að semja fjölbreytta flóru stefja og leggja þannig 

línurnar fyrir hljóðheim alls myndaflokksins. Þó svo að stefjaefni hinna myndanna sé 

ekki nema að hluta til það sama og í fyrstu myndinni er hljóðheimurinn ávallt sá sami. 

Sem dæmi um það  má nefna næstfrægasta stef myndaflokksins, hið svokallaða 

Svarthöfðaþema, sem heyra má í annarri mynd flokksins. Hljóðmynd þess byggir að 

miklu leiti á andspyrnu- og heimsveldisþemanu og tekur hernaðarlegan blæ slagverks- 

og blásarasveitarinnar á nýtt plan. 

Williams er mjög meðvitaður um samband myndefnis og tónlistar og áhrif þess á 

upplifun áhorfanda. Með stórum og hljómmiklum hljóðheimi tekst honum að skapa 

andrúmsloft sem ý tir undir hina miklu og sjónrænu víðáttu sem geimurinn er. Eins 

nær hann með notkun málmblásturshljóðfæra og trumbuslætti að skapa andrúmsloft 

bardaga og hernaðarbrölts. Ennfremur framkallar hann með lágstemdum 

tvíblöðungsstefjum einveru og æpandi tómleikatilfinningu eyðimerkur plánetunnar 

Tatooine. Ofan á allt þ etta tekst honum svo að skapa rómantíska stemningu yfir 

aðalhetjum myndarinnar með notkun ómblíðra stefja eins og prinsessuþemanu og 

máttarþemanu. 

Notkun Williams á innri og ytri tónlist er athyglisverð, ekki síst í lokasenunni þar 

sem ekki er hægt að greina tónlistina í innri eða ytri tónlist. Tónlistin sem við heyrum 

yfir lokasenunni er þ ess eðlis að hún gæti vel mögulega verið flutt við athöfn 

sambærilega þ eirri sem okkur birtist en þ ar sem hvergi sést í hljóðfæraleikara er 

þemað á gráu svæði varðandi innri/ytri tónlist. Notkun hans á djasstónlist sem innri 

                                           
13Terry Cooper, BA ritgerð um sound design, 12.01.2006, sótt 04.12.2010,  
http://www.facebook.com/topic.php?uid=5720219910&topic=4353 
14Jeffrey Wheeler, Internet Movie Database síða um John Williams, 2011 



 18 

tónlist verður einnig að teljast áhugaverð en það  val á tónlistarstefnu hentar 

söguþræðinum mjög vel og eftir að hafa unnið með mönnum á borð við Henry 

Mancini og Bernard Herman má gefa sér að ekki sé langt að sækja þau áhrif. 

Vinsældir þ essarar myndar er helst að þ akka góðri samvinnu Williams og 

leikstjórans og handritshöfundarins George Lucas. Auðvelt er að gefa sér að þeir hafi 

fyrirfram ákveðið að sækja sér innblástur í bæði gömlu meistara rómantíska 

tímabilsins og stærstu tónskálda gullaldarárana í Hollywood sem val á hljóðheimi 

fyrir seríuna. Frá upphafi póstklassíka Hollywood tímans hafði ekki þekkst að nota 

jafn stórar hljómsveitir og hér er gert. Segja má að hér hafi ákveðið brautryðjendastarf 

verið unnið, því að með þessari mynd jókst notkun stórra hljómsveita í Hollywood á 

ný og nú, með tilkomu tölvutækninnar, reyna kvikmyndatónskáld hver af öðrum að 

framkalla sambærilega stóran hljóm í sínum verkum. 

Tónlist myndaflokksins varð að lokum svo vinsæl og eftirminnileg að segja má að 

hún hafi öðlast sjálfstætt líf utan kvikmyndarinnar og hún orðin að nýklassík sem 

hvert einasta mannsbarn þekkir og elskar. Tónlistin átti vafalítið gríðarlegan þátt í því 

að þessi mynd sem upphaflega átti einungis að verða góð eftirmiðdagsskemmtun fyrir 

börn varð ein frægasta kvikmynd sem komið hefur út fyrr og síðar. 
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