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Útdráttur 

Tónlistin í kvikmyndinni How to Train Your Dragon, eftir John Powell,  þykir segja 

einstaklega góða sögu. Hún inniheldur sterk og skýr stef og mótíf og þjóna þau öll sama 

tilgangi þ.e. að hjálpa myndefninu að koma sögunni til skila. Hér er uppruni leiðarstefja  

rakinn og fjallað er stuttlega um frumkvöðla þeirra. Þar má nefna Richard Wagner sem nýtti 

leiðarstef óspart í verkum sínum á 19. öld og Erich Wolfgang Korngold sem var fyrsta 

heimsfræga tónskáldið sem samdi tónlist reglulega fyrir Hollywood kvikmyndir. Einnig er 

farið í tengingu kvikmyndatónlistar inn í 21.öldina og notkun þeirra í umræddri kvikmynd, 

How to Train Your Dragon. Tónskáldið John Powell  er kynntur og fjallað er um sögu hans 

og skoðanir á kvikmyndabransanum, ásamt aðdragandanum að því að hann samdi fyrir 

kvikmyndina. Farið er svo ýtarlega í frásagnareinkenni mismunandi stefja og tengingar þeirra 

hvort við annað innan myndarinnar. Ber að nefna hvernig stærstu stef myndarinnar hafa 

tvíþætta merkingu t.d. er flugstefið einnig stef aðal drekans, víkingastefið er einnig stef 

höfðingjans og hetjustefið er líka stef aðalpersónunnar. Stefinn tengjast öll á mismunandi hátt 

og fela með sér dulin tengsl, merkingar, váboða og útskýringar. Heimildir ritgerðarinnar 

samastanda af netviðtölum (tekin af öðrum aðilum), tónlistargreinum, fræðibókum, 

myndböndum og eigin greiningu á tónlist myndarinnar. 
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Inngangur 
Að segja góða sögu er ekki auðvelt. Það þarf sterkar persónur, góðan söguþráð og síðast en 

ekki síst áhrifaríka frásögn. Í bókum byggist frásögnin á málfari, framvindu, persónum og 

sögusviði. Þegar framkvæma skal hugmynd á stóru plani, rétt eins og í sjónvarpi eða á 

leiksviði bætast við ótal víddir. Persónur stökkva af blaðsíðum handritsins og taka sér bólfestu 

í leikurum. Stemningin verður áþreifanleg og sjónræn. Vindurinn sem gnauðar á síðum 

bókarinnar berst þér að eyrum sem raunverulegt veður. Að setja fram góða sögu verður 

flóknara. Leiksviðið skiptir máli, ásamt búningum og leikmunum. Ef festa á leikinn á filmu þá 

bætist enn ofan á, myndataka, klipping, myndvinnsla og fleira. Þegar allir ofantaldir hlutir 

renna saman og mynda  fallega heild er oftar en ekki bætt örlitlu lími í glufurnar. Límið sem 

oftar en ekki heldur öllu saman. Þetta lím er tónlistin. Tónlist má finna í flestum frásögnum 

sem byggjast á hljóði og hvar sem hún birtist setur hún blæ sinn á söguna. Stundum er hún 

límið sem heldur öllu saman, stundum er hún stoðin undir sjálfri sögunni, stundum er hún lítið 

annað en áhersla á það sem við sjáum, stundum er hún ekki einu sinni til staðar! Allt þetta 

hefur tilætluð áhrif og til að sýna það sem best hef ég valið til umfjöllunar kvikmyndina How 

to train your dragon, en það er teiknimynd frá árinu 2010, framleidd af teiknimyndarisanum 

Dreamworks. Tónlist myndarinnar segir afar heilstæða og fallega sögu og inniheldur mjög 

skýr stef og mótíf. Mig langaði til að komast að því hvað einkennir mismunandi stef. Hvernig 

er hetjustefið öðruvísi en skúrkastefið? Hvað skilgreinir víkingastefið frá drekastefinu? Liggur 

munurinn einungis í stefjum eða hefur hljómagangurinn og jafnvel hljóðfæraskipan áhrif. Ég 

lagðist því í greiningu á myndinni til að sjá hvort eiginlegt svar væri við þessu að finna.  

Þegar við horfum á bíómyndir eða sjónvarpsefni er hægt að taka eftir því í langflestum 

tilfellum að ákveðin stef og mótíf hljóma við ákveðnar aðstæður. Þegar rýnt er dýpra má 

komast að því að þetta er með vilja gert til að vekja upp viðeigandi tilfinningar. Hlutverk 

tónlistar í áhorfsefni er að skapa stemmningu og koma áhorfandanum dýpra inn í söguna, að 

láta hann finna hatur, meðaumkun, aðdáun eða jafnvel hrifningu með persónum eða 

atburðum. Jafnvel áður en persónan segir eitt aukatekið orð. Ein áhrifaríkasta leiðin til þess að 

gera það er að tileinka persónum, atburðum og jafnvel tilfinningum sín eigin stef sem fylgja 

þeim svo í gegnum söguna. Stefin geta svo þróast með persónunum, tekið stakkaskiptum með 

nýjum atburðum, boða fyrir ókomna hluti og fleira.  
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Uppruni leiðarstefsins 
Þessi stefjahugmynd er ekki ný af nálinni. Frumstæðar útfærslur af henni má rekja allt aftur til 

sautjándu aldar en birtist það þá í verkum eins og til dæmis L‘Orfeo eftir Monteverdi
1
. Þar 

túlkaði hann atriði og persónur með mismundandi hljóðfærahópum. Þegar Richard Wagner 

steig fram á sjónarsviðið á átjándu öld vildi hann fara lengra með þessa hugmynd og tengja 

ekki bara hljóðfærahópa saman við persónur heldur einnig ákveðin stef og mótíf. Wagner 

vildi vekja athygli á því með ritgerð sinni, „Ópera og leiklist“ (1851), hvernig best væri hægt 

að nýta tónlist til að sameina ólíka þætti söguþráðar í söngleikhúsi. Niðurstaða hans 

samsvaraði stefjanotkuninni sem skrifað er um hér að ofan
2
. Wagner notaðist mikið við 

stefjahugmyndina og má greina hana í ófáum verkum hans. Fólk fór að kalla þessa 

stefjahugmynd „leitmotif“ eða leiðarstef á íslensku og festist það nafn á komandi árum. Þó að 

Wagner sjálfur hafi kosið að kalla þau frekar „Grundthema“ eða grunnþema, þá var hann 

óneitanlega eitt veigamesta tónskáldið í framþróun tækninnar. Eitt þekktasta verk Wagners er 

Niflungahringurinn, umfangsmikið verk sem samanstendur af fjórum óperum. Í þessum 

verkum má finna mörg hundruð leitmótíf og þó sum hafi bara verið nýtt í einni óperu þá voru 

mörg mótífanna sem spönnuðu allar fjórar óperurnar. Eftir andlát Wagners hafa mörg 

tónskáld notast við leitmótíf í verkum sínum. Þar á meðal má nefna Richard Strauss, Claude 

Debussy og Arnold Schoenberg svo fáa megi nefna. Á fyrstu áratugum 20. aldarinnar 

opnuðust nýjar leiðir fyrir tónskáld til að nýta sér leitmótíf þ.e. kvikmyndagerðin. 

 

Kvikmyndatónlist kemur til sögunnar 
Kvikmyndir voru að stíga sín fyrstu skref um aldarmótin 1900 og í kjölfarið komu fram á 

sjónarsviðið kvikmyndatónskáld. Það liðu um þrjátíu ár (1930) þar til tónskáld fóru fyrst að 

nýta leiðsögustef til að segja sögu hetjanna á stóra skjánum. Fremstur í flokki fyrstu 

kvikmyndatónskáldanna stóð maður að nafni Erich Wolfgang Korngold. Korngold var eitt 

mikilvægasta og áhrifamesta tónskáld í sögu kvikmyndaheims Hollywood. Hann var fyrsta 

heimsfræga tónskáld sem samdi tónlist fyrir bandarískar kvikmyndir. Verkin hans bjuggu til 

nýjan staðal af kvikmyndatónlist sem önnur tónskáld fylgdu eftir og þrátt fyrir að hafa samið 

fyrir aðeins 16 bíómyndir á meðan hann lifði hefur tónlistin hans staðist tímans tönn.
3
 Ein af 

                                                           
1
 Whenham, John. "Five acts, one action" in Claudio Monteverdi: Orfeo. (London: Cambridge University Press 

1986), bls. 42–47. 
2
 Peter Burbidge and Richard Sutton, The Wagner Companion, (London, 1979), bls. 345–6 

3
 John Burlingame. „Erich Wolfgang Korngold: A Retrospective.“ Myndband, 9:00. Sótt 13.12.16 á 

https://www.youtube.com/watch?v=aRrmWe-r9cI  

https://www.youtube.com/watch?v=aRrmWe-r9cI
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ástæðunum að tónlistin sem hann samdi hljómar ennþá vel í dag er vegna þess að Korngold 

var í eðli sínu rómantískt tónskáld og rómantísk tónlist höfðar enn þann dag í dag sterkt til 

fólks. Tónlistin hans er þéttofin og grípandi laglínur leiða hlustandann auðveldlega í gegnum 

þær sögur sem þarf að segja. Tónsmíðar hans má segja að séu í ætt við meistara á borð við 

Strauss og leiðarstefjanotkun hans nátengd aðferðum Wagner. Það er því Korngold einna helst 

að þakka að leiðarstef urðu jafn áberandi og mikilvæg í kvikmyndahúsum og raun ber vitni. 

Vegna gríðarlega áhrifa Korngold kepptust tónskáld um að ná sama staðli og hann. Þar sem 

að leiðarstef mátti finna allstaðar í tónlist hans er ekki nema von að aðrir fylgdu þeirri hefð. 

Það að persónur og atburðir voru farnir að fá eigin stef og mótíf skipti gríðarlega miklu máli í 

frásögn kvikmynda. Gott dæmi má sjá strax í fyrstu frumsömdu kvikmynd Korngold, Captain 

blood (1935) og þá enn fremur í The Adventures of Robin Hood (1938), en sú síðarnefnda er 

einnig hans frægasta. Í staðinn fyrir að vera bakgrunns efni var tónlistin farin að segja sína 

eigin sögu, samhliða leikurunum. Þó að Korngold hafi látið lífið árið 1957 lifði rómantíkin og 

leiðarstefin góðu lífi í kvikmyndum komandi ára. Mörg tónskáld fylgdu í fótspor hans og af 

þeim stendur líklegast upp úr John Williams. Williams sem er umdeilanlega eitt þekktasta 

kvikmyndatónskáld samtímans og hefur hann samið fyrir margar af stærstu bíómyndum 

kvikmyndasögunnar, þar á meðal Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter og Star Wars 

myndirnar
4
. Í þessum kvikmyndum er leiðarstefjahugmyndin í fararbroddi. John Williams 

heldur einnig áfram rómantísku hefðinni sem fylgt hefur kvikmyndatónlist frá dögum 

Korngolds. Þó að kvikmyndatónlist sé síbreytileg má alltaf finna tónskáld sem byggja á 

rómantískum grunni. Þegar leitað er að yngri tónskáldum sem byggja kvikmyndatónlist sína á 

rómantískum grunni, ríka af leiðarstefjum, er auðveldlega hægt að líta til tónskáldsins John 

Powell. 

 

Um tónskáldið 
Þó að sumir þekkja ekki nafnið John Powell þá hafa margir heyrt tónlistina hans. Hann á að 

baki sér frægar teiknimyndir eins og Shrek, The Road to El Dorado og Rio. Powell hefur 

stundað tónlist allt frá barnæsku og spilað með hinum og þessum sinfóníuhljómsveitum í 

æsku. Hann sagði sjálfur að hann hafði verið ferlega snobbaður og hlustaði bara á klassíska 

tónlist en víkkaði svo sjóndeildarhringinn sinn og hóf að semja kvikmyndatónlist. Hann hefur 

einnig haft það eftir sér að kvikmyndatónlist sé stórkostleg. Hún leyfi honum að semja eigin 

                                                           
4
 Burlingame, Jon. „AFI Honoree John Williams Looks Back on Six Decades of Iconic Themes“. Variety, 9. júní, 

2016 http://variety.com/2016/film/spotlight/john-williams-afi-1201792072-1201792072/  

http://variety.com/2016/film/spotlight/john-williams-afi-1201792072-1201792072/
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tónlist og fá borgað fyrir. Eini gallinn væri sá að hún þyrfti að passa við myndina sem hann 

væri að semja við.
5
 Það virðist ekki hafa aftrað honum enda hefur Powell verið virkur í 

sjónvarpi og bíómyndum í hátt í þrjá áratugi. Einnig er hann ein af ástæðunum fyrir því að 

tónlistarumhverfi spennuhasarmynda tók breytingum um og eftir 2002. Þá var hann ráðinn til 

að semja fyrir myndina The Bourne Identity sem varamaður þar sem tónskáldið sem hafði 

verið ráðið á undan honum, Carter Burwell, kvaddi verkefnið. Leikstjóranum fannst tónlist 

Burwell ekki passa við myndina og ákvað því Powell að taka málin í sínar eigin hendur. 

Leikstjórinn vildi eitthvað sem hann hefði ekki heyrt áður og þar sem allir aðrir í sama geira 

voru að semja fyrir stórar hljómsveitir með kraftmikilli tónlist þá ákvað Powell að horfa í átt 

til minimalismans og notaðist ekki við sinfóníuhljómsveit í fyrstu heldur einungis syntha, 

áslátt og ýmis tölvugerð hljóð . Strengjum var svo bætt ofan á í eftirvinnslu til að gera 

tónlistina ögn umfangsmeiri. Síðan þá er erfitt að finna samtímalegan hasartrylli sem hljómar 

ekki eins og The Bourne Identity, minimalískur drífandi ásláttur og dynjandi rythmi
6
. Powell 

vann undir einu þekktasta kvikmyndatónskáldi samtímans, Hans Zimmer, og var þar mjög 

ofarlega á lista yfir tónskáld. Hann sagði að það hefði ekki verið vegna þess að hann var 

hæfastur, heldur vegna þess að hann reyndi eftir besta megni að semja tónlist sem kæmi 

honum í mjúkinn hjá Zimmer
7
. Zimmer er þó lítt þekktur fyrir tónlistarmenntun sína, enda er 

hún engin, fyrir utan tvær vikur af píanókennslu
8
. Voru því verkin sem Powell samdi til að 

heilla hann ekki alveg í takt við eigin tónsmíðaaðferðir, enda hafði Powell stundað nám hjá 

Trinity College of Music í London
9
. Hann breytti því fljótt um stíl þegar hann var kominn inn 

undir hjá Zimmer og hóf að semja mun fleiri verk í rómantískum stíl. Þegar Powell var ráðin 

til að semja fyrir Dreamworks teiknimyndina How To Train Your Dragon kom það fáum á 

óvart enda hafði Powell samið fyrir átta Dreamworks myndir þar á undan, þar af fimm 

teiknimyndir. Tónlistin sem hann samdi við myndina var lofuð af mörgum og fékk hann 

meðal annars óskarstilnefningu. Slíkt afrek er eftirsóknarvert og torfengið. Það er því vert að 

skoða hvernig Powell vinnur með söguna í How to train your dragon og semur út frá henni 

stef sem hann síðar nýtir til að styðja en fremur við frásögnina. 

                                                           
5
 Film Music Media, „John Powell Master Class.“ Myndband, 29:10, sótt 13.12.16 af 

https://www.youtube.com/watch?v=SqGLRQqChGc  
6
 Walker, Tim. „John Powell interview: ‘I sold myself to the Devil, just a bit’.“ Independent, 31. maí, 2014 

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/classical/news/john-powell-interview-i-sold-myself-to-the-
devil-just-a-bit-9466955.html 
7
 Film Music Media, „John Powell Master Class.“ 

8
 Leon, Sam. „Hans Zimmer talks INCEPTION, Composing, Working with with James Newton Howard, and 

More.“ Collider, 31. október, 2010 http://collider.com/hans-zimmer-interview-inception-batman/  
9
 Walker, Tim. „John Powell interview: ‘I sold myself to the Devil, just a bit’.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=SqGLRQqChGc
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/classical/news/john-powell-interview-i-sold-myself-to-the-devil-just-a-bit-9466955.html
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/classical/news/john-powell-interview-i-sold-myself-to-the-devil-just-a-bit-9466955.html
http://collider.com/hans-zimmer-interview-inception-batman/
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How to Train Your Dragon 
Myndin er lauslega byggð á samnefndri bók frá 2003, eftir Cressida Cowell, og fjallar um 

söguhetjuna okkar, víkingastrákinn Hiccup, og erfiðleika hans með að fylgja hefðum ættbálks 

síns þar sem sú hefð er að drepa dreka. Þegar Hiccup fangar svo óvart sinn fyrsta dreka og 

vingast við hann fer allt í háaloft. Kvikmyndin er sneisafull af tónlist og eru þær ansi fáar 

mínúturnar þar sem ekki heyrist ómur í hljóðfæri. Í þau augnablik sem tónlistin þagnar er það 

oftast til að undirstrika vandræðaleika milli Hiccups og annarra víkinga. Fyrir utan það leikur 

hljómsveitin lausum hala. Það að myndin sé teiknimynd og ævintýramynd stefnir tónlist 

myndarinnar inn á mjög sterka rómantíska braut og fylgir í fótspor eldri kvikmyndatónskálda 

á borð við Korngold. Hans tónlist var einmitt oft á tíðum lífleg, spennuþrungin og 

mikilfengleg. Það sama er hægt að segja um tónlistina í How to train your dragon. 

Hljóðfæraskipan kvikmyndarinnar er í grunnin stór sinfóníuhljómsveit en John Powell bætir 

við nokkrum óhefðbundnum hljóðfærum líkt og sekkjapípum, tin flautum og á stöku stað 

gítar. Þar sem sögusvið myndarinnar er einskonar útgáfa af eyju í Skotlandi þá eiga 

sekkjapípurnar og tinflauturnar fullan rétt á sér og eru þær fallega skrifaðar inn í verkið. 

Kvikmyndinni fylgir urmull af stefjum fyrir hitt og þetta. Stór stef fyrir aðalkaraktera og 

aðstæður og svo minni mótíf fyrir veigaminni atburði. Mikilvægustu aðalstefin eru sex talsins 

og ef farið er í gegnum hvert stef fyrir sig má sjá ýmis líkindi, tengsl og stuðning stefjana við 

hvort annað. Það sem er einnig vert að minnast á er að öll þessi stef heyrast á fyrstu fimm 

mínútum myndarinnar. Hér má sjá stórkostlega notkun á frásögn með tónlist þar sem hún er 

bæði notuð sem kynning á persónum og hlutverkum þeirra og sem fyrirboði ókominna 

atburða. 
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Flugstefið 

 

Flugstefið er stefið sem er hvað mest áberandi í gegnum myndina og auðþekkjanlegast. 

Hetjulegt, vongott og upplífgandi stef í dúr sem hefur tilhneigingu að spilast í moll þegar 

útlitið er svart. Það er einnig kennt við drekann Toothless, sem er drekinn sem Hiccup vingast 

við. Stefið er bæði kennt við drekann og flug vegna þess að þessir tveir hlutir eru nátengdir 

þar sem mest allt flug sem gerist í myndinni er á baki drekans. Flugstefinu má skipta niður í 

þrjú mótíf. Sjá mynd 1. 

Hljómagangur allra mótífanna í flugstefinu er tiltölulega einfaldur og innan tóntegundar. 

Mótíf 1 og 3 innihalda einungis einn hljóm, grunnhljóm í dúrtóntegund á meðan mótíf 2 

skiptir ört um hljóma. Þetta kallast á og mætti jafnvel túlka sem að mótíf 1 og 3 væru 

ákveðinn jarðtenging og undirbúningur en mótíf 2 væri hið eiginlega flugstef. Til að renna 

stoðum undir það má skoða atriðið sem að Hiccup og Toothless fljúga saman af alvöru í fyrsta 

sinn. Á meðan þeir svífa og undirbúa sig undir að spreyta sig á hasarflugi hljómar mótíf 3. 
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Breyting á umhverfinu og aðstæður eru litlar og því er viðeigandi að liggja á grunnhljómnum. 

Þeir halda svo rólega af stað og við tekur mótíf 1, sem liggur ennþá á grunnhljómnum. Hiccup 

telur sig svo vera tilbúinn og þeir taka dýfu. Þá dettur mótíf 2 inn og þeir fljúga hraðar og 

betur en áður. Umhverfið og persónur fara á meiri hreyfingu og hljómagangurinn einnig. Það 

sem áhugaverðast er við mótíf 2 er hvað það hefst á fullkominni sterkri kadensu: 

 I - IV - V – I    

og stundum    

vi – IV – V – I 

Stefið leggur mikla áherslu á þau augnablik þar sem Hiccup og Toothless fljúga saman. Það er 

táknrænt fyrir öryggistilfinninguna sem að þeir mynda síðar meir sérstaklega þar sem 

hvorugur getur flogið án hins þ.e. Toothless er slasaður á skotti og flýgur bara með hjálp 

aðstoðarstéls sem Hiccup smíðaði og Hiccup hefur ekki vængi. Sterkar tengingar verðskulda 

sterk hljómasambönd og myndar þá ákveðna öryggistilfinningu. Hljómasambandið er algengt 

og traust sem veldur því að áheyrandinn hænist fremur að þessu stefi heldur en öðrum stefum. 

Honum finnst hann þekkja stefið við fyrstu áheyrn og sem mannverur þá leggjum við oftast 

traust á það sem við þekkjum. Það er sniðug frásagnaraðferð og segir áheyrandanum hvað 

honum ætti að finnast um persónur og atburði sem tengjast stefinu án þess að segja eitt 

aukatekið orð. Annað skemmtilegt við mótíf 2 er hvernig laglínan verður hraðari sem á líður. 

Hún hefst með hálfnótum í litlum skrefum en fer svo á stökk nokkra takta inn í stefið, hleypur 

á áttundapörtum með stökkum til og frá. Þarna er aftur leikið sér snilldarlega með frásögn í 

tónlist og er gott dæmi um hvernig stef þjónar tilgangi sínum fullkomlega. Það segir allt sem 

segja þarf og svo aðeins meira. Það má þó sjá að hröðun laglínunnar í Flugstefinu (mótíf 2) 

samsvarar auðveldlega hröðun drekastefsins (sjá drekastef). Þarna er strax sýnd sú tenging að 

Toothless sé dreki. Flugstefið hefur líka aðra hlið á sér heldur en glaðlegu upplyftandi 

flughliðina í dúr. Stefið birtist einnig oft í moll í gegnum myndina, þá ýmist hljómhæfum eða 

hreinum, og stekkur einnig af og til upp um hálftón. 

 

Í þeim tilvikum er stefið vanalega tengt við andstæðu flugsins þ.e. að vera fastur, bundinn við 
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jörðina. Stefið í moll hljómar fyrst þegar við sjáum hvar Toothless er fastur á jörðinni og getur 

ekki flogið, þar sem vantar bút á hala hans vegna Hiccups. Annar áberandi staður er þegar 

Toothless er bundinn og hlekkjaður við skip Stoick, föður Hiccup, í lok sögunnar. Það er þó 

vert að geta þess að mótíf 2 heyrist aldrei í moll. Það eru einungis mótíf 1 og 3 sem gera það. 

Ástæðan kann að vera sú að mótíf 2 er svo sterkt og jákvætt að það einfaldlega passi ekki inn í 

frásögnina að hafa það í moll. Öryggistilfinningin, sem sterka kadensan í mótífi 2 gefur frá 

sér, myndi ekki hverfa ef stefið yrði flutt yfir í moll. Það myndi því ekki þjóna þeirri 

óöryggistilfinningu sem myndast þegar Toothless getur ekki hafið sig til flugs og/eða er 

fastur, hlekkjaður við jörðina. Mótífi 2 er þá viljandi sleppt til að halda í samfelldnina þ.e. að 

túlka ekki óvart öryggistilfinningu þar sem hún er ekki til staðar. Hraði stefsins er tiltölulega 

stöðugur í gegnum myndina og mismumandi kafla og hraðaskipti nýtast frekar við að skiptast 

á mótífi 1 (hæg hreyfing) og mótífi 3 (hröð hreyfing) í staðinn fyrir að hraða og hægja á 

tempói. Þetta er algengt þema á stefjum myndarinnar, að hafa hraðan og hægan laglínukafla 

innan sama stefs. 

 

Hasarstefið

 



 

11 
 
 

Hasarstefið er stefið sem einkennir hasaratriði myndarinnar, hvort sem þau eru af hendi dreka 

eða víkinga. Hratt og kröftugt stef sem spilast oftast í unison með miklum hamagangi. Stefið 

er tvískipt og er fyrri partur þess unison kaflinn. Hann er hraður og er laglínan sjaldan flúruð 

eða rödduð. Undirleikurinn samanstendur því eingöngu af hljómauppfyllingum og 

hrynmunstrum. Nokkrar ástæður gætu verið gefnar fyrir þessari ákvarðanatöku. Það gæti 

meðal annars stafað af því að víkingar berjast sem ein heild gegn óvini sínum og eru einbeittir 

og staðráðnir þegar kemur að átökum. Önnur ástæða gæti verið sú að unison í hljóðfærum 

málar afar sterka mynd af stefinu og hasar og átök eru stór partur af víkingasamfélaginu. Það 

væri því rökrétt að hasarstefið myndi vera sterkt og áberandi. Stefið sjálft er að mestu leiti í 

moll en teygir sig gjarnan í dúr-þríund til að krydda upp á áhrifin (sjá hasarstef, takt 2). Það 

gefur stefinu skemmtilegan blæ og minnkar alvarleika þess um nokkur þrep. Það er líklegast 

gert viljandi, að laumast í dúr, til að sýna fram á að víkingunum finnst í raun og veru gaman af 

öllum hasarnum þrátt fyrir að setja þá í bráða lífshættu. Í seinni parti stefsins er laglínan 

hægari og dregur dám bæði af flugstefinu (flugstef, mótíf 2) og seinni parti víkingastefsins 

(víkingastef, mótíf 2). Þ.e. laglínan er hæg yfir einfaldan, en hraðan, hljómagang og er 

ákveðið svar við fyrri parti stefsins. Þarna er hasarstefið að þjóna tilgangi sem ákveðin brú á 

milli dreka og víkinga, að sýna fram á líkindi þeirra. Báðum tegundum finnst gaman að 

berjast og gera mikið af því. Í seinni parti stefsins er oftast mikið um að vera í undirspilinu. 

Það er gert svo að hasarstefið haldi ærslaganginum og öngþveitinu sem slagsmálum og hasar 

fylgja. Þegar talað er um hasar þá er eitt stef sem er nátengdara honum en önnur og það er 

Víkingastefið. 
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Víkingastefið

 

Víkingastefið er stef víkingaættbálksins. Oftast sungið af karlakór með miklum og sterkum 

undirleik. Þó að það sé kennt við víkinga þá er það einnig stefið hans Stoick, sem er leiðtogi 

víkinganna og faðir Hiccups, enda hljómar það oftast þegar Stoick fyllir skjáinn. Stefið er þó 

frekar kennt við víkingaættbálkinn sjálfan af tveimur ástæðum. Fyrsta er að Stoick er andlit 

ættbálksins og því ekki nema rökrétt að það dynji þegar hann er á skjánum, og annað er að 

þegar stefið er í gangi er hann aldrei einn. Alltaf fylgir honum víkingafjöldi, stór skip og álíka. 

Víkingastefið samanstendur af tveimur mótífum. Fyrra mótífið er keimlíkt drekastefinu (sjá 

neðar) og þá aðallega í framsetningu. Það er ógnvekjandi og kröftugt og leikur sér í 
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hljómhæfum b-moll með pedalpunkti á V-sæti og tónflyst síðan yfir í des-moll áður en það 

endar á forhljómi fyrir b-moll. Fyrsti hljómur stefsins er F-dúr þar sem sterkur forhljómur í 

moll er dúr hljómur. Þar má sjá að víkingastefið, rétt eins hasarstefið (sjá hasarstef, taktur 2), 

laumar sér í dúr þrátt fyrir að vera aðallega í moll, enda ættbálkur sem er mikið fyrir hasar. 

Það fer lítið fyrir þessari tengingu en hún litar strax upp þá mynd að hasar og víkingar séu 

nátengd fyrirbæri. Fyrra víkingamótífið er oftar en ekki með karlakór í forgrunni. Viðeigandi 

fyrir stóra og stælta víkinga og sýnir styrk þeirra. Seinni partur víkingastefsins ber mikil 

líkindi til flugstefsins þ.e. hefst á löngum nótum og verður svo smám saman hraðara. Það 

reyndar jafnar sig svo aftur út í lokin þar sem laglínan verður aftur að löngum nótum. 

Hljóðfæraskipan seinna mótífsins er oftast öll sinfóníuhljómsveitin í allri sinni dýrð sem, rétt 

eins og karlakórinn, sýnir ákveðinn styrk. Þar að auki eru víkingarnir nánast alltaf að berjast 

þegar stefið hljómar. Það eru þó undantekningar á því. Sem dæmi þá hljómar stefið einnig, og 

þá í lágstemmdari útgáfu, þegar Stoick afneitar syni sínum. Laglína stefsins breytist ekki, 

heldur aðeins framsetning þess. Það sýnir fram á það persónueinkenni að Stoick sjálfur 

breytist ekki í gegnum myndina nema rétt í lokin þegar hann tekur son sinn í sátt. Hann er 

þrjóskur og þver rétt eins og stefið. Það er áhugavert að víkingastefið líkist báðum hinum 

stefjunum sem tengjast drekum þ.e.a.s drekastefinu og flugstefinu sem er einnig stefið hans 

Toothless. Drekastefið og víkingastefið eru bæði ógnvekjandi á svipaðan hátt. Laglínurnar eru 

báðar að mestu leiti í moll og ferðast hratt á milli staða með viðkomu í ómstríðum nótum en 

leggja báðar áherslu á sterkar hljómnótur þ.e. grunntón og fimmund. Seinna mótíf 

víkingastefsins og flugstefið (mótíf 2) eru bæði byggð upp af laglínu sem fer ört hraðar og 

síbreytilegum hljómagangi. Með þessum tengingum er sýnt fram á einn helsta boðskap 

sögunnar: að drekar og víkingar eru ekki svo ólíkir. Það er það sem að Hiccup reynir statt og 

stöðugt að sannfæra alla hina víkingana um. Drekar eru hugsandi verur og það ætti að vera 

komið fram við þær sem slíkar.  

 



 

14 
 
 

Ástarstefið

 

Ástarstefið er stef sem einkennir þá hluti sem Hiccup þráir. Alveg þangað til í lokin á 

kvikmyndinni er þó gefið til kynna að það tilheyri stúlkunni sem hann er hrifin af, Astrid, 

stelpu á hans aldri sem er miklu færari víkingur en Hiccup og vill lítið með hann hafa. Stefið 

hljómar einu sinni í upphafi myndar þegar Astrid sést í fyrsta skipti en meira en helmingur 

myndarinnar líður áður en við heyrum stefið aftur. Þá ómar það þegar Astrid og Hiccup fljúga 

saman á baki Toothless, loksins búinn að sættast. Eftir það heyrum við stefið nokkrum sinnum 

og þá alltaf í tengslum við Astrid, nema í lokaatriði myndarinnar! Stefið spilast þá þegar 

Hiccup lítur yfir bæinn eftir að hafa rankað úr rotinu, sem hrjáði hann í kjölfar bardagans við 

drekadrottninguna, sem er stærsta ógn víkinganna, og sér að víkingarnir hafa tekið dreka í sátt 

og lifa nú í sátt og samlyndi með þeim. Þarna er gaman að sjá hvernig ástarstefið táknar ekki 

lengur bara manneskjur. Í þessu lokaatriði fær Hiccup loksins það sem hann þráði mest. Það 

má því segja að stefið sé því ekki endilega ástarstef heldur þráarstef þ.e. stef þess sem Hiccup 

þráir. Laglína stefsins er nánast alltaf spiluð af fiðlum. Stundum sem heil strengjasveit en á 

viðkvæmari augnablikum, eins og þegar Hiccup og Astrid sættast í fyrsta skipti, hljómar 

aðeins ein fiðla. Það að minnka við sig úr heilli hljómsveit yfir í stakt hljóðfæri undirstrikar 

brothætt andrúmsloftið þegar vandræðalega aðalpersónan og harðbrjósta stúlkan sem hann er 

hrifin af sættast að lokum. Augnablikið lifir ekki mjög lengi en skilur eftir sig langvarandi 

áhrif þ.e. að Hiccup og Astrid enda saman sem par. Til að færa þó sterkari rök fyrir því að 

ástarstefið er stef sem táknar það sem að Hiccup þráir, en ekki bara Astrid, þarf að skoða 

fyrstu nóturnar bæði í ástarstefinu og í hetjustefinu (sjá hetjustefið). Í hvoru stefi fyrir sig má 

sjá að í báðum stefjum stefnir laglínan upp á við. Þ.e. fyrstu þrjár nóturnar stefna 

sameiginlega upp á við í dúrtóntegund. Það er aðeins eitt annað mótíf í myndinni þar sem 

fyrstu þrjár nóturnar eru rísandi í dúr. Það er í Flugstefinu (Mótíf 2), stefi Toothless, sem er 

nánasti vinur Hiccup í gegnum myndina. Það er því hægt að segja að ríasandi nótur í dúr séu 



 

15 
 
 

mótíf fyrir Hiccup og hluti sem honum eru nálægt hjarta. Þá er samt eitt stef sem tengist 

Hiccup sem hefst ekki á þessum rísandi nótum. Það er víkingastefið, sem er einnig stef föður 

hans, og ætti samkvæmt öllu að hefjast á rísandi dúr nótum. Svo er þó ekki raunin enda er 

faðir Hiccup fjarlægur honum nánast alla myndina og nær ekki djúpum tengslum við son sinn 

nema rétt í lok hennar. Hasarstefið fylgir sömu lögmálum og heldur sig að mestu leiti fjarri 

dúrnum enda er Hiccup lítil bardagakempa í sér þrátt fyrir að vera víkingur. Hann er öðruvísi 

víkingur. Því sama er ekki að telja með Flugstefið. Drekinn Toothless og Hiccup mynda 

góðan vinskap snemma í myndinni og ganga saman í gegnum ýmsar þrautir sem þeir þurfa að 

leysa sem heild. Þess vegna getur stefið hans Toothless (Mótíf 2) leyft sér að hefjast á rísandi 

dúr nótunum hans Hiccups þar sem þeir eru nánast orðnir að einni heild og verða það fremur 

snemma í myndinni. Í kjölfar þess má skella undir það ansi föstum stoðum að Ástarstefið er 

ekki stef stúlkunnar sem Hiccup er hrifin af, Astrid. Rétt eins og með föður sinn þá ná Astrid 

og Hiccup ekki saman fyrr en fer að halla á síðari part myndarinnar og ætti því Ásterstefið, ef 

það væri stefið hennar Astrid, að hefjast á einhverju öðru en þremur dúr nótum upp á við en 

svo er ekki raunin. Þar að auki er undirleikur ástarstefsins oft andstæðan við víkingastefið 

þ.e.a.s. kvennakór en ekki karlakór, og þar sem að Hiccup er bersýnilega ekki almennilegur 

víkingur þá á það fullkomlega vel við. Þrátt fyrir að hann sé ekki almennilegur víkingur þá er 

hann langt því frá að vera heigull og í gegnum myndinna verðu hann æ meiri hetja í sér. 

 

Hetjustefið 

 

Hetjustefið er stefið sem hljómar þegar Hiccup reynir að sýna fram á hetjuskap og þegar aðrir 

tala um hetjuskap hans. Það hljómar þó aldrei þegar eiginleg hetjustörf eru unnin. Einnig er 

þetta stefið hans Hiccups, rétt eins og flugstefið má kenna við Toothless, eða víkingastefið við 

Stoick. Stefið hljómar á ýmsum stöðum í gegnum myndina, þegar Hiccup er að standa sig í 

víkingaæfingum, fá viðurkenningu föður síns eða þegar hann er að sýna fram á uppfinningar 

sínar og snilli. Laglína stefsins er létt á fæti og hoppandi rétt eins og Hiccup, sem er smávaxin 
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og léttur á fæti. Stefið sjálft er alltaf í dúr að utanskildu einu atviki. Þá er það í hljómhæfum 

moll og spilast undir fyrstu alvöru hetjudáð Hiccup og víkingakrakkanna, þ.e. þegar þeir 

ráðast á drekadrottninguna, aðalóvin myndarinnar. Mollin táknar þá alvöruna og erfiðið sem 

fylgir raunverulegum hetjuverkum. Samanber hefur stefið aðeins verið í dúr hingað til en 

þegar reynir á hljómar það í moll. Stefið sjálft hefst á sterkum brotnum dúrhljómi sem teygir 

sig í eina stóra sjöund sem gefur því mjög rómantískan blæ. Það á vel við þar sem litið er á 

hetjur sem rómantískar, jákvæðar fyrirmyndir í flestum sögum og þessi er ekkert öðruvísi. 

Þrátt fyrir smæð hetjunnar okkar þá er hún síður en svo einhver rola. Hiccup er hugrakkur og 

snjall og það sem meira er, hann er lítilmagni. Lítlmagnar í sögum eru oftast þeir sem verða 

hvað mestu hetjurnar. Ef hetjan er undiroki einhvers annars þá hefur hún drifkraftinn til að 

sigrast á hindrunum sínum. Tónlistin gerir þetta líka. Hetjustefið ómar á hinum og þessum 

stöðum í gegnum alla myndina en þegar Hiccup tekst loksins að verða hetja, hann bjargar 

ættbálknum, fær viðurkenningu föður síns og sættir dreka og víkinga, þá hljómar stefið ekki 

aftur. Stefið hefur verið Hiccup sem hjálpardekk í gegnum söguna og þegar hann nær 

markmiðum sínum þarf hann ekki lengur á því að halda. Með öðrum orðum þá myndi það 

ekki þjóna neinum tilgangi að spila það aftur eftir að áfanganum er náð. Það myndi bara draga 

úr áhrifum þess. Það er einmitt gott dæmi um tónlistarlega frásögn, að leyfa stefjum að þróast 

með persónum og vaxa upp úr þeim, þroskast. Stefið heyrist fyrst þegar Hiccup er að tala við 

víkingalærimeistara sinn um hvað honum langi út að fanga dreka. Þá gæti hann sýnt fram á 

það að hann væri einhversnýtur. Lærimeistari hans, Gobber, segir honum að hann geti ekki 

loftað hamri, ekki sveiflað exi og ekki kastað slöngvikúlum. Hiccup svarar fyrir sig og segist 

hafa smíðað apparat til að kasta kúlum fyrir sig. Yfir þessar samræður spilast stefið nokkrum 

sinnum yfir. Næst þegar stefið heyrist þá er faðir Hiccups, Stoick, að deila áhyggjum sínum af 

Hiccup við lærimeistarann Gobber en hinn síðarnefndi reynir að segja Stoick að hann þurfi 

ekki miklar áhyggjur að hafa því Hiccup mun spjara sig. Yfir þessar samræður hljómar 

hetjustefið þó að Hiccup sé hvergi að sjá. Hérna er gott dæmi um frásögn með tónlist. Jafnvel 

þó að Hiccup sé ekki á skjánum þá hljómar stef sem minnir okkur á viðveru hans. Tónlistin 

bætir öðru lagi ofan á senuna og segir okkur hvað föðurímyndunum tveim sem spjalla um 

Hiccup finnst í raun og veru um Hiccup. Þó að hann sé ómögulegur þá er hann þrátt fyrir allt 

sonur Stoicks og nemandi Gobbers og þar sem hetjustefið er í dúr gefur það vongóða sýn á 

málin. Við heyrum svo ekkert af verðandi hetjustefinu fyrr en 50 mínútum síðar þegar Stoick 

er að segja öllum víkingunum að nú loksins sé Hiccup að verða alvöru víkingur. Það fer þó út 

um þúfur nokkrum mínútum seinna þegar Hiccup mistekst að sanna fyrir föður sínum að 
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drekar geta verið vinalegir. Þá fer atburðarrás í gang sem endar með því að víkingarnir ráðast 

á drekabælið og drekadrottninguna. Síðasta skiptið sem stefinu bregður fyrir er einnig það 

mikilvægasta. Eins og þruma úr heiðskýru lofti birtast víkingabörnin á baki drekanna til að 

aðstoða í bardaganum við drekadrottninguna. Þá þrumar stefið í fullum skrúða þar sem öll 

víkingabörnin eru við það að verða hetjur. Stefið varpast svo yfir í einhverskonar moll 

afbrigði þegar þau stefna sér í hættu til að bjarga víkingum og eftir það heyrist stefið ekki 

aftur. Krakkarnir eru orðnir að hetjum. Stefið sjálft þróast lítið hvað varðar laglínu en tekur 

ýmsum breytingum hvað varðar hljóðfæraskipan. Fyrst þegar því bregður fyrir liggur laglínan 

í klarinettunum, næst í strengjum og síðan í hornum. Það er aldrei í fullri dýrð nema í lokin. 

Það má því segja að hann verði alltaf meiri og meiri hetja sem á líður og loksins þegar hann er 

að verða fullunnnin hetja skreppur stefið í moll rétt eins og til að sýna að það mun aldrei 

verða auðvelt að vera hetja sama hversu vel maður stendur sig.  

 

Drekastefið

 

Drekastefið er stefið sem táknar ógn myndarinnar, dreka, og er síðasta stóra og mikilvæga 

stefið. Það ber þó að nefna að eftir að Toothless er fangaður af Hiccup í upphafi myndar 

hættir stefið að einkenna hann en heldur áfram að einkenna alla aðra dreka því það stafar ekki 

lengur hætta af honum. Stefið hefst á nokkuð langri nótu sem er vanalega grunntónn 

hljómsins sem stígur svo ógnvekjandi lítið skref niður á við. Eftir það leikur það sér í 

hljómhæfum moll og fær lánaða hækkaða ferund nokkrum sinnum til að skapa óhug og 

hræðslu enda stækkuð ferund talið einstaklega ómstrítt tónbil. Drekastefið rétt eins og önnur 

stef þróast með myndinni en áhugaverðast er að skoða muninn á því þegar það birtist í fyrsta 

skipti og síðasta. Í fyrsta skiptið er það hægt og ógnvekjandi með lítið af flúri. Það er 

eiginlega fremur hrátt með afar sterkri laglínu og einföldum undirleik, en það virkar mjög vel 

á meðan Hiccup segir okkur frá hverjum dreka fyrir sig á meðan viðeigandi skepnur leika 

lausum hala á skjánum. Drekastefið er það stef myndarinnar sem þróast hvað mest. Það fer úr 

því að vera lágstemmt en ógnvekjandi yfir í að vera gríðarlega umfangsmikið og óreiðukennt. 
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Þegar víkingarnir mæta loksins drekadrottningunni gerist allt. Stefið er ennþá jafn 

ógnvekjandi og áður fyrr en núna fylgja því ótal aðrar laglínur og flúr sem skapa þvílíka 

ringulreið og ótta. Stærsti dreki sem víkingarnir hafa séð er mættur á svæðið og vill blóð. 

Stefið spilast á sama tíma bæði í strengjum og háu brassi og leika báðir hljófærahóparnir sér 

með uppfyllingarefni inn á milli svo maður er aldrei alveg viss um hvar maður hefur 

laglínuna. Það sama má segja með drekadrottninguna. Víkingarnir standa á gati hvað skal gera 

gegn henni og allt sem hún gerir er stórt og ógnvekjandi. Þessi útvíkkun og stækkun stefsins 

gefur skýra sýn á stærð ógnarinnar sem er fyrir hendi. Þarna felst þróunin í aukinni 

hljóðfæraskipan og flóknari undirleik. Hraði stefsins í gegnum söguna er svipaður og tekur 

litlum breytingum rétt eins og drekarnir sjálfir. Það hægist þó örlítið á stefinu þegar 

drekadrottningin birtist þar sem drekadrottningin er hægari en hinir drekarnir. Þarna eru 

komin þrjú mótíf öll með svipaða byggingu. Stöðugan hljómagang yfir sífellt örari laglínu. 

Eins og nefnt var í hér fyrir ofan má sterklega sjá að þetta er gert til að sýna líkindi með 

drekum og víkingum, og hasarstefinu er blandað þar inn sem sameiginlegur punktur. Það er 

engin tilviljun að stef sem einkennist af hasar líkist bæði drekum og víkingum enda eru þetta 

bæði mjög herskáar tegundir. Það er einkar góð frásögn í því að nota stefið hans Toothless til 

að vera eins konar tengiliður á milli víkinga og dreka því það er nákvæmlega hans hlutverk í 

bíómyndinni. Þannig upplifum við sem áhorfendur sömu tengingu milli dreka og manna eins 

og aðalpersóna myndarinnar, Hiccup, gerir. Það gerir okkur einnig kleift að skilja 

aðalsögupersónuna og tengjast honum á dýpri nótum. 
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Niðurlag 
Þegar allt er tekið saman má sjá að tónlistin við bíómyndina How to Train Your Dragon tekur 

virkan þátt í því að segja góða sögu. Leitmótíf, eða leiðsögustef eru mikið notuð í gegnum 

söguna og öllum helstu persónum og atburðum eru ljáð stef í þeim tilgangi að styrkja 

persónurnar. Tónlistin fylgir í fótspor rómantískra tónskálda síðustu alda, rétt eins og Wagner 

og Strauss, og er rökrétt framhald á þeirri kvikmyndatónlistarhefð sem Erich Korngold gerði 

svo fræga og mikilvæga snemma á tuttugustu öldinni. Það að kvikmyndin How to train your 

dragon sé teiknimynd gerir henni kleyft að nýta alla þá ævintýralegu tónlist sem henni lystir 

og sekkur tónskáldið sér fullkomlega inn í ævintýrið. Að geta sagt sögu með tónlist krefst 

alveg jafn mikillar hugsunar og að segja sögu með myndefni, og jafnvel meiri því það þarf að 

segja söguna án orða og áþreifanleika. Það verður því að mynda tengingar með 

stefjahugmyndum og líkindum þeirra á milli. How to train your dragon heppnast það 

einstaklega vel og góð dæmi um það er að sjá með líkindum þriggja aðalstefjanna: 

flugstefsins, víkingastefsins og drekastefsins, auk þess sem hasarstefið og víkingastefið 

tengist í gegnum sameiginlega viðkomu í dúr tóntegund. Tengingar milli þessara hópa, gjörða 

og persóna liggur ekki alltaf skýr fyrir í myndinni en tónlistin aðstoðar söguna með því að láta 

áhorfendum finnast eins og persónur og atburðir eigi að tengjast saman á dýpri hátt en gefið er 

til kynna. Merkilegast er að sjá hvernig öll stefin virðast þjóna tvíþættum tilgangi þ.e. eitt stef 

táknar bæði ýmist persónur og hópa eða persónur og atburði. Það gerir tengingarnar 

auðveldari og forðar tónlistinni frá því yfirvofandi vandamáli að þurfa að búa til ólík stef fyrir 

allt of mikið af persónum og aðstæðum sem myndi bara valdi ruglingi og misskilningi. Það er 

miklu sniðugra að tengja tvö og tvö frásagnareinkenni saman. Til dæmis aðaldrekann og flug, 

víkingahöfðingjan og víkingaættbálkin, og hetjuna og hetjuskap.  Stefin auka þau áhrif sem 

sagan hefur og gefa í skyn atburði áður en þeir gerast. Það er áhugavert að sjá hversu djúpt 

tónskáldið hefur kafað ofan í eigin tónlist og hversu þéttofnar senurnar eru samdar. Það er 

nefnilega hugsað fyrir öllu. Flugstefið, til dæmis, hefur þrjú aðalmótíf og tákna þau öll 

eitthvað mismunandi tengt flugi. Fyrsta mótífið táknar undirbúning, annað mótífið eiginlegt 

flug, og mótíf þrjú æstari flug. Þessum mótífum er svo komið fyrir í þeirri röð sem hentar 

senunni sem hún liggur undir. Helmingur stóru stefjanna hefur tvö mótíf eða fleiri og þjónar 

mótífafjöldin svipuðum tilgangi í öllum stefjum, að sýna andstæðu innan stefsins bæði til að 

halda því áhugaverðu, og til að sýna að persónur og atburðir eru ekki alltaf eins. Jafnvel þó að 

sumar laglínur breytast ekki í gegnum söguna þá er alltaf einhvað sem breytist við stefin, 

hvort sem það er tónblær, hraði eða hljóðfæraskipan því rétt eins og sagan og persónurnar 
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tekur tónlistin breytingum. Tónlistin hefur sín eigin duldu skilaboð og váboða, merkingar og 

útskýringar. Góð saga er eins og þéttofin vefur þar sem allir möguleikar eru kannaðir og gefa 

áheyrandanum skýra sýn á heildarsögu en fela í sér mun dýpri skilaboð um hvað í henni er að 

finna. 
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