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Hringadróttinssaga J.R.R Tolkien er stórfenglegt ævintýri í þremur bindum. Sagan gerist  í 

Miðgarði en hún fjallar um hættuför hobbitans Fróða Bagga og föruneyti hans til að eyða 

máttarbaugi hins illa Sauron. Auk þess segir sagan einnig frá baráttu hinna ólíku kynþátta Miðgarðs 

við herlið Sauron og bandamenn hans. 

Nýsjálenski leikstjórinn Peter Jackson kvikmyndaði söguna og kom hún út í þremur hlutum á 

árunum 2001 til 2003. Óhætt er að segja að myndirnar hafi hlotið góðar viðtökur en hún hlaut fjölda 

verðlauna. 

Howard Shore samdi tónlist  fyrir kvikmyndirnar en nálgun hans er að mörgu leiti einstök. Hann 

gerði rúmlega 10 klukkutíma af tónlist en hún hljómar í um 90% myndanna.

 Shore samdi gífurlegan fjölda leiðarstefja fyrir myndirnar en í stað þess að gefa mismunandi 

persónum sögunnar ólík stef vekur hann heilu kynþættina til lífs með stefjaefni sínu. Hver kynþáttur 

Miðgarðs fær sinn eigin hljóðheim, stefjahóp og hljómaefni. 

Í þessari ritgerð eru stefjahópar og hljóðheimar hvers kynþáttar skoðaðir og bornir saman til að 

rannsaka með hvaða móti ólíkir kynþættir eru táknaðir. Kynþættirnir eru hobbitar, álfar, dvergar og 

menn en þar að auki verður skoðaður hljóðheimur hinna illu afla Miðgarðs: Saurons, orka og 

hringvoma. Frekar en að fylgja söguþræðinum nákvæmlega er ritgerðinni skipt niður eftir 

kynþáttum og rannsakað með hvaða hætti tónlist Shore fangar og lýsir ólíkum einkennum ólíkra 

menningarheima. Til þess er farið yfir helstu stef hvers kynþáttar fyrir sig, hljómamál og 

hljóðfæranotkun skoðuð.
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Höfundur Hringadróttinssögu er J.R.R. Tolkien en bókin var skrifuð á árunum 1937 til 1949 og  

gefin út, í þremur bindum, á árunum 1954 og 1955. Bókin var skrifuð sem framhald af barnabókinni 

Hobbitinn sem var gefin út árið 1937.1 

Í sögunni tvinnast saman margir þræðir sem segja frá ferðalagi og hetjudáðum hobbita, hnignun 

álfa, risi mannkyns til valda og baráttu ólíkra kynþátta Miðgarðs fyrir frelsi. 

Sagan segir frá máttarbaugi hins illa Saurons og ferðalagi nokkurra hobbita ásamt föruneyti 

þeirra til að eyða honum. Á meðan geysa stríð milli kynþátta Miðgarðs sem þurfa að sameinast 

undir einum fána til að hrinda aftur herskara Saurons. 

Árið 1995 tók Peter Jackson sér fyrir hendur að kvikmynda Hringadróttinssögu. Verkefnið var 

eitt umfangsmesta og dýrasta kvikmyndaverkefni allra tíma. Hann tók upp myndefni fyrir allar þrjár 

myndirnar á 15 mánuðum en aldrei áður hafði verið reynt að taka upp þrjár kvikmyndir af þessari 

stærðargráðu í einu.2 Árið 2001 kom kvikmyndin Föruneyti hringsins út, en hún var fyrsti hluti 

þríleiksins. Tveggja turna tal og Hilmir snýr heim komu út árin 2002 og 2003.3

Howard Shore samdi tónlist við kvikmyndirnar en hann fékk Óskarsverðlaunin fyrir fyrstu og 

þriðju myndina. Shore samdi um það bil 10 klukkustundir af tónlist við kvikmyndirnar. 

Stefjafjöldinn er gífurlegur en hann samdi fjörutíu og fjögur stef fyrir Föruneyti hringsins, tuttugu 

og sjö fyrir Tveggja turna tal en talsvert færri fyrir Hilmir snýr heim þar sem hann vann mikið 

áfram með þau stef sem komin voru. Tónlistin hljómar í rúmlega 90% myndanna.4

Í þessari ritgerð eru helstu þættir tónlistar Shore greindir og kannað hvort tónlist Howard Shore 

gegni einhverju hlutverki í aðgreiningu hinna ýmsu þjóðflokka og kynþátta sem skipa svo 

mikilvægan sess í sögusviði myndanna, Miðgarði. Frekar en að fylgja söguþræðinum nákvæmlega 

er ritgerðinni skipt niður eftir kynþáttum og rannsakað með hvaða hætti tónlist Shore fangar og lýsir 

ólíkum einkennum ólíkra menningarheima. Til þess verður farið yfir helstu stef hvers kynþáttar 

fyrir sig, hljómamál og hljóðfæranotkun skoðuð.5 

Í viðaukum ritgerðarinnar er hægt að nálgast hlustunardæmi af þeim stefjum sem fjallað er um.

1

1 White, Michael. Tolkien - A Biography. (London: Little, Brown and Company, 2001), bls. 172-184, 196, 157.

2 Sibley, Brian. The Lord of the Rings: The making of a trilogy. (London: HarperCollinsPublishers, 2002.) bls. 
142

3 „Peter Jackson” IMDB, sótt 14.nóvember 2014. http://www.imdb.com/name/nm0001392/?ref_=fn_al_nm_1

4 Judith Bernanke. Howard Shore's Ring Cycle: The Film Score and Operatic Strategy. í Studying the Event 
Film: The Lord of the Rings. Ritstýrt af Harriet Elaine Margolis, Sean Cubitt, Barry King, and Thierry Jutel, 
176-184. (Manchester: Manchester University Press, 2008). Bls. 176-177

5 Við greiningu tónlistarinnar var notast við lengri útgáfur kvikmyndanna (Extended edition) og fullar útgáfur 
tónlistarinnar á geisladiskum (Complete recordings). Nótur af stefum eru fengnar úr bók Doug Adams og 
bókum með píanóútsetningum gefnum út af Warner Bros. publishing.

http://www.imdb.com/name/nm0001392/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.imdb.com/name/nm0001392/?ref_=fn_al_nm_1


Kynþættir Miðgarðs

Í Miðgarði má finna ýmsar furðuverur. Þar búa nokkrir vitibornir kynþættir: Álfar, menn, dvergar 

og hobbitar. Hver kynþáttur er aðgreindur með mismunandi útliti, tungumáli, eiginleikum og 

skapgerð. Í kvikmyndum Peter Jackson er mikið lagt upp úr að draga fram einkenni hvers kynþáttar 

af mikilli nákvæmni til að auka trúverðugleika myndanna meðal annars með fjölbreyttum 

búningum, ólíkum tungumálum og hinum ýmsu gervum. 

Hobbitar

Hringadróttinssaga er drifin áfram af hobbitum og afrekum þeirra, þeir eru þungamiðja 

atburðarrásarinnar. Þegar föruneyti hringsins tvístrast og hobbitarnir skiljast að halda þeir áfram að 

vera í forgrunni sögunnar, hver á sínu sögusviði: Kátur verður eftir í Róhan og fylgir þeim til stríðs, 

Pípinn gerist vörður borgarvirkisins í Mínas Tíríð á meðan Fróði og Sómi ferðast til Mordor í von 

um að eyða hringnum.

Sagan hefst í rólegum sveitum Héraðs þar sem áhyggjulausir hobbitar lifa. Tónlist Héraðs og 

hobbitanna er í anda keltneskrar þjóðlagatónlistar, bæði laglínur og hljóðfæranotkun. Helstu 

hljóðfæri sem gefa hobbitatónlistinni sinn einstaka blæ eru bodhrán, írsk flauta, dulcimer, musette, 

keltnesk harpa, mandólín og gítar.6

Nær ekkert stef fær að hljóma oftar í myndunum þremur en stef hobbitanna en jafnframt er 

ekkert annað stef sem fær jafn margar og ólíkar úrvinnslur og útgáfur.

2

6 Bodhrán: Írsk rammatromma
  Írsk flauta: Tréblásturshljóðfæri með sex götum náskyld blokkflautu
  Dulcimer: Strengjahljóðfæri sem spilað er á með litlum mallettum
  Musette: Lítið belghljóðfæri náskylt sekkjapípum. Hljómar svipað harmónikku en notast við tvíblöðung svo 
#     hljóðið er einnig skylt óbói.  
  Doug Adams. The annotated score, a companion piece to: The music of the Lord of the Rings part I: The
  Fellowship of the Ring. (Los Angeles: New Line productions, 2005.) Bls. 24.



Draumalag - Aðalstef 7

Draumalagið er kjarni allra stefja hobbita. Lagið er sungið í fullri lengd af sóló drengjarödd 

ásamt drengjakór í lok fyrstu myndarinnar8 en ljúfar raddir drengjanna gefa tilfinningu fyrir sakleysi 

hobbita. Ýmsar úrvinnslur á lykilstefi lagsins er að finna í öllum myndunum en stefið fær mjög 

sjaldan að hljóma í þessari hreinustu mynd sinni. Viðlagið hefst í níunda takti og heyrist nokkuð oft 

bregða fyrir í öllum myndunum, en það er draumkennt og sorglegt. 

Byrjun stefsins, skrefagangur upp um stóra þríund, stimplar sig strax inn sem grunnur alls 

stefjaefnis fyrir hobbita. Laglínan er einföld og útsetingar hennar yfirleitt  friðsælar og vinalegar. 

Hljómagangurinn er mjög hefðbundinn en hann fær reglulega að hljóma einn og sér. 

3

7 Stefið er að finna í lokalagi Föruneyti hringsins og ber þar titilinn In Dreams, hér verður notast við þýðingu á 
titlinum til að auðvelda lestur.

8 Jackson, Peter. „Music for Middle-Earth“ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. DVD. (Los 
Angeles: New Line Productions, 2002).



Hérað

Ein fyrsta útfærsla af hobbitastefinu er sömuleiðis vinaleg en líflegri þar sem hún fangar 

fullkomlega sveitalega, heimilislega og umfram allt áhyggjulausa stemningu sem ríkir á Héraði. 

Laglínan er undir keltneskum áhrifum en hún hljómar eins og tónlist sem hobbitar gætu spilað og 

haft gaman af.9

Stefið víkur frá hljómaframvindu draumalagsins en heldur anda stefsins. Rísandi skrefagangur 

upp þríund í byrjun og svo aftur í þriðja takti, þá við sjötta sæti moll sem vísar í viðlag 

draumalagsins. Stefið er spilað á keltnesk þjóðlagahljóðfæri, laglínan fjörlega spiluð af fiðlu undir 

líflegum takti bodhrán. Undirspilið er spilað af liggjandi hljómum Musette og brotnum hljómum 

keltneskrar hörpu og dulcimer. 

Stefið í þessum búningi er bundið við Hérað. Þrátt fyrir að þetta tónefni og hljómamál fylgi 

hobbitunum út í hættur Miðgarðs hljómar Héraðsstefið ekki í þessari mynd fyrr en þeir snúa aftur til 

Hobbitúns í lok síðustu myndarinnar, þegar áhyggjur hobbitanna af stríðsbrölti og máttarbaugum 

eru liðnar hjá að fullu. 10

Heimþrá

Þetta stef er algengasta stefið í fyrstu kvikmynd þríleiksins. Hér er aðalstefi hobbitanna fylgt í 

megindráttum en breytingar hafa verið gerðar á hrynjandi laglínunnar. Stef heimþrár hljómar 

yfirleitt spilað af flautu eða klarinettu. Stefið er hlýlegt og saklaust, líkt og hobbitarnir. 

4

9 Adams, Doug. The Music of the Lord of the Rings Films. (Los Angeles: Carpentier, 2010). bls. 26

10 Adams. The Music of the Lord of the Rings Films. bls. 26



Stefið heyrist ekki fyrr en áhorfandinn ber Hobbitún fyrst augum. Fram að því hefur einungis 

stef Héraðs hljómað. Þetta tengir stefið ekki aðeins við hobbita sem kynþátt heldur einnig sterklega 

við aðalsöguhetju sögunnar; Fróða Bagga. Þegar líður á söguna og heimahagar hobbitanna 

fjarlægjast hljómar stefið eins og áminning um það sem heima bíður og mikilvægi þess að 

ætlunarverk þeirra heppnist. Það má túlka stefið sem kjarna hobbitanna; stöðuga heimþrá þeirra og 

sakleysið sem þeir skildu eftir á Héraði.  

Eftirsjá

Aðalstefið birtist í ýmsum útsetningum þar sem hrynjandi eða laglínu hefur verið breytt lítillega. 

En tvær útgáfur stefsins birtast oftar en aðrar. Þar eru laglínur stefsins víkkaðar út og hrynjanda 

breytt. Þær endurspegla einstakt viðhorf hobbita til lífsins.

Fyrri útgáfan er brothætt og líðandi. Hún endurspeglar eftirsjá Hobbita. Stefið byrjar á sömu 

tónbilum og heimþrá en er ekki jafn ágengt í uppferð sinni. Það snýr alltaf snögglega aftur niður 

þegar það stefnir upp á við en þetta gefur stefinu hófstillt  yfirbragð. Í lok þriðja takts rís stefið upp 

ferund í sextándupörtum og tekur þá á sig svipaðan blæ og finnst í viðlagi draumalagsins. 

Stefið heyrist fyrst þegar Fróði segir Gandalfi að hann óskaði þess heitast að hringurinn hefði 

aldrei gengið til hans, að ekkert af þessu væri að gerast. Gandalfur svarar þessu fallega svari: 

„[…] þess vildu sjálfsagt allir þeir óska, sem eiga eftir að upplifa þá 

atburði. En ákvörðun um það er ekki á þeirra valdi. Við ákveðum ekkert 

nema hvernig við nýtum okkur þann stutta frest sem okkur er úthlutað.“11

5

11 Tolkien, J.R.R. Hringadróttinssaga I. Föruneyti hringsins. Þorsteinn Thorarensen þýddi. (Reykjavík: Fjölvi, 
1990). bls. 62



Áræðni

Þessi útgáfa er sterk en áleitin. Hún staðfestir hversu sterkir Hobbitar geta verið þegar þeir standa 

andspænis erfiðum ákvörðunum. Stefið hefst á skrefagangsþríund upp eins og aðalstefið gerir ráð 

fyrir en svo heldur stefið áfram að rísa upp ferund og svo aðra þríund. Stefið nær hápunkti tíund 

fyrir ofan grunntóninn en spannar þannig talsvert stærra svið en fyrri stefin gera. Þetta stöðuga ris 

laglínunnar gefur stefinu glæstan blæ og undirstrikar þannig sterkari hliðar hobbita.

Stefið heyrist fyrst þegar Fróði stendur harmi sleginn á bökkum Andvinarfljóts, óviss um hvort 

hann sé fær um að halda ferðinni áfram einn síns liðs. Þegar hann virðist að því kominn að gefast 

upp ómar þetta uppörvandi stef, þrjóska og áræðni hobbita heltekur hann og hann leggur af stað.

Hetjustef

Hobbitar eru smávaxnir og ekki líklegir til mikilla afreka en eitt af meginþemum 

Hringadróttinssögu er að afrek hvers og eins eru ekki háð hæð eða uppruna. Það er á þessum 

stundum, þegar hobbitarnir gleyma smæð sinni og sýna mikið hugrekki, sem hetjustef hobbitanna 

fær að hljóma.

Stefið er samansuða af helstu einkennum stefja manna og hobbita. Þríundastökk sem minna á 

Dýrð Róhan, fimmundastökk sem einkenna Dýrð Gondor og rísandi skrefagangur í þríund sem 

tengir stefið við hobbita. Mótífið er komið nokkuð langa leið frá saklausu aðalstefi hobbitanna en 

engu að síður skín kjarni þess í gegn í fimmta og sjötta takti stefsins.12

6

12 Adams. The Music of the Lord of the Rings Films. bls. 30



Menn

Hringadróttinssaga markar ris mannkyns í Miðgarði á meðan álfar draga sig í hlé. Menn standa 

frammi fyrir illsku sem gæti tortímt þeim öllum en þá reynir á að tvö helstu konungsríki manna, 

Róhan og Gondor, leggi ágreining sinn til hliðar og sameinist gegn sameiginlegum óvini. Þegar 

atburðarrás myndanna fer í síauknum mæli að snúast  um baráttu mannkyns fyrir framtíð sinni 

flytjast áherslur tónlistarinnar yfir á hljóðheim manna og þeirra stef verða í forgrunni.

Konungsríkin tvö eru mjög ólík og heyrist það meðal annars í tónlistinni. Það sem greinir þá 

aðallega að er sveitalegt andrúmsloftið sem einkennir landbúnaðarsamfélög Róhan á móti 

tilkomumiklum, háreistum turnum borga Gondor. Hljóðfæranotkun í stefjum manna er fjölbreytt  en 

bæði í stefjahópum Róhan og Gondor er málmblástur og lúðraþytur ráðandi. 

Þrátt fyrir að hljóðheimur mannkyns sé klofinn í tvo aðgreinda stefjahópa eru tengingar til 

staðar: Laglínurnar þeirra beggja eru líðandi og gætnar, þær byrja flestar í moll og eru þrungnar af 

sorg en bera vott af von um betri tíma. 

Mikilvægi manna í Hringadróttinssögu er undirstrikað á marga vegu en þegar upphafstitill 

Tveggja turna tals birtist hljómar stef Róhan í lágum strengjum en stefið er eitt  veigamesta stef 

myndarinnar.13 Þegar upphafstitill Hilmir snýr heim birtist hljómar stef Gondor spilað af frönsku 

horni sem reynist vera fyrirboði um að athyglin muni í auknum mæli beinast að Gondor í lokakafla 

sögunnar. 

Róhan
Þegnar Róhan eru herská þjóð og stoltir af söguarfi sínum, þeir leggja mikið upp úr nánd við dýr 

og náttúruna. Þeir stunda hestarækt en prjónandi hestur er bæði á skjaldarmerki þeirra og fána. 

Tónlist þeirra er undir miklum norrænum áhrifum, bæði hvað varðar þjóðlagastíl laglínanna og 

hljóðfæranotkun.14  Stef Róhan mynda tónvef sem byggjast  á endurteknum, samtvinnuðum frösum 

ekki ólíkt listaverkum þeirra og byggingarlist.15

7

13 Jackson, Peter. „Music for Middle-Earth“ The Lord of the Rings: The Two Towers. DVD. (Los Angeles: New 
Line Productions, 2003).

14 Jackson, Peter. „Music for Middle-Earth“ The Lord of the Rings: The Two Towers. 

15 Adams. The Music of the Lord of the Rings Films. bls. 60



Dýrð Róhan

Höfuðborg Róhan, Edóras, er fálát og laus við allan íburð en fegurð hennar liggur í náttúrunni 

sem umlykur hana. Konungur Róhan er Þjóðan Þengilsson sem ríkir í Gullinþekju sem gnæfir yfir 

Edóras.

Dýrð Róhan er tilkomumikið stef sem túlkar stolt Róhan. Það hljómar ýmist í hornum og 

trompetum á kröftugan og höfðinglegan máta eða í brothættari búning norskrar Hardanger fiðlu16 

sem miðlar harðneskju sveitalífsins. Laglínan er í dórískri kirkjutóntegund frá A. Hver frasi byrjar á 

mollsæti en er annars í dúr. Stefið birtist  í ótalmörgum útfærslum en fær þó aldrei að njóta sín jafn 

vel og í orrustu, bæði í Hjálmsdýpi og þegar Róherrar koma Gondor til bjargar í orrustunni á 

Pelannor völlum. Þar fær Hardanger fiðlan að óma ásamt lúðraþyti og taktföstum trumbuslætti á 

mikilfenglegan máta. 

Jóvin

Systurdóttir Þjóðans konungs, Jóvin, spilar mikilvægt hlutverk í sögu hringsins en saga hennar er 

sorgleg. Hún er dæmd til að sjá um frænda sinn þegar ellin fer að segja til sín og er svipt öllum 

tækifærum til að sýna hvað í henni býr. Hún er sjálfstæð, sterk og stolt en upplifir sig fanga.

8
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Adams, Doug. The annotated score, a companion piece to: The music of the Lord of the Rings part I: The 
Two Towers. (Los Angeles: New Line productions, 2006).



Stefið er stutt en það samanstendur af tveimur fimmundastökkum sem leka síðan hikandi niður á 

við. Framtíð Jóvinar liggur ekki í Róhan, heldur Gondor. Eftir að hringnum hefur verið eytt giftist 

Jóvin Faramír, syni Ráðamanns Gondor, og sest þar að. Stef Jóvinar á meira skylt við Dýrð Gondor 

en Róhan.17  Bæði stefin hefjast á fimmundastökki og ganga síðan niður um tvíund, litla tvíund í 

fyrri frasa stefs Jóvinar en stóra tvíund í seinni frasanum líkt og í stefi Gondor. Laglína Jóvinar 

gefur aldrei upp hvort um dúr eða moll er að ræða með því að leyfa aldrei þríundinni að hljóma, 

mögulegt er að þessi tvíræðni laglínunnar gefi í skyn að Jóvin tilheyri báðum heimum manna.

Tryggð og skyldur

Þegar Þjóðan losnar undan álögum Sarúman og fellur í faðm Jóvinar frænku sinnar hljómar þetta 

tilbrigði af stefi Jóvinar. Stefið verður svo þema fyrir viðkvæmari hliðar Róhan en með því að 

uppfylla skyldur sínar upplifir Jóvin sig einangraða. Hún heldur tryggð við konunginn með því að 

annast hann og skyldur hennar koma í veg fyrir að hún tjái Aragorn ást sína á honum.18

Stefið byggir á sama efni og stef Jóvinar. Fimmundin í upphafi stefsins rís þó hægar og staldrar   

lengur við í fimmundinni. Þá er fyrri hluti stefsins þrítekinn áður en seinna fimmundarstökkið 

birtist. Stefið er í lýdískri kirkjutóntegund en hljómarnir færast eingöngu í heiltónaskrefum upp á 

við. 

Styrkur náttúrunnar

Í fyrsta hluta sögunnar á Fangorn skógur undir högg að sækja frá orkum Ísangerðis sem ganga 

mjög á hann og höggva tré markvisst niður til að halda stríðsrekstri sínum gegn Róhan gangandi. 

Um miðbik Tveggja turna tals verður mælirinn fullur og trén gera uppreisn. Þegar þau marséra að 

Ísangerði til að stöðva Sarúman hljómar stef sem táknar styrkleika náttúrunnar sungið af tærri röddu 

ungs drengs sem fangar sakleysi nátturunnar auk þess sem liggjandi hlómar karlakórs og taktfast 

undirspilið undirstrikar styrk hennar. Eftir að Róhan ber sigur úr bítum gegn hersingu Ísangerðis er 
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sem náttúran sláist í þeirra lið og styrki herlið Róhan. Stefið fer þá að hljóma í auknum mæli sem 

stríðsstef Róhan, en það gefur tilfinningu fyrir að þeir séu í raun að berjast fyrir hönd náttúrunnar.19

Stefið hefst á skrefi upp hálftón og tengist þannig stefjahópi hringsins en þeim líkindum lýkur 

snarlega með stökki niður ferund sem vísar í Dýrð Róhan. Stefið í sinni upprunalegu mynd hefur 

tilvísanir í alla kynþætti Miðgarðs sem gefur áhorfandanum tilfinningu fyrir að allir kynþættirnir 

séu hluti af heild sem kristallast í náttúrunni. Hljómaframvinda stefsins hefur skírskotanir í 

hljóðheim álfa en hljómaskipti niður þríund, frá A-moll niður á F-dúr, eru einkennandi fyrir Rofadal 

(sjá bls. 14). Einsöngs drengjarödd hefur tengsl við Hobbita en drengjakór er hluti af hljóðheimi 

þeirra. Undirliggjandi hljómar karlakórs vísa í djúpan hljóðheim dverga.

Eftir að stefið fer að tilheyra Róhan heyrist það ekki lengur sungið af drengjarödd heldur færist 

það yfir í hljóðheim manna en það nær hápunkti sínum þegar herlið Róhan kemur Gondor til 

aðstoðar á Pelannor völlum. Þá hljómar það með glæstum lúðraþyt og trumbuslætti.

Gondor
Gondor var áður fyrr elsta og stærsta konungsríki Miðgarðs en þegnar þess lifa á fornri frægð. Í 

áraraðir réðu þar konungar en þegar ættboginn rofnaði tóku ráðsmenn við stjórninni. Undir stjórn 

ráðsmanna hnignaði dýrð Gondor. Tónlist Gondor ber vott af fortíðarþrá og löngu gleymdum 

draumum. Öll stef Gondor hafa sterka tengingu við Aragorn en hann er afkomandi Ísildurs og því 

hinn réttmæti konungur Gondor. Þessi stef hljóma alltaf þegar vísað er í að örlög hans séu að taka 

við krúnunni og leiða konungsríki manna inn í nýja og betri öld.
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Dýrð Gondor

Þrátt fyrir að lítið sé eftir af þeirri dýrð sem Gondor bjó áður yfir er tónlist ríkisins virðuleg og 

streymandi.  

Dýrð Gondor er tignarlegt stef sem er mjög ráðandi í síðustu mynd þríleiksins. Það er bæði 

dapurlegt og konunglegt en það vísar í núverandi ástand Gondor og vonina um verðandi dýrð. 

Stefið hljómar reglulega spilað af frönsku horni.

Stefið heyrist fyrst í Föruneyti hringsins á ráðstefnu Elronds þegar Boromír, einn tveggja fulltrúa 

manna í föruneytinu, talar um ástandið í Gondor og kemst svo að því að Aragorn eigi tilkall til 

krúnunnar en þá hljómar laglínan draumkennd en tígurlega spiluð af stöku frönsku horni.20

Mínas Tíríð

Höfuðborg Gondor, Mínas Tíríð, er jafnan kölluð Hvíta borgin bæði sökum þess að hún hvílir 

við rætur Hvítufjalla og vegna þess að hið hvíta tré, merki Gondor og fána þess, má finna í 

hallargarði borgarinnar. 
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Líðandi stef höfuðborgarinnar er eitt göfugasta stef Hringadróttinssögu. Þetta stef táknar sögu 

Gondor, allt sem viðkemur fornri dýrð Gondor, hinu visnandi hvíta tré og konungum fortíðar. Stefið 

er uppburðarlítið eins og staða Gondor en minnist fornra tíma. Það hefur allt til að bera til að vera 

tilkomumikið og mikilfenglegt en er sett fram á lúpulegan hátt og bíður betri tíma. Stefið byggir 

aðallega á skrefagangi en tekur hófleg stökk inn á milli, einna mest áberandi eru fimmundastökkin 

úr sjötta takti yfir í sjöunda og eins úr þrettánda yfir í fjórtánda takt en fimmundastökkin eru 

einkennandi fyrir Gondor. Stefið staldrar alltaf við eftir þrjár til fjórar nótur sem ljáir stefinu 

hlédrægan og fljótandi stíl.

Gondor endurfætt

Eftir að hringnum hefur verið eytt lýkur þriðju öld Miðgarðs og fjórða öldin gengur í garð. Það 

er tími manna til að blómstra og konungsríki Gondor endurheimtir sess sinn sem helsta ríki 

Miðgarðs. Með nýjum og betri tímum fær stef Mínas Tíríð að njóta sín. 

Stefið byggir á hljóðheimi Gondor þriðju aldar en fyrstu fjórar nóturnar eru þær sömu og í stefi 

Mínas Tíríð nema í nýjum hrynjanda.21 Nú staldrar stefið ekki við líkt  og það gerði áður, það heldur 

ótrautt áfram, dýfir sér niður í brotnum hljómum og rís á ný. Stefið er taumlaust og lifandi, táknrænt 

fyrir nýja og betri tíma.
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Dvergar

Dvergar eru sterkir og harðgerðir. Þeir eru stoltir, skapillir og bráðlátir. Þeir hafa lítinn hug á 

fáguðum fræðum og dulspeki, ólíkt  álfum. Þeir leggja upp úr líkamlegri iðn og vinna djúpt í námum 

sínum. Konungsríki þeirra eru víða að finna neðanjarðar í fjallasölum Miðgarðs en mörg þeirra hafa 

lagst í eyði. Dvergar koma ekki mikið við sögu í Hringadróttinssögu fyrir utan dverginn Gimla sem 

spilar mikilvægt hlutverk í framvindu sögunnar. Eina tónlistin sem tengist dvergum í myndunum 

heyrist þegar föruneytið hættir sér inn í námur Moría. Þar var áður farsæl námuborg og konungsríki 

dverga. Engir dvergar eru þar enn á lífi þegar föruneyti hringsins á þar leið í gegn svo stef 

dverganna hljóma eins og bergmál úr fortíðinni. 

Moría

Hljóðheimur dverga er kantaður og digur líkt og þeir sjálfir sem og byggingarlist þeirra. 

Fimmundir, málmblástur, pákur og djúpar karlmannsraddir skapa þunglamalegan og drungalegan 

hljóðheim þessarar glötuðu menningar.

Rísandi stef Moría hljómar ýmist í djúpum málmblæstri hljómsveitarinnar eða sungið af Māori22

karlakór. Stefið gengur upp á við í samstíga fimmundum, samsteypt og grýtt. Það er vígalegt og 

drungalegt en gefur skýrt til greina að dvergar sökktu sér of djúpt niður í græðgi sinni og vöktu þar 

ýmsar skepnur.23 Í lok stefsins eru fimmundahljómarnir síendurteknir líkt og löngu gleymt bergmál. 

Einnig ráðandi fyrir tónheim dverganna eru rymjandi karlaraddir sem kyrja vers á dvergatungu í 

takt við pákur og lúðraþyt.

13

22 Innfæddir Nýsjálendingar af pólinesískum uppruna
  Jackson, Peter. „Music for Middle-Earth“ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring.

23 Adams, Doug. The Music of the Lord of the Rings Films. bls. 57



Dvergheimar

Dvergheimar voru áður stórbrotnir veislusalir dverga í Moría en fegurð þeirra er enn 

yfirþyrmandi. Tónlistin hverfur frá grófum fimmundum sem einkenna Moría og sýnir helsta stolt og 

gimstein dverganna með líðandi laglínu og sterkum hljómum sem minna á máttarstólpa jarðarinnar: 

Dvergheimar eru þeirra mikilfenglegasta sköpunarverk.24 Föruneytið eru fyrstu gestir Dvergheima í 

langan tíma og tónlistin ber öll keim löngu gleymdrar siðmenningar sem ómar um tóma sali Moría.

Stefið er þungt og veigamikið, spilað af frönskum hornum og djúpum strengjum yfir kröftuga 

hljóma karlakórs. Línan stekkur upp litla þríund en lekur svo aftur niður og málar upp 

einmanalegan og gleymdan blæ. Stefið hefur óræðan hljómagang en er litað af mollþríundum þar til 

rísandi laglínan nær hápunkti í stórkostlegum dúrhljómi í síðasta takti stefsins. 

Dvergheimar eru auðir og yfirgefnir, sá kynþáttur sem áður byggði háa salina er útdauður. Gimli 

átti þar skyldmenni og syrgir þau stuttlega áður en til átaka kemur en tími dverga virðist runninn út. 

Stef Dvergheima hefur yfirbragð sálumessu, sorglegt en stórkostlegt.
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Drungi djúpsins

Djúpt í námum Moría rákust dvergar á verur sem urðu þeim að endingu að bana og föruneyti 

hringsins verður einnig fyrir barðinu á einni slíkri, ævafornri skepnu.

Fimmundin sem hefur ómað svo sterk um dvergaheima er hér afmynduð með því að rísa upp í 

fimmta tón og leka síðan niður í stækkaða ferund.25 Þetta afbakar stöðugleika fimmundarinnar og 

grefur undan þeim stólpum sem dvergarnir reistu. 
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Álfar

Þegar atburðir sögunnar eiga sér stað er tími álfanna í Miðgarði að líða undir lok, tvö hnígandi 

samfélög álfa koma til sögu en það eru Rofadalur og Lotloríen. Álfarnir munu senn sigla yfir hafið 

og skilja Miðgarð eftir í höndum manna. 

Álfar eru elsti kynþáttur Miðgarðs en menning þeirra og samfélög ná hápunkti sínum mörgum 

öldum fyrir atburði Hringadróttinssögu. Því er viðeigandi að þemu og leiðarstef þeirra hljóma 

gjörólík öllum öðrum kynþáttum Miðgarðs, líkt og tónlist frá öðru tímabili. Tónlist álfanna í 

Hringadróttinssögu er einstök, undir austrænum áhrifum og ber með sér sígildan blæ jafnframt því 

að harma enda tíma álfa.

Hljóma- og tónefni álfanna er krómatískt en tónskáldið notar einnig hljóðfæri frá framandi 

slóðum sem gefur tónlistinni stundum yfirnáttúrulegan blæ, þar ber hæst að nefna monochord, Ney 

flautu og sarangi.26  Það sem einkennir álfana enn fremur er kvenmannsröddin; kvennakór og 

einsöngur kvenna er allsráðandi.  

Rofadalur

Þrátt fyrir að álfar hafi á tímum hringsins dregið sig í hlé og að miklu leyti lokað á samskipti við 

umheiminn er Rofadalur opnari en Lotloríen. Þetta kemur skýrt fram í ólíkum tónheimum þessa 

ólíku álfheima. 
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Tónlist Rofadals er hlý, líðandi og opin. Fljótandi arpeggíur undir liggjandi hljómum kvennakórs 

ljá tónlistinni draumkenndan blæ. Brotinn A-Dúr þríhljómur rís upp og niður með hápunkti í lítilli 

sexund sem síðan tónflyst niður stóra þríund á F-Dúr. Þessi þríundahljómskipti niður á við eru 

einkennandi fyrir Rofadal.

Síendurtekin ólgandi hreyfingin, sem snýr alltaf aftur að byrjunarpunktinum, undirstrikar 

yfirvegun og afskiptaleysi álfanna. Svo virðist sem þeir láti sig engu varða um áhyggjur og 

yfirvofandi hættur annarra kynþátta. Þeirra samfélag hefur staðið í stað í aldaraðir og því fær ekkert 

breytt. 

Yfirvofandi brotthvarf álfa frá Miðgarði staðfestir að lokastríð góðs og ills mun verða háð milli 

manna og orka, án afskipta álfa, en þá tekur stefið á sig sorglegri hljóm. Brotnu dúrhljómarnir sem 

einkenna Rofadal verða þá að mollhljómum en þá verður morgunljós sá tregi sem hrjáir álfa yfir því 

að vera að yfirgefa Miðgarð.

Arven birtist

Arven Undómíel er prinsessa frá Rofadal. Tónlist sem tengist Arven gerir það ljóst að hún 

tilheyrir hljóðheimi Rofadals, bæði hvað varðar notkun kvennakórs og hljómamál. Stefið heyrist 

fyrst þegar Arven birtist Fróða í neyð í Föruneyti hringsins og aftur í lok síðustu myndarinnar þegar 

hún birtist óvænt við krýningarathöfn Aragorns, sem taldi hana hafa siglt  til vesturheims og þannig 

yfirgefið sig.

Þegar Arven birtist fyrst syngur kvennakór hljóma sem vísa í hljómaskipti Rofadals.27  Í stað 

dúrhljóms á fyrsta sæti er mollhljómur gefinn til kynna með lítilli þríund sem umbreytist svo í 

dúrhljóm þríund neðar þegar þriðji tónninn bætist við. Stefið sjálft hefst í áttunda takti, en 

hljómaskiptin við laglínuna eru þau sömu, frá mollsæti niður um þríund á dúrhljóm. Þessi 
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hljómaskipti tengja Arven við Rofadal en gefa á sama tíma til kynna að hún tilheyrir í raun ekki 

þessum heimi. Hennar samastaður er við hlið Aragorn í mannheimum. 

Kvöldstjarna

Ást Arven og Aragorn er forboðin. Skyldur þeirra beggja standa í vegi fyrir sambandi þeirra og 

halda þeim sundruðum. Saga þeirra er tregablandin en tónlistin túlkar tilfinningar hennar og erfiðar 

ákvarðanatökur í gegnum myndirnar þrjár. 

Laglínan er sungin af sópran söngkonu ásamt kvennakór.

Stefið vísar á ýmsa vegu í hljóðheim Rofadals.  Fyrstu hljómaskipti er stökk niður um þríund af 

mollsæti niður á dúrhljóm, sem einkennir Arven. Undir laglínunni heyrast arpeggíur sem vísa í 

Rofadalsstefið.

Lothloríen

Dularfullur og töfrandi skógur liggur handan þokufjalla frá Rofadal. Þar er ríki Galadríelar en 

örlög hennar eru samtvinnuð örlögum hringsins eina, þar sem hún ber einn af þremur máttarbaugum 

álfa. Tónlist Lothloríen er óræð og fálát en frumleg notkun hinna ýmsu austrænu hljóðfæra gefa 

tónlistinni mun meiri framandi blæ en tónlist Rofadals. 

Stefið er dularfullt og óljóst en það líður krómatískt áfram á seiðandi máta. Óbreytt og 

síendurtekin mynd stefsins gefur til kynna ákveðna stöðnun og endurspeglar þannig fullkomlega 

heim álfanna sem hefur lítið breyst og er ósnortinn af brölti annarra menningarheima. 
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Þessi laglína heyrist oft í öllum þremur myndunum en er einnig fyrsta stefið sem heyrist í byrjun 

fyrstu myndarinnar, þegar rödd Galadríelar kynnir inn forsögu hringsins. Strax frá upphafi er sýnt 

fram á mikilvægi Lothloríen og Galadríelar, og áhrifum hennar á örlög hringsins. 

Shore sækir innblástur í austurlenska og afríska tónlist og notar hljóðfæri eins og monochord og 

Ney flautu til að undirstrika framandleika álfanna.28 

Hnignun álfanna

Eitt af meginþemum Hringadróttinssögu er mótsetning dauða og eilífs lífs. Álfarnir eru 

meðvitaðir um dauðann og virka oft á tíðum fjarlægir dauðlegum verum. Þeir skilja Miðgarð eftir í 

höndum dauðlegra manna og hverfa vestur yfir hafið til Valinor.

Þetta stef endurspeglar viðhorf álfanna til dauðans en einnig undanhald þeirra til vesturheimsins. 

Stefið er sungið af alt söngkonu en önnur álfastef eru sungin af sópran rödd. Þetta skilur hnignun 

álfanna frá öðrum stefum álfa samhliða því að gefa stefinu djúpan og þýðingarmikinn tón.29 

Línan hefst á hálftóns uppgangi sem er einkennandi fyrir sögu hringsins en fyrstu fimm nóturnar 

vitna beint í hringstefið.30 Það gæti táknað að hnignun álfanna sé samtvinnuð örlögum hringsins en 

eftir tortímingu hringsins tekur við fjórða öld Miðgarðs: öld mannkyns. 
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30 Sjá Saga hringsins bls. 20



Kynþættir Miðgarðs sameinaðir

Hver kynþáttur Miðgarðs tilheyrir sínum eigin hljóðheimi, einkenndum af ólíkri notkun stefja og 

hljóðfæraútsetningum. Þrátt fyrir að hinir ólíku kynþættir Miðgarðs hafi ekki átt mikla samleið er 

kjarni fyrstu myndarinnar myndun föruneytis hringsins: bandalags fulltrúa allra kynþátta sem 

sameinast vegna yfirvofandi hættu og sameiginlegs markmiðs. Í föruneytinu eru fjórir hobbitar, 

tveir menn, álfur, dvergur og vitki. 

Stef föruneytisins er aðalstef fyrstu myndar þríleiksins, Föruneyti hringsins. Það er ljóst  frá 

byrjun myndarinnar þar sem stefið hljómar lágstemmt í hornum og neðra tónsviði strengja meðan 

titill myndarinnar birtist.

Stef föruneytisins verður hægt og bítandi til. Fyrsta vísun í stefið á sér stað þegar Fróði og Sómi 

yfirgefa Hérað, en þá verður fyrsti vísir af föruneytinu til.31 Stefinu vex svo ásmegin þegar fleiri 

taka að bætast í hópinn en það hljómar fyrst fullmótað og mikilfenglegt í lok ráðstefnu Elronds 

þegar ákveðið er að leggja í háskaför til að eyða hringnum. 

Laglína stefsins er sér á báti. Hún er undir litlum áhrifum frá öllum helstu stefjahópum 

kynþáttanna.  Það er líklega með vilja gert til að gera engum kynþætti hærra undir höfði í 

föruneytinu, allir eru jafnir í bandalaginu og hagsmunir heildarinnar vega þyngra en aðgreining 

ákveðinna þjóðfélaga eða kynþátta. 

Hljómræna stefsins er frumleg og laus við hefðbundna framvindu. Þrátt fyrir að laglínan sé 

skrifuð út í d-moll eru allir hljómar þess í dúr en það kann að vera til að gefa föruneytinu sterka og 

jákvæða ímynd. Dúrhljómar eru oft tengdir við hið jákvæða og bjarta á meðan mollhljómar tákna 

oft hið neikvæða. Hér að ofan eru hljómarnir greindir út frá F-dúr. 
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31 Sibley, Brian. The Lord of the Rings: The making of a trilogy. (London: HarperCollinsPublishers, 2002). bls. 
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Í lok fyrstu myndarinnar tvístrast föruneytið í þrjá hópa. Þrátt fyrir það fylgir stefið þeim öllum 

allt til enda sögunnar. Stefið verður veikara og mildara en meðan meðlimir upprunalega hópsins 

vinna enn að því sameiginlega markmiði að eyða hringnum og koma á friði ómar stefið reglulega. Í 

lokabaráttunni fyrir frelsi Miðgarðs sameinast sex af meðlimum föruneytisins á ný  og þegar þeir 

ráðast til orrustu, undir baráttuöskrinu: „Fyrir Fróða!“, hljómar stefið stórkostlegra en nokkru sinni 

spilað af allri hljómsveitinni ásamt kór.32
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Hið illa

Í Miðgarði leynast  ýmsar hættur en í sögu hringsins eru ill öfl Saurons og Sarúmans mest 

áberandi. Sauron þráir ekkert heitar en að komast yfir máttarbauginn á ný  og lætur ekkert  standa í 

vegi fyrir sér. Helsti her hans er uppbyggður af orkum. Þegar Sarúman slæst í lið við Sauron tekur 

hann að ala sinn eigin stofn af ofur-orkum sem eru mun stærri og stæltari en orkar Saurons. Því er 

stefjaefni orkanna skipt í tvennt eftir því hvaðan þeir koma: Ísangerði, þar sem Sarúman elur sína 

orka og Mordor þaðan sem herdeildir Saurons koma. 

Stef orkanna og annarra illra afla í Miðgarði eru nátengd stefjum hringsins eina sem undirstrikar 

illsku hringsins. Hljóðheimur orkanna er fyrst og fremst framkallaður með málmblásturshljóðfærum 

og slagverki úr málmi t.d. steðjum, bjölluplötum, Taiko trommu33 og keðjum. 

Hringvomar

Einir hryllilegustu þjónar Saurons eru hringvomarnir níu. Þeir voru upprunalega konungar 

manna, blekktir af Sauron til að þiggja máttarbauga sem heltóku þá og gerðu þá að ódauðlegum 

vofum. Þeirra eina markmið er að elta upp hringinn eina fyrir meistara sinn. 

Stef hringvomanna er oftast sungið af blönduðum kór sem gerir það hátíðlegt en á sama tíma 

ógnvænlegt. Stefið birtist  nær alltaf óbreytt í sama hrynjanda sem gefur skýrt til kynna 

miskunnarleysi vomanna og að þeir munu aldrei hætta að leita að hringnum.

Stefið byggist upp  á mollhljóm með viðbættri níund. Þessi sami hljómur birtist svo ferund ofar. 

Það kann að vera að ástæðan fyrir þessum hljómi sé sótt í hljóðheim hringsins. En eitt aðalstef 

hringsins er saga hringsins.
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    Fellowship of the Ring. Bls. 26.



Sé öllum tónum þessa stefs raðað upp fæst mollhljómur með viðbættri níund en örlög 

hringvomanna eru bundin órjúfanlegum böndum við örlög hringsins og Saurons.34 

Stef hringvomanna hljómar jafnan yfir þrástef fyrir ógn Mordor sem hljómar jafnan á dýpra 

tónsviði strengjanna. Ógn Mordor birtist fyrst um sinn sem fallandi skrefagangur niður litla þríund 

sem táknar illsku Mordor úr fjarska. Þegar ógn Mordor eykst í þriðju mynd þríleiksins fer meira 

fyrir viðsnúinni35 útgáfu stefsins.

Ísangerði

Þegar Sarúman gengur til liðs við Sauron yfirgefur hann þau gildi sem hann áður hafði í 

hávegum sem æðsti meðlimur hvíta ráðsins. Ást hans á náttúrunni og eiginleikum jarðarinnar víkur 

fyrir iðnbyltingu, hugur hans verður heltekinn af málmum, eyðileggingu og stríði.  

Iðnbylting Ísangerðis er þrástef sem gefur til kynna kaldan hljóðheim orkanna. Taktboðinn er 5/4 

sem gefur hikandi og kaótíska áferð. Hér er ekki á ferðinni lagrænt stef heldur rytmískt  þrástef sem 

birtist í ýmsum myndum, alveg óháð tónefni.36 Það getur hljómað í stökum steðja, bjölluplötum og 

keðjum eða klasahljómi hjá allri hljómsveitinni.37 
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34 Adams. The Music of the Lord of the Rings Films. bls. 101

35 Íslenskun á enska hugtakinu retrograde

36 Adams. The Music of the Lord of the Rings Films. bls. 93

37 Adams. The annotated score, a companion piece to: The music of the Lord of the Rings part I: The
  Fellowship of the Ring. bls. 26 



Stef Ísangerðis kallast á við stef föruneytisins en þar sem það stef hnígur stóra tvíund, sem gefur 

tilfinningu fyrir góðum ásetningi og bjartsýni föruneytisins, mjakast stef Ísangerðis niður um litla 

tvíund sem vekur óhug og staðfestir illsku orkanna. Stefið snýr svo strax aftur upp þar sem það lafir 

lengi áður en það hrynur aftur niður. Tónefni stefsins er það sama og í stefi hringvomanna og sögu 

hringsins. Sé öllum nótum laglínunnar raðað upp mynda þær mollhljóm með viðbættri níund.38 

 

Mordor

Djúpt í Mordor hefur Sauron reist myrkravirki sitt, Barad-dûr. Frá tindi virkisins starir auga hans, 

sveipað eldtungum. 

Stef Mordor er ekki aðeins stef Sauron og orka hans heldur einnig táknrænt fyrir þá illsku sem 

hvílir í hringnum.39 Stef Mordor heyrist reglulega í öllum myndunum en þá oft sem stef fyrir illsku 

hringsins. Stefið rís letilega upp um litla tvíund, lekur svo niður og þaðan aftur niður um stækkaða 

tvíund. Stefið byrjar á sama tvíundaskrefi og saga hringsins, enda var sköpun hringsins í eldum 

dómsdyngju í Mordor upphaf þeirrar sögu. Í sinni ógnvænlegustu mynd hljómar stefið spilað af 

Rhaita40 á vígalegan máta. 
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39 Adams. The Music of the Lord of the Rings Films. bls. 99

40 Rhaita er afrískt tréblásturshljóðfæri í flokki tvíblöðunga, áþekkt óbói en með öllu harðari tón.
    Adams. The annotated score, a companion piece to: The music of the Lord of the Rings part I: The
    Fellowship of the Ring. Bls. 26.



Þegar sagan nálgast hápunkt sinn í Hilmir snýr heim hefur átt sér stað nær alger samruni á 

tónefni Mordor og Ísangerðis. Þetta gefur áhorfandanum hugmynd um hina vaxandi ógn, herlið 

óvinarins stækkar sífellt og herir manna virðast gjörsamlega ofurliði bornir. Laglínur Mordor 

hljóma yfir linnulausu þrástefi Ísangerðis. Stef orka Mordor er byggt á tónefni úr viðsnúningi af 

stefinu fyrir ógn Mordor sem heyrist reglulega eitt og óstutt:

Hér er risið upp um litla þríund en þá er tenging stefsins orðin skýr við stef hobbitanna. Stefið 

táknar yfirvofandi ógnina við hobbitana, sem og alla aðra kynþætti Miðgarðs, sem stafar frá Mordor 

og Sauron. Í stað hinnar einkennandi stóru þríundar hobbitanna hljómar afbökuð moll útgáfa af 

upphafi stefs þeirra. Þetta gæti verið tenging sem nær hápunkti sínum þegar Fróði og Sómi þurfa að 

dulbúa sig sem orkar til að geta laumast inn fyrir varnir Mordor. 

Stefið er linnulaust og gefur skýrt til kynna að ill öfl Mordor eru við það að ná yfirhöndinni. 

Stefinu fylgir ákveðið vonleysi en hér hefur grunnstefjaefni hobbitanna verið hertekið af Sauron og 

afbakað. Ris um litla þríund má einnig finna í stefinu fyrir tælingu hringsins en það hljómar alltaf 

þegar hringurinn reynir að glepja varnarlausa aðila.  
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Lokaorð

Flestir sem hafa horft á Hringadróttinssögu gera sér grein fyrir því að tónlistin er vönduð og 

úthugsuð. Mörg mismunandi stef koma fyrir í myndunum og fáeinir gætu líklega raulað nokkur 

þeirra. En alls ekki allir gera sér fyllilega grein fyrir hversu ótrúlega margslungin og þéttofinn vefur 

hugmynda þessi tónlist er í raun. Hugsunin og vinnan sem lögð er í hvert smáatriði er lygi líkust. 

Shore valdi að nota hina fjölmörgu menningarheima Miðgarðs sem drifkraft fyrir tónlist 

Hringadróttinssögu en fjölmörg leiðarstef eru eiginlegur kjarni tónlistarinnar. Í stað þess að skapa 

leiðarstef fyrir helstu persónur sögunnar skapar hann stefjahóp  og hljóðheim fyrir hvern kynþátt og 

vinnur úr því efni á sambærilegan hátt og um stef fyrir stakar persónur væri að ræða. 

Talsverður greinarmunur er á tónlist hvers kynþáttar en Shore leitaði eftir innblæstri í marga 

mismunandi menningarheima og tónlistarstíla:

• Hobbitarnir sem lifa afskiptalausir í sveitum Héraðs hrærast í keltneskum hljóðheimi. Laglínur 

þeirra eru þjóðlagakenndar og saklausar, spilaðar á keltnesk hljóðfæri á borð við írska tinflautu. 

• Menn eru tvískiptir í konungsríkin Róhan og Gondor, en hetjudáðir þeirra við dögun nýrrar 

aldar eru einna helst táknaðar af voldugum málmblástri og vonbjörtum laglínum.

• Dvergarnir hafa tapað stórum hlutum af menningu sinni en hljóðheimur þeirra er táknaður af 

ríkulegum fimmundum í málmblæstri og karlakór.

• Tími álfa líður senn undir lok en hljóðheimur þeirra einkennist af kvennmannsröddum sem 

litar upp sterka andstæðu við karllægan hljóðheim dverga. Álfar Rofadals einkennast af 

arpeggíum en álfar Lotloríen eru táknaðir af austrænum hljóðfærum og krómatík.

Þegar Shore hefur kynnt inn helstu leiðarstef myndanna fer hann að leika sér að því að flétta 

saman ólík stef, færa þau milli hljóðheima og raða þeim ofan á hvort annað. Góð dæmi um það eru 

þegar stef föruneytisins ómar í 5/4 hryn yfir þrástefi Iðnbyltingar Ísangerðis sem gefur stefinu 

hikandi blæ eða þegar stef Lotloríen, sem hljómar fyrst  um sinn lágstemmt og seiðandi, er spilað 

taktfast af málmblæstri í mannlegum hljóðheimi þegar kynþættirnir tveir, álfar og menn, halda 

saman til orrustu.41

Þessi gífurlegi fjöldi stefja sem Shore samdi fyrir myndirnar skapa margslunginn hljóðheim sem 

speglar sögusvið Tolkien en leiðarstef mismunandi kynþáttanna fanga tilfinningalegan kjarna 
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bókanna og ljá kvikmyndunum aukna dýpt. Eins og vill gerast þegar bækur eru færðar á hvíta 

tjaldið eru ótalmörg smáatriði úr bókunum sem skiluðu sér ekki í handrit kvikmyndanna en tónlistin 

er svo vel unnin og úthugsuð að fullyrða má að mörg þessara smáatriða komist til skila með hjálp 

tónlistarinnar. Shore vildi, þegar upp er staðið, að tónlistin sprytti upp úr skrifum Tolkien og það er 

óhætt að segja að það hafi tekist.42
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I. Tóndæmi

Tóndæmi er hægt að finna með því að leita að „Tóndæmi - Kynþættir Miðgarðs“ á youtube.com.

Þau er einnig að finna á þessari vefslóð:

https://www.youtube.com/watch?v=MhX5Ub1Ik8Y43

Hobbitar

1. Draumalag - Aðalstef

2. Hérað

3. Heimþrá

4. Eftirsjá

5. Áræðni

6. Hetjustef

Menn

7. Dýrð Róhan

8. Jóvin

9. Tryggð og skyldur

10. Styrkur náttúrunnar (upprunalegt)

11. Styrkur náttúrunnar (Róhan)

12. Dýrð Gondor

13. Mínas Tíríð

14. Gondor endurfætt

Dvergar

15. Moría

16. Dvergheimar

17. Drungi djúpsins

Álfar

18. Rofadalur
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19. Arven birtist

20. Kvöldstjarna

21. Lotloríen

22. Hnignun álfa

Föruneyti hringsins

23. Upphaf föruneytisins - Þegar Fróði og sómi stíga fyrstu skrefin utan Héraðs

24. Föruneytið vex - Aragron og hobbitarnir fjórir ferðast um óbyggðir Miðgarðs

25. Föruneytið fullmyndað - Föruneyti níu einstaklinga leggur af stað frá Rofadal

26. Föruneytið sundrast - Við fráfall Boromírs tvístrast föruneytið

27. Fyrir Fróða! - Sex meðlimir upprunalega föruneytisins halda til orrustu fyrir Fróða

Hið illa

28. Hringvomarnir

29. Saga hringsins

30. Ógn Mordor

31. Iðnbylting Ísangerðis + Orkar Ísangerðis

32. Mordor (Spilað af Rhaita ásamt málmblæstri)

33. Orkar Mordor

34. Ógn Mordor (viðsnúningur)

35. Tæling hringsins

Aukatóndæmi

1. Hobbitar og menn

Þegar Pípinn og Kátur eru fangar orka Sarúmans sýnir Kátur mikið hugrekki, þá hljómar stef 

hobbitanna í örskamma stund í mannlegum hljóðheimi, spilað fyrst af stöku ensku horni og svo 

frönskum hornum. Hér eru hobbitarnir tveir, sem seinna meir munu tilheyra sitthvoru konungsríki 

manna, farnir að tilheyra hljóðheimi manna auk sínum eigin. 

2. Gondor og Rofadalur

Þegar Jóvin spyr Aragorn út í rétt hans til krúnu Gondor hljómar Dýrð Gondor spilað af frönsku 

horni. Aragorn minnist þá ástar sinnar til Arvenar og Rofadals arpeggíurnar tvinnast inn í stef 

Gondor.
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3. Mínas Tíríð og Rofadalur

Þegar Elrond frá Rofadal kemur á fund við Aragorn til að sannfæra hann um að hans rétti staður 

sé sitjandi á hásæti hvíta turnsins í Mínas Tíríð og færir honum sverðið Andúril til að minna hann á 

örlög sín hljómar stef Mínas Tíríð í mikilfenglegri útsetningu en áður hefur heyrst. Stefið er mun 

hraðar en áður og undir því leika arpeggíur Rofadals. Þar sameinast framtíð Aragorns og fortíð en 

hann telur Arveni hafa siglt vestur um haf og yfirgefið sig. 

4. Álfar og menn

Stef Lotloríen hljómar fyrst um sinn lágstemmt og seiðandi en fær þó að njóta sín til fullnustu 

þegar álfar koma mönnum til aðstoðar í bardaganum um Hjálmsdýpi. Þar hljómar laglínan sungin af 

kvennakór ásamt hornum og trompetum yfir stöðugum bolero-takti í slagverki og strengjum. Þegar 

álfarnir yfirgefa sinn eigin heim og koma mönnum til aðstoðar er blandað saman einkennandi 

hljóðheimi álfa, kvenmannsröddinni, við ráðandi hljóðfærahóp manna, málmblástur. Þessi tónlist 

sýnir aðrar hliðar á álfunum og er djarfasta útgáfan af þeirra hljóðheimi.

5. Föruneytið og Ísangerði

Þegar Aragorn, Gimli og Legolas hlaupa uppi orkana til að bjarga hobbitunum hljómar linnulaust 

þrástef iðnbyltingar Ísangerðis í trumbuslætti og dýpstu nótum píanós, yfir það hljómar stef 

föruneytisins í 5/4 hryn sem gefur stefinu hikandi og óreglulegan blæ.

6. Hringvomar og ógn Mordor

Hér heyrist ógnandi stef Hringvomanna sungið af kór en undir heyrist þrástefið ógn Mordor í 

málmblæstri
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II. Stefjagreining
Við greiningu stefja var notast við 
fullar útgáfur tónlistarinnar á 

geisladiskum (Complete 
recordings). 

Föruneyti hringsins
Prologue - One ring to rule them 
all
00:00 - Lotloríen
00:40 - Saga hringsins
02:01 - Styrkur Mordor / 
Hringvomar
02:13 - Mordor / Illska hringsins
02:19 - Hringvomar
03:02 - Hringvomar / Ógn Mordor
03:13 - Fall mannkyns
03:22 - Dýrð manna ???
04:07 - Saga hringsins
04:20 - Rofadalur
04:58 - Saga hringsins
05:54 - Smjagall (Allt)
06:20 - Nafnlaus ótti
06:42 - Saga hringsins

The Shire
00:24 - Hobbitar
00:23 - Föruneyti hringsins (Allt)
00:57 - Two step?
01:18 - Varíasjón á Hérað
01:35 - Hérað
02:07 - Hérað

Bag end
00:00 - Hobbitar
00:03 - The road goes ever on and 
on (Gandalfur syngur)
00:47 - Hobbitar
01:11 - Hérað
01:29 - Draumalag (viðlag)
02:08 - Örvænting Bilbós ?
02:56 - Brotnir bassahljómar
03:00 - Hérað (hljómagangur)
03:43 - Hérað
04:02 - Hobbitar

Very Old friends
00:00 - Hobbitar
00:23 - Brotnir bassahljómar
01:34 - Brotnir bassahljómar
01:43 - Fortíðarþrá
02:34 - Örvænting Bilbós ?
02:42 - Hobbitar

Flaming red hair
- 

Farewell dear Bilbo
00:13 - Fortíðarþrá
00:33 - Draumalag (viðlag)

Keep it Secret, keep it safe
01:45 - Smjagall
03:00 - Styrkur Mordor
03:22 - Hobbitar
03:50 - The road goes ever on and 
on (sungið af Bilbó)
04:28 - Saga hringsins
05:50 - Mordor
06:25 - Hringvomar

A conspiracy unmasked
00:00 - Hobbitar
01:00 - Styrkur Mordor
01:41 - Smjagall / Veikleikar
02:25 - Saga hringsins
03:23 - Smjagall
04:50 - Veikleikar
05:33 - Hobbitar
05:52 - Ógn Mordor
 
Three is company
00:00 - Tæling hringsins
01:26 - Draumalag
01:39 - Föruneyti hringsins

Sarúman the white
00:00 - Draumalag
00:12 - Föruneyti hringsins
00:30 - Ógn Mordor
01:00 - Ógn Mordor
01:28 - Rísandi ógn
01:40 - Ógn Mordor

A shortcut to mushrooms
00:07 - Hérað
01:27 - Ógn Mordor
01:45 - Styrkur Mordor
02:00 - Hringvomar
02:47 - Ógn Mordor / Hringvomar
03:15 - Hringvomar
03:42 - Ógn Mordor

Strider
00:34 - Aragorn
00:43 - veikleikar
02:13 - Styrkur Mordor

The Nazgúl
00:55 - Hringvomar
02:16 - Föruneyti hringsins
03:50 - Þangað og heim aftur
05:15 - Hringurinn

Weathertop
00:03 - Rísandi ógn
00:17 - Styrkur Mordor
00:30 - Hringvomar / Ógn Mordor

The Caverns of Isengard
00:16 - Iðnbylting Ísangerðis
00:50 - Ógn Mordor
01:27 - Iðnbylting Ísangerðis
01:34 - Orkar Ísangerðis
02:03 - Styrkur náttúrunnar

02:35 - Iðnbylting Ísangerðis
02:43 - Orkar Ísangerðis
04:35 - Styrkur náttúrunnar (vísun í 
byrjun stefs)

Give up the halfling
00:00 - Arven birtist
01:48 - Mordor (vísun í seinni hluta 
stefsins)
02:49 - Hringvomar / Ógn Mordor 
(vísun)
04:00 - Arven birtist

Orthanc
00:06 - Örlög hringsins (vísun)
00:44 - Styrkur náttúrunnar (vísun í 
rísandi)

Rivendell
00:00 - Hobbitar
00:20 - Rofadalur 
01:00 - Draumalag
01:17 - Hobbitar
01:44 - Draumalag (viðlag)
02:13 - Hobbitar
02:26 - Rofadalur
02:47 - Draumalag

The sword that was broken
00:10 - Rofadalur
00:46 - Breyskleiki sálar
01:52 - Breyskleiki sálar / 
Rofadalur
02:45 - Kvöldstjarna (vísun)

The Council Of Elrond 
Assembles
00:00 - Rofadalur
00:36 - Aníron
02:53 - Dýrð Gondor (Vísun með 
tónbili)
03:22 - Saga hringsins

The Great Eye
00:00 - Dýrð Gondor
01:18 - Dýrð Gondor
01:28 - Ógn Mordor
01:37 - Hringvomar
02:54 - Illska hringsins / Styrkur 
Mordor
03:04 - Hringvomar / Styrkur 
Mordor
03:53 - Föruneyti hringsins
04:40 - Hobbitar
05:03 - Föruneyti hringsins

Gilraen’s memorial
00:00 - Hnignun álfanna
02:03 - Draumalag (viðlag)
02:33 - Föruneyti hringsins(vísun)
02:41 - Föruneyti hringsins
03:52 - Hobbitastef (hetjulegt)
04:18 - Föruneyti hringsins
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The Pass of Caradhras
01:20 - Hættuför (kalla eitthvað 
annað? Fjallatengt?)
01:49 - Tæling hringsins
02:36 - Iðnbylting Ísangerðir / 
Orkar Ísangerðis
03:08 - Hættuför 

The Doors of Durin
00:00 - Hættuför
00:36 - Saga hringsins
02:26 - Hobbitastef (vísun í upphaf 
stefsins)
03:04 - Hobbitastef (vísun)

Moria
-

Gollum
00:32 - Smjagall
01:51 - Viðhorf hobbita - Eftirsjá

Balin’s Tomb
00:12 - Dvarrowdelf
01:28 - Dwarrowdelf
03:03 - Föruneyti í vanda
05:57 - Dwarrowdelf
06:12 - Föruneyti hringsins (vísun í 
moll)
06:46 - Föruneyti hringsins (vísun í 
byrjun)
07:30 - Föruneyti hringsins
07:48 - Iðnbylting Ísangerðis

Khazad-Dúm
01:27 - Moría 
02:06 - Drungi djúpsins
02:43 - Moría
03:16 - Föruneyti hringsins
05:48 - Sorgarkvæði Gandalfs

Caras Galadhon
00:00 Lotloríen
01:23 - Hnignun Álfa
02:00 - Lotloríen
03:14 - Lotloríen
04:50 - Kvöldstjarna (Hljómræna)
06:18 - Breyskleiki

The Mirror of Galadriel
00:00 - Mínas Tíríð
01:05 - Lotloríen
03:03 - Ógn Mordor
03:13 - Rísandi ógn
03:23 - Illska hringsins
03:47 - Breyskleiki (vísun)
05:40 - Óþekkt? (Hringberi)

The Fighting Uruk-Hai
00:00 - Iðnbylting / Orkar 
Ísangerðis
00:35 - Orkar Ísangerðis
02:27 - Föruneyti hringsins
07:00 - Iðnbylting / Orkar 
Ísangerðis

08:08 - Smjagall (vísun)
08:36 - Hobbitar
09:06 - Föruneyti hringsins
10:30 - Saga hringsins

Parth Galen
00:28 - Saga hringsins
03:07 - Saga hringsins
03:24 - Hringvomar / Styrkur 
Mordor
04:04 - Tæling hringsins
04:55 - Aragorn
05:58 - Iðnbylting Ísangerðis
07:03 - Aragorn / Iðnbylting 
Ísangerðis
07:58 - Iðnbylting / Orkar 
Ísangerðis

The Departure of Boromir
04:59 - Föruneyti hringsins

The Road goes ever on… Pt. 1
00:21 - Viðhorf hobbita - Áræðni
01:46 - Viðhorf hobbita - Eftirsjá
02:16 - Hobbitar
03:53 - Föruneyti hringsins
04:14 - Hobbitastef?
04:58 - Hobbitar
05:32 - Draumalag

The Road goes ever on… Pt. 2
00:00 - Draumalag
00:14 - Föruneyti hringsins
00:30 - Draumalag
01:21 - Föruneyti hringsins
01:42 - Draumalag
02:16 - Rofadalur
02:57 - Draumalag
03:14 - Föruneyti hringsins

Two Towers

Glamdring
00:32 - Saga hringsins
02:47 - Moria
03:00 - Drungi djúpsins
03:10 - Moria

Elven rope
00:00 - Dýrð Róhan
00:12 - Illir tímar
00:41 - Hobbitastef (seinni hluti í 
moll)
01:11 - Hobbitastef

Lost in Emyn Muil
00:00 - Hobbitastef
00:34 - Smjagall
02:11 - Illska Gollris 
03:50 - Illska Gollris

My precious
00:00 - Smjagall
00:24 - Saga hringsins
00:55 - Smjagall

01:44 - Illska Gollris (Dulcimer 
stef) 

Ugluk’s warriors
00:43 - Hobbitastef (Blanda af 
mönnum og hobbitum)
01:17 - Orkar ísangerðis

The Three Hunters
00:04 - Föruneyti hringsins
00:17 - Föruneyti hringsins (Hint)
00:28 - Föruneyti hringsins
01:01 - Föruneyti hringsins
01:30 - Dýrð Róhan
02:06 - Iðnbylting Ísangerðis
02:22 - Mordor
02:34 - Mordor (Rhaita)
02:59 - Orkar Ísangerðis 
03:52 - Styrkur Mordor (hint)
04:00 - Orkar Ísangerðis

The Banishment of Eomer
02:53 - Iðnbylting Ísangerðis / 
Föruneyti hringsins (Blanda af 
mönnum og orkum)
03:02 - Orkar Ísangerðis
03:24 - Iðnbylting Ísangerðis / 
Föruneyti Hringsins (5/4)

Night Camp
00:00 - Styrkur náttúrunnar 
00:22 - Iðnbylting Ísangerðis
01:45 - Orkar Ísangerðis

The Plains of Rohan
2:20 - Föruneyti hringsins (Út og 
heim aftur)

Fangorn
03:30 Entar

The Dead Marshes
00:18 - Smjagall (bara hljómar)
01:16 - Saga hringsins (hint)
01:36 - Smjagall
04:17 - Saga hringsins (hint)

“Wraiths on wings”
00:00 - Smjagall (hint)
01:02 - Ógn Mordor
01:11 - Hringvomar / Ógn Mordor

Gandalf the White
02:11 - Styrkur náttúrunnar
06:25 - Gandalfur hinn hvíti

The Dreams of Trees
00:00 - Hobbitar og tré
01:33 - Entar

The Heir of Númenor
00:46 - Örlög hringsins
01:35 - Hobbitastef (hint)
01:48 - Mordor
02:17 - Illska hringsins



Ent-draught
00:19 - Entar

Edoras
00:00 - Föruneyti hringsins
00:07 - Dýrð Róhan
02:42 - Jóvin
03:11 - Dýrð Róhan
03:53 - Jóvin

The Courts of Meduseld

Theoden King
00:14 - Tryggð og skyldur
00:44 - Dýrð Róhan
03:11 - Tryggð og skyldur

The King’s decision
00:06 - Dýrð Róhan (hint)
00:48 - Siglt í vestur
01:31 - Gandalfur hinn hvíti

Exodus from Edoras 
04:06 - Tryggð og skyldur
04:41 - Dýrð Róhan

The Forest of Ithilien
02:17 - Illska Gollris (dulcimer og 
fagott)

One of the Dunedain
00:50 - Jóvin / tryggð og skyldur
02:10 - Dýrð Gondor / Rofadalur 
(Tengir Aragorn og Arven)
02:33 - Kvöldstjarna
05:07 - Hnignun álfanna
06:31 - Kvöldstjarna

The wolves of Isengard
00:22 - Orkar Ísangerðis
01:43 - Aragorn (hint)
02:10 - Orkar Ísangerðis
03:35 - Föruneyti hringsins (hint)

Refuge at Helm’s Deep
01:18 - Föruneyti hringsins 
02:17 - Dýrð Róhan
02:58 - Dýrð Róhan

The Voice of Sarúman
00:14 - Iðnbylting / Orkar 
Ísangerðis

Arven’s Fate
The breath of life

The Story Foretold
00:30 - Rofadalur
01:09 - Kvöldstjarna
01:13 - Lotloríen
02:34 - Nafnlaus Ótti
02:57 - Saga hringsins

Sons of the Steward
01:50 - Dýrð Gondor
03:56 - Saga hringsins

05:25 - Dýrð Gondor

Rock and Pool
00:35 - (Dulcimer)
00:41 - Smjagall (hljómar)
01:48 - Smjagall

Faramir’s good council
00:26 - Smjagall (hint)
01:31 - Tæling hringsins

Aragorn’s return
00:25 - Aragorn
01:20 - Föruneyti hringsins

War is Upon us
02:38 - Entar

“Where is the horse and the 
rider?”
00:00 - Tryggð og skyldur
00:54 - Dýrð Róhan
5:55 - Föruneyti hringsins

The Host of Eldar
00:00 - Lotloríen
00:54 - Föruneyti hringsins (hint)
02:16 - Dýrð Róhan

The Battle of the Hornburg
00:20 - Lotloríen
01:31 - Iðnbylting / Orkar 
Ísangerðis
02:33 - Dýrð Róhan 

The Breach of the deeping wall
02:25 - Lotloríen
02:39 - Föruneyti hringsins

The Entmoot decides

Retreat
01:15 - Mordor (hint)
01:22 - Saga hringsins (hint)
02:02 - Föruneyti hringsins
02:48 - Iðnbylting / Orkar 
Ísangerðis
04:28 - Dýrð Róhan / Lotloríen 
(Blandast saman laglínur)

Master Peregrin’s Plan

The Last March of the Ents
00:07 - Styrkur Náttúrunnar

The Nazgul attack
00:00 - Hringvomar (Málmblástur)
01:45 - Gandalfur hinn hvíti

Theoden Rides Forth
00:23 - Dýrð Róhan
00:46 - Föruneyti hringsins
01:42 - Gandálfur hinn hvíti

The Tales that really matter
00:57 - Viðhorf Hobbita - Áræðni 

02:10 - Draumalag
03:55 - Föruneyti hringsins
09:36 - Föruneyti hringsins
09:54 - Hobbitar
10:23 - Draumalag (viðlag)
11:04 - Illska Gollris (án Dulcimer)
11:30 - Saga hringsins (hint)

“Long ways to go yet”
00:00 - Gollrir (Gollums song)
03:55 - Tryggð og skyldur
04:17 - Tæling hringsins
04:47 - Rofadalur
05:29 - Kvöldstjarna
06:34 - Dýrð Róhan

Return of the king
Roots and beginnings
00:32 - Saga hringsins
02:12 - Saga hringsins
02:53 - Tæling hringsins
04:14 - Tæling hringsins / Illska 
hringsins
04:26 - Styrkur Mordor
04:44 - Saga hringsins 
(Málmblástur)
05:26 - Saga hringsins
06:06 - Smjagall (hint)
 
Journey to the Cross-Roads
00:20 - Saga hringsins

The Road to Isengard
00:36 - Föruneyti hringsins
01:03 - Dýrð Gondor
01:18 - Föruneyti hringsins (seinni 
hluti)
01:38 - Hobbitastef
02:06 - Föruneyti hringsins

The Foot of Orthanc
00:01 - Orkar Ísangerðis (hint)
00:50 - Ógn Mordor
01:50 - Orkar Ísangerðis
02:08 - Dýrð Gondor (hljóðheimur 
Ísangerðis)

Return to Edoras
01:01 - Dýrð Róhan

The Chalice passed
00:00 - Tryggð og skyldur

The Green dragon

Gollum’s Villany
00:00 - Illska Gollris
00:35 - Smjagall

Eowyn’s Dream
00:26 - Tryggð og skyldur 

The Palantír
00:35 - Saga hringsins (hint)



00:57 - Styrkur Mordor
01:06 - Mordor
02:30 - Saga hringsins

Flight from Edoras
00:30 - Föruneyti hringsins
00:43 - Hobbitastef
01:28 - Föruneyti hringsins

The Grace of Undomiel
00:00 - Kvöldstjarna (tilbrigði)
01:15 - Kvöldstjarna (tilbrigði) / 
Rofadalur
02:17 - Rofadalur (moll)
02:48 - Kvöldstjarna (tilbrigði)
03:34 - Rofadalur
03:48 - Mínas Tíríð
04:11 - Föruneyti hringsins
04:19 - Dýrð Gondor
04:29 - Dýrð Gondor 
(viðsnúiningur)
04:42 - Dýrð gondor
05:43 - Mínas Tíríð

The Eyes of the White tower
02:43 - Mínas Tíríð
03:23 - Dýrð Gondor
03:40 - Ógn Mordor (viðsnúningur)
03:50 - Mordor

A Coronal of Silver and Gold
00:13 - Draumalagið
00:25 - Föruneyti hringsins
01:10 - Gondor Endurfætt
03:40 - Mordor / Illska hringsins
04:24 - Saga hringsins (hint)
05:45 - Mordor / Styrkur Mordor
06:22 - Styrkur Mordor
06:56 - Illska hringsins / Iðnbylting 
Ísangerðis
07:26 - Orkar Mordor
07:46 - Illska hringsins
08:00 - Hættuför

The Lighting of the Beacons
01:04 - Illska hringsins / saga 
hringsins
04:55 - Dýrð Gondor 
06:10 - Dýrð Róhan
07:18 - Hobbitastef (Hint)
08:02 - Styrkur Náttúrunnar

Osgiliath invaded
00:00 - Dýrð Gondor
00:39 - Ógn Mordor (viðsnúningur)
02:57 - Dýrð Gondor (hint)
03:41 - Föruneyti hringsins
03:57 - Dýrð Gondor
05:49 - Ógn Mordor (viðsnúningur)
06:28 - Dýrð Gondor 
(Viðsnúningur)
07:14 - Gandalfur hinn hvíti
08:23 - Dýrð Gondor

The Stairs of Cirith Ungol
01:17 - Saga hringsins

01:39 - Saga hringsins

Allegiance to Denethor

The Sacrifice of Faramir
01:21 - Dýrð Gondor

The Parting of Sam and Frodo
00:00 - Illska Gollris
03:10 - Hobbitastef (hint)
03:40 - Hættuför
03:55 - Illska hringsins

Marshalling at Dunharrow
00:00 - Dýrð Róhan
00:44 - Dýrð Róhan

Andúril - Flame of the West
00:17 - Rofadalur (Án arpeggía)
02:00 - Rofadalur
02:07 - Mínas Tíríð / Rofadalur

The Passing of the Grey 
Company
00:40 - Tryggð og skyldur
01:21 - Föruneyti hringsins
03:43 - Dýrð Róhan

Dwimmorberg - The haunted 
mountain

Marster Meriadoc, Swordthain
01:08 - Jóvin
01:15 - Styrkur náttúrunnar

The Paths of the Dead

The Siege of Gondor
01:02 - Styrkur Mordor
03:12 - Dýrð Gondor (hint)
03:41 - Orkar Mordor
04:11 - Hringvomar / Styrkur 
Mordor
05:35 - Orkar Mordor
06:42 - Föruneyti hringsins
07:21 - Orkar Mordor
07:58 - Iðnbylting Ísangerðis / 
Mordor
08:15 - Orkar Mordor

Shelob’s lair
03:52 - Lotlorien
06:39 - Illska hringsins
07:28 - Illska hringsins
07:40 - Smjagall (hint)
08:20 - Lotlorien

Merry’s simple Courage
00:00 - Dýrð Róhan

Grond - The Hammer of the 
Underworld
00:00 - Iðnbylting Ísangerðis
00:22 - Mordor
01:00 - Dýrð Gondor (hint)
01:10 - Mordor

Shelob the Great 
01:15 - Föruneyti hringsins
03:58 - Hobbitar (hint)
04:43 - Styrkur Mordor

The Tomb of the Stewards
00:39 - Illska hringsins
03:29 - Ógn Mordor

The Battle of the Pelannor Fields
00:00 - Róhan
00:47 - Styrkur náttúrunnar
01:23 - Styrkur náttúrunnar
02:03 - Styrkur náttúrunnar
02:18 - Dýrð Róhan

The Pyre of Denethor

The Mumakil

Dernhelm in Battle

A far green country
00:00 - Siglt í vestur

Shieldmaiden of Rohan
00:34 - Hringvomar (tilbrigði)
01:38 - Dýrð Róhan
02:09 - Styrkur Mordor
02:34 - Tryggð og Skyldur / Jóvin
02:52 - Dýrð Róhan
04:32 - Föruneyti hringsins

The Passing of Theoden
01:57 - Dýrð Róhan (hint)

The Houses of Healing 
00:00 - Söngur Arvenar
02:29 - Hobbitar (tilbrigði)

The Tower of Cirith Ungol
00:56 - Illir tímar
01:27 - Hetjustef Hobbita

The Last Debate
00:00 Föruneyti hringsins
00:50 - Dýrð Gondor 
00:58 - Dýrð Róhan

The Land of Shadow
00:39 - Orkar Ísangerðis / Ógn 
Mordor
01:10 - Iðnbylting Ísangerðis
01:59 - Orkar Ísangerðis / Ógn 
Mordor
03:14 - Föruneyti hringsins (hint)
04:19 - Dýrð Gondor (hint)
05:10 - Saga hringsins (hint)

The Mouth of Sauron
00:00 - Mordor
03:29 - Föruneyti hringsins (hint)
04:02 - Föruneyti hringsins
06:24 - Hobbitastef (hint)



For Frodo
00:00 Föruneyti hringsins
00:55 - Dómsdyngja
01:41 - Dómsdyngja
02:36 - Styrkur náttúrunnar
03:02 - Saga hringsins

Mount Doom
00:49 - Saga hringsins / tæling 
hringsins
01:26 - Dómsdyngja

The Crack of Doom
01:31 - Örlög hringsins
02:00 - Gondor endurfætt
02:22 - Örlög hringsins

The eagles

The fellowship reunited
01:20 - Föruneyti hringsins
01:46 - Hobbitastef
02:16 - Gondor endurfætt
02:44 - Dýrð Gondor
04:20 - Föruneyti hringsins
04:40 - Arven birtist
06:32 - Draumalag
07:40 - Hobbitar
09:41 - Hérað
09:58 - Draumalag (viðlag)

The journey to the Grey Havens
00:31 - Hobbitar (hint)
01:01 - Föruneyti hringsins
03:40 - Draumalag (viðlag) 
05:14 - Draumalag (viðlag) 
06:23 - Siglt í vestur

Elanor

Days of the Ring
00:40 - Into the west
05:16 - Hobbitar
06:12 - Dýrð Gondor


