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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um einkenni tölvuleikjatónlistar á síðari hluta 9. áratugarins og fram 

á þann 10., með áherslu á leikjatölvuna NES. Farið verður stuttlega í upphaf hljóðs í 

tölvuleikjum og þær takmarkanir sem fylgdu tækninni á fyrstu áratugum tölvuleikjanna. 

Farið verður þá sérstaklega í hljóðgjörva (e. sound chip) NES tölvunnar og þær 

takmarkanir sem honum fylgdu, og aðferðir sem notaðar voru til þess að yfirstíga þær 

takmarkanir. Greind verður tónlistin úr leiknum Mega Man II og hún skoðuð út frá 

tónlistarfræðilegum skilningi, ásamt athugun á áhrifum frá hljómsveitartónlist í henni. 

Stuðst var við fremur óhefðbundnar heimildir í ritgerðinni þar sem lítið af fræðilegu efni 

hefur við skrifað um efnið, en aðallega var fróðleikur sóttur á nördaspjallsíður og youtube 

rásir. Helstu niðurstöður eru þær að  tæknin hafi verið hamlandi á einhvern hátt en í raun 

einnig hjálpað til við að skapa ákveðinn og einkennandi hljóðheim hverrar tölvu fyrir sig. 

Aðalfókusinn var á að skapa góðar melódíur og að tvinna fá „element“ tónlistarinnar á 

áhrifaríkan hátt saman. Mikið var notast við endurtekningu, bæði í formi lykkja (e. loops) 

en einnig endurtekningu á hrynstefjum og tónmynstrum í laglínu. Endurtekningin hafði 

sína kosti og galla og gat bæði hjálpað til við að skapa eftirminnilega tónlist en einnig gert 

spilarann leiðan á henni fyrr. Hljóðhönnuðirnir og tónskáldin þurftu að fara ýmsar 

krókaleiðir í forrituninni, því hljóðrásirnar fimm þurftu að nýtast bæði  í tónlistina og 

gagnvirk hljóð sem fylgdu aðgerðum spilarans. Þar hljálpaði einnig tónlistin til við 

persónusköpun í leikjunum, því hljóðin sem fylgdu persónunni á skjánum voru stór hluti af 

hennar karakter. Í tónlistinni má heyra áhrif frá ýmsum tónlistarstílum svo sem rokki, djass 

og diskói og sömuleiðis hefur svo tónlist þessara tölvuleikja haft áhrif á tónlistarfólk sem á 

eftir kom. Velt verður upp þeirri spurningu hvort að þessar takmarkanir hafir í raun verið 

hamlandi eða jafnvel bara aukið á skapandi og lausnamiðaða hugsun þessara tónskálda? 
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Inngangur  

Þó að ég sé í rauninni ekki af kynslóð Nintendo krakkanna þá á ég bræður sem fæddust á 9. 

áratugnum, áttu NES leikjatölvuna frá Nintendo og spiluðu alla þessa gömlu leiki grimmt. 

Ég man svo vel eftir flissandi hundinum í Duck Hunt og appelsínugulu og gráu 

plastbyssunni sem fylgdi leiknum, *gli-gling* hljóðinu í Super Mario Bros sem klingdi svo 

glaðlega þegar þú náðir í gullpening og ryþmískri og drífandi tónlistinni úr Megaman II. 

Segja má að tölvuleikjatölvur eins og ZX Spectrum, NES og svo Playstation séu hálfgerð 

einkennistákn barna- og ungmennamenningar á 9. og 10. áratugnum, menningartákn hinna 

ungu kynslóða þessara áratuga.   

Tölvuleikjaæðið byrjaði nú allt með fyrstu spilakössunum í lok 8. áratugarins, en um 

miðjan 9. áratuginn tóku heimilisleikjatölvurnar við, og var það Nintendo sem réði ríkjum í 

lok áratugarins og fram yfir 1990. Sér í lagi var það vegna NES leikjatölvunnar, sem 

fagnaði gríðarlegri velgengni og var langvinsælasta leikjatölvan bæði í Japan, Norður-

Ameríku og Evrópu í lok 9. áratugarins. NES æðið fjaraði þó á endanum út og inn komu 

nýjar leikjatölvur með nýja tækni og möguleika sem héldu svo áfram að þróast allt til 

dagsins í dag. 

En núna í seinni tíð hefur áhuginn á Nintendo og þessum gömlu, einföldu leikjatölvum 

kviknað aftur hjá fólki. Þetta er eins og hálfgerð hringrás. Fyrst eru tölvurnar og leikirnir 

virkilega kúl og flottir, svo nokkrum árum seinna þegar eitthvað nýtt og betrumbættara er 

komið á markaðinn þá verður þetta gamla lélegt eða hallærislegt, en endar svo á því að 

verða rosalega kúl aftur á einhverjum tímapunkti. Þá er þetta orðið að nostalgíu og allir 

keppast um að lofsama og tala fallega um hlutina. Þessi hringrás tísku eða vinsælda virðist 

eiga við um mjög margt í menningu okkar; föt, tónlist, tölvuleiki. Hluti eins og 

hraunlampana sem voru í hverju einasta unglingaherbergi á 10. áratugnum. Núna er t.d. 

flest allt „næntís“ mikið í tísku. 

Það sem greip mig einna mest þegar ég fór að spila þessa leiki aftur fyrir rúmum tíu 

árum síðan var tónlistin. Hún þurfti að vera virkilega skemmtileg og hvetjandi til þess að 

maður nennti að hlusta á hana svo tímunum skipti. Megaman II varð fljótlega einn af 

uppáhaldsleikjunum mínum og þar spilaði stórt hlutverk hversu skemmtileg og 



 

 

ávanabindandi tónlistin var. Ég var sífellt með lögin á heilanum en varð samt einhvern 

veginn aldrei leið á þeim. 

Það sem ég ætla því að fjalla um og skoða í þessari ritgerð eru eðli og eiginleikar 

tölvuleikjatónlistar á seinni hluta 9. áratugarins í töluleikjum NES leikjatölvunnar; hvað 

einkennir þessa tónlist, hvaða tilgangi hún þjónar og hvers vegna hún virkaði svona vel. 

Þetta er tónlistin sem oft er kölluð 8-bita tónlist eða „chiptunes“, hljóðheimur Super Mario 

Bros. Tölvur þessa tímabils og hljóðgjörvar (e. sound chip) þeirra voru mismunandi og 

sköpuðu því mismunandi hljóðheima, en NES hljóðheimurinn er kannski hvað þekktastur 

og mest einkennandi fyrir þessa 8-bita tónlist. Það er kannski helst vegna þess að 

hljóðgjörvi (e. sound chip) tölvunnar bjó við enn frekari takmarkanir en hljóðgjörvar (e. 

sound chip) annarra tölva frá þessu tímabili og bauð það því upp á einfaldara og einhæfara, 

en á sama tíma meira einkennandi „sánd“. 

Ég ætla að fjalla um þessar takmarkanir og áskoranir sem tölvuleikjatónskáld og 

hljóðhönnuðir NES þurftu að glíma við, og hvernig þeir svo leystu þær og fundu skapandi 

leiðir til þess að svindla á tækninni og nýta hljóðgjörva (e. sound chip) tölvanna eins vel og 

hægt var. Farið verður nokkuð vel í tæknilegar útfærslur á tónlistinni og hvernig hún var 

útfærð, í tónlistarfræðilegum og hljóðeðlisfræðilegum skilningi. Ég mun einnig koma 

aðeins inn á áhuga fólks á þessari tónlist í dag, þegar við erum komin langt fram úr þessari 

tækni og þessi tónlist gæti þótt einhæf eða gamaldags.  

Nostalgían eða fortíðarþráin í kringum þetta er sterk í dag og það er til heil sena 

tileinkuð þessari gerð af tónlist og menningunni í kringum hana. Þessi menning þrífst 

kannski hvað best á nördaspjallborðum og í svartholi internetsins en til eru ótal margar 

bloggsíður, útvarpsþættir, hljómsveitir og tónlistarmenn, youtube rásir, heimildamyndir og 

jafnvel útgáfufyrirtæki og tónlistarhátíðir einungis tileinkaðar þessari svokölluðu 

„chiptunes“ tónlist. 

Ég mun þá taka fyrir tónlistina úr hinum gríðarlega vinsæla Mega Man II sem gefinn 

var út á NES árið 1988 og greina hana. Ritgerðin mun þannig styðjast við nám mitt í 

tónsmíðum og innsýn mína í það tungumál og verða lögin greind út frá þessu. Ég mun 

greina þemu og einkenni, áhrif frá annarri tónlist og hvernig hljóðhönnuður og tónskáld 

leiksins náði að koma fram hugmyndum sínum þrátt fyrir hömlur og takmarkanir 

hljóðgjörva (e. sound chip) NES tölvunnar.  



 

 

Lítið hefur verið skrifað fræðilega um þetta efni og þufti ég því að styðjast við ýmsar 

óvanalegar heimildir eins og bloggsíður, nördaspjöll, youtube myndbönd og fleira sem 

hægt var að nýta sér af internetinu, ásamt eigin greiningu og athugunum. Í greiningunni á 

tónlist Mega Man II var stuðst við umritaðar nótur sóttar á netið.1   

1. Saga og tækni 

Það er fyndið að ímynda sér það, en líkt og tölvurnar urðu fyrstu tölvuleikirnir til á 

rannsóknarstofum vísindamanna. Þeir allra fyrstu innihéldu ekkert hljóð, og birtust í ofur 

einfaldri grafík á litlausum skjá. Fystu tölvurnar (sérstaklega PC) voru viðskiptatæki, og 

hljóð var því ekki efst í huga tölvuhönnuða, eða á einhvern hátt forgangsatriði.2 Tæknin var 

flókin en á sama tíma frumstæð og takmarkandi. Og til þess að búa til tóna eða tónlist í 

þessum fyrstu tölvuleikjatölvum þá þurftu menn að kunna forritunartungumál. Fyrstu 

tölvuleikjatónskáldin voru því flest allt bara forritarar sem voru þegar að vinna við gerð 

leiksins, þó að stundum hafi þetta nú verið tónlistarmenn sem kunnu eitthvað í 

forritunarmáli og gátu unnið að tónlistinni með hjálp og í samstarfi við aðra forritara 

leiksins. 

Á síðasta aldarfjórðungi hafa tölvuleikir umbreyst frá hljóðlausum og svart hvítum 

myndum yfir í ofur raunverulega og magnaða tónlistarlega og sjónræna upplifun. Tæknin 

hefur tekið gríðarlegum framförum og bætt hljóð- og sjóngæði tölvuleikja svo um munar.3  

 
 

1.1 Upphaf tölvuleikjatónlistar 
Ef ég ætla að fjalla um Nintendo NES og tónlist í leikjum frá því tímabili verðum við fyrst 

að fara aðeins í forsöguna og skoða hvernig tölvuleikjatónlist varð fyrst til. Allra fyrstu 

tölvuleikirnir sem komu út og sömuleiðis fyrstu heimilisleikjatölvurnar (e. home consoles) 

höfðu ekkert hljóð. Tveir af þeim allra fyrstu og því hljóðlausir voru Tennis for Two (1958) 

og Spacewar (1962). En árið 1972 kom út leikurinn Pong fyrir heimilisleikjatölvuna Atari 

                                                
1 Nótur voru sóttar til stofnanda youtube rásarinnar 8-bit Music Theory, en gegn greiðslu var hægt að fá 
aðgang að umrituðum nótum á dropbox. 
2 Collins, From Bits to Hits, bls. 7. 
3 Cerrati, Video Game Music, bls. 294. 



 

 

2600, og er hann talinn sá fyrsti til að innihalda hljóð. Eins og nafnið gefur til kynna var 

þetta borðtennisleikur og heyrðist lítið “blip” hljóð þegar boltinn hitti spaðann.4   

Fyrsti leikurinn til að innihalda tónlist, kom svo ekki út fyrr en árið 1978 en það var 

spilakassaleikurinn Space Invaders sem flestir ættu að kannast við. Tónlistin, sem var í 

bakgrunninum á meðan spilarinn lék leikinn, var nú ekki flókin: fjórar bassanótur sem 

gengu krómatískt niður, endurteknar aftur og aftur í lykkju (e. loop) út leikinn. Það sem var 

merkilegt strax við tónlistina í Space Invaders er það að hún var gagnvirk eins og öll 

komandi tölvuleikjatónlist, þ.e. spilarinn tekur beinan þátt í því sem er að gerast á skjánum; 

tekur þátt í að stýra atburðarrásinni, tónlistinni og/eða hljóðinu á einhvern hátt. Í Space 

Invaders fólst þessi gagnvirkni í hröðun á tónlistinni eftir því hversu margar geimverur 

spilarinn var búinn að ná að skjóta niður, og á sama tíma fóru geimverurnar sem eftir voru 

hraðar og hraðar í takt við tónlistina. Ásamt þessu kom spilarinn líka ýmsum öðrum 

hljóðum eða hljóðbrellum af stað með því að t.d. skjóta, verða fyrir skoti o.s.frv.  

Við tók gullöld spilakassanna þar sem spilakassasalir voru helstu félagsmiðstöðvar ungs 

fólks. Í byrjun þess tíma voru flestir leikir með eins til tveggja rása stutt titillög eða þemu, 

eða þá stuttar þriggja sekúndna lykkjur (e. loops) í gangi á meðan á leiknum stóð. Stuttu 

seinna bættist svo við svokölluð millisena (e. cut scene), þar sem stutt hlé var gert hjá 

spilaranum í leiknum og einhver sena sem gegndi tilgangi frásagnar, ásamt tónlist spilaðist 

á meðan spilarinn fylgdist bara með. Fyrsti leikurinn til þess að innihalda millisenu var 

Pacman, sem kom út árið 1980. Í þessum senum fékk tónlistin að njóta sín betur, vegna 

þess að án gagnvirkar viðkomu spilarans þurfti engar hljóðbrellur á sama tíma og tónlistin 

var í gangi. Því var minna álag á örgjörva tölvunnar og hægt var að styrkja tónlistina, þ.e. 

allar hljóðrásirnar fóru í tónlistina en engar í hljóðbrellur.5  

Á sama tíma og hljóðtækni hefur verið í sífelldri þróun undanfarna áratugi, þá hefur 

hlutverk tónlistar í leikjum þróast og breyst samhliða því. Hún fór frá því að vera grípandi 

beita sem átti að tæla til sín fólk sem átti leið framhjá spilakassanum, í það að vera 

óaðskiljanlegur hluti af upplifun spilarans á leiknum. Flestir tölvuleikjanotendur geta verið 

sammála um það að það sé frekar erfitt, eða jafnvel ómögulegt að spila marga leiki án 

hljóðsins. Ástæðan er m.a. sú að í tónlistinni eru gefnar ýmsar vísbendingar um það t.d. 

hvenær það sé hætta á ferð eða að þú sért að falla á tíma. Ásamt þessum eiginleikum gegnir 

tónlistin mörgum öðrum hlutverkum í leikjum. Hún leggur áherslu á hreyfingar spilarans, 
                                                
4 Collins, From Bits to Hits, bls. 6. 
5 Collins, From bits to hits, bls. 7. 



 

 

setur andrúmsloft umhverfisins og styður við þema þess. Hún þjónar líka oft tilgangi 

frásagnar, t.d. í byrjun leikja og í hléunum þar sem sagan er útlistuð og greint frá því hvað 

spilarinn þarf að gera og við hverja hann þarf að berjast til þess að bjarga prinsessunni og 

þar með vinna leikinn.6 

Tónlistin er mismunandi eftir borðum og heimum, hún táknar sigra og ósigra, hættu og 

tímaþröng. Ekki síst dregur hún spilarann tilfinningalega dýpra inn í leikinn með sér; með 

spennu og hasar þegar mikið gengur á, gleði og orku þegar litlir sem stórir sigrar eru unnir 

og ótta þegar hún gefur þér merki um að nú sé komið að lokabardaga leiksins. 

 

1.2 Nintendo Entertainment System og tækniskorður hennar 
Hægt er að flokka sögu tölvuleikjatónlistar í mismunandi tímabil sem einkennast af 

tækninni sem var notuð á þeim tíma. Kynslóðir tölvuleikja hafa því gjarnan verið nefndar 

eftir fjölda „bita“ sem örgjörvi tölvunnar innihélt. Þar af leiðandi skiptist saga tölvuleikja 

og tölvuleikjatónlistar í 8-bita, 16-bita, 32-bita, 64-bita og 128-bita tímabil og kemur 

viðurnefnið 8-bita tónlist því út frá þessu. Fjöldi „bita“ vísar til magns af upplýsingum sem 

örgjörvi tölvunnar getur unnið úr í einu.7 

8-bita tónlist á aðallega við tónlist tölvuleikja frá 9. áratugnum, m.a. tölvuleikja sem 

komu út fyrir leikjatölvuna Nintendo Entertainment System, stundum kölluð NES. Tónlist 

NES tölvunnar hafði mjög sérstakt „sánd“ og ætla ég að aðeins að fara í það hvernig hljóð 

var myndað í þessari tölvu, en tæknin og takmarkanirnar sem henni fylgdu sköpuðu einmitt 

þennan auðþekkjanlega hljóðheim. 

NES var vafalaust vinsælust allra 8-bita heimilisleikjatölvanna, en hún kom út árið 1985 

í Norður-Ameríku. Í Japan hafði frumgerð tölvunnar komið út tveimur árum áður, þá undir 

nafninu Famicom (stytting fyrir Family Computer). NES var með innbyggðan 

forritanlegan hljóðgjafa sem bauð aðeins upp á fimm hljóðrásir, þ.e. bæði fyrir tónlistina 

og hljóðbrellur sem fylgdu aðgerðum spilarans samanlagt. Það var því ekki úr miklu að 

moða fyrir hljóðhönnuði og tónskáld leikjanna og ekki mikil fjölbreytni í boði varðandi 

hljóðblæ (e. timbre) hljóðsins. Í NES var svo líka hver hljóðrás stillt á einungis eina 

bylgjulögun og ekki var hægt að breyta henni eða eiga mikið við bylgjuna. Þetta var það 

sem aðskildi NES frá öðrum tölvum á þessum tíma og hljóðgjörvum (e. sound chip) þeirra, 

                                                
6 Collins, From bits to hits, bls. 5-6 
7 Cerrati, Video Game Music, bls. 296. 



 

 

og var töluvert hamlandi fyrir hljóðhönnunina í leikjum tölvunnar. En á sama tíma þá er 

þetta eitt af sérkennum hljóðheims NES og  ástæða þess að tónlistin er svona einkennandi.8  

 Í tölvunni voru tvær rásir með púlsbylgjum (e. pulse waves), ein með 

þríhyrningsbylgjum (e. triangle waves), hávaðarás (e. noise channel) og hljóðsmölunarrás 

(e. sample channel). Hér á eftir kemur nánari útlistun á hverri hljóðrás fyrir sig, 

eiginleikum þeirra og getu.  

Púlsbylgjur hafa frekar skarpan og bjartan hljóðblæ (e. timbre) og svolítið suðandi 

hljóð, minna því örlítið á býflugu.9 Þær gegndu nær alltaf hlutverki aðallaglínu lagsins og 

röddun við hana, mótlínu eða skrauts. Púlsrásirnar voru báðar alveg eins, og spönnuðu 

tónsvið allt upp í 8 áttundir. Það var hægt að velja milli þriggja stillinga sem höfðu 

töluverð áhrif á hljóðblæ hljóðsins og einnig hægt að móta hljóðformið (e. envelope) að 

einhverju leyti, sem hafði einnig áhrif á hljóðblæinn. Á púlsrásunum var bæði hægt að líkja 

eftir portamento með svokallaðri rennivirkni (e. sweep function), ásamt því að hægt var að 

vanstilla púlsbylgjurnar, en það var m.a. notað til þess að líkja eftir vibrato. 

Þríhyrningsbylgjur hljóma mun mýkri en púlsbylgjur og þríhyrningsrásin var stillt 

áttund neðar en púlsbylgjurnar.10 Hún var því yfirleitt notuð fyrir bassalínur. Reyndar var 

hún einnig stundum fengin í hlutverk tom-tom tromma en til að ná fram því hljóði var 

notast við hratt glissando niður á við. Tom-tom hljóðið fær m.a. að heyrast í hinum ýmsu 

lögum Mega Man II, þar ber hæst í lagi Heat Man.11 Það sem var takmarkaðra við 

þríhyrningsrásina er að það var á engan hátt hægt að stjórna hljóðstyrknum né 

hljóðforminu (e. envelope). 

 Fjórða rásin í NES tölvunni var hávaðarás og gat framkallað tvær gerðir af hljóði; 

„hvítan hávaða“ (e. white noise) og svokallað „periodic noise“. Yfirleitt var þessi rás stillt 

á hvíta hávaðann, og hann notaður til að líkja eftir slagverki; hi-hat eða snerli t.d. og með 

því að stjórna hljóðforminu (e. envelope) var hægt að ná fram mismunandi 

slagverkshljóðum. „Periodic noise“ stillingin var sjaldan notuð en hún skapaði skrítið og 

dálítið harkalegt, málmkennt hljóð. Snjöll tónskáld notuðu þetta þó sér í hag eins og 

Takashi Tateishi, höfundur tónlistar Mega Man II. Þar skiptir hann á milli þessarar 

stillingar og hvíta hávaðans og nær þannig fram mjög sérstöku, framtíðarlegu og 

                                                
8 „The Simple Technology That Defined That Nintendo Sound“, sótt 3. maí á 
https://www.popularmechanics.com/technology/audio/a17684/8-bit-guy-vintage-sound/ 
9 Enns, Game Scoring: Towards a Broader Theory, bls. 33. 
10 Collins, From Bits to Hits, bls. 11. 
11 Enns, Game Scoring: Towards a Broader Theory, bls. 39. 



 

 

málmkenndu hljóði sem samræmist þema leiksins einkar vel. Heyra má þessa nýtingu 

hávaðarásarinnar í laginu Quick Man.12 

 Fimmta rásin var hljóðsmölunarrás (e. sampler channel) og þar var hægt að hlaða inn 

litlu hljóðsmali eða „sampli“ (e. sample) í lágum gæðum. Þessi rás var ekki mikið notuð 

fyrst, en eftirminnileg er t.d. notkun hennar í fyrsta borði Super Mario Bros 3 þar sem 

notað er hljóðbrot af páku. 

2. Einkenni og tónsmíðaaðferðir sem sköpuðust sökum tæknihindrana 

Sökum tækninnar þurftu þeir sem unnu að hljóði og tónlist í leikjum NES að glíma við 

ýmis vandamál eins og fáar hljóðrásir til að vinna með. Sköpuðust því með tímanum ýmis 

einkenni og aðferðir við tónsköpun þessara leikja sem hjálpuðu tónskáldunum að komast 

yfir þessar tæknihindranir. Ein af þessum aðferðum sem var notuð mikið eru svokallaðar 

arpeggíur eða brotnir hljómar. Vegna þess að í NES voru aðeins þrjár rásir sem gátu spilað 

tóna; púlsrásirnar tvær og þríhyrningsrásin, þá var í raun ekki hægt að spila hljóm og 

laglínu samtímis. Því var gripið á þá lausn að nota brotna hljóma eða arpeggíur og þurfti þá 

aðeins eina rás í það. Til þess að líkja eftir „alvöru“ hljómum voru arpeggíurnar spilaðar á 

miklum hraða til þess að skapa þá blekkingu að þær sé að spilast samtímis og þannig plata 

eyrað örlítið. 

Sökum fárra hljóðrása var þó því alltaf aðalfókus á laglínu í tónlistinni og mótlínu sem 

fyllti vel upp í og vann vel á móti aðallínunni. Kontrapunktur eða pólifónía eru því orð sem 

koma upp í hugann þegar talað er um þessa tónlist. Til þess að auðga „sánd“ þessara 

laglína voru farnar snjallar leiðir og algengt var t.d. að líkja eftir endurómun (e. reverb) til 

þess að gefa þeim meiri fyllingu og auka á fjölbreytni hljóðheimsins. Þessum áhrifum náðu 

menn fram með því að nota báðar púlsrásirnar vegna þess að þær voru nákvæmlega eins. 

Laglínan var látin í aðra rásina og svo alveg eins í þá næstu, nema með örlítilli seinkun og 

lægri hljóðstyrk. Þetta skapaði þá blekkingu að hljóðið væri að enduróma og gat t.d. minnt 

á rafmagnsgítar. 

Önnur aðferð sem var í raun nauðsynleg í tónsköpun fyrir þessa leiki er svokölluð 

lykkjun (e. looping) eins og notuð var í Space Invaders sem fjallað var um áðan. Þá voru 

stutt tónlistarbrot lykkjuð (e. looped) saman til þess að þau mynduðu stærri heild sem gæti 

                                                
12 Enns, Game Scoring: Towards a Broader Theory, bls. 42-44. 



 

 

spilast út leikinn. Lykkjun er semsagt í raun bara endurtekning. Þetta var nauðsynlegt 

vegna lítils minnis í tölvunum en í NES var nú sem betur fer hægt að hafa aðeins fleiri 

tónlistarbrot og lengri heldur en þetta eina fjögurra nótna mótíf úr Space Invaders. 

Margar af þessum aðferðum voru notaðar í tónlist hins gríðarvinsæla leiks Mega Man II 

og verður næst farið í greiningu á henni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Rannsókn - Mega Man II 

Mega Man II lendir iðulega í efstu sætum yfir bestu og vinsælustu tölvuleiki þess tíma. 

Tónlistin kemst þá inná flestalla lista yfir bestu tölvuleikjatónlistina og hefur veitt hinum 

ýmsu einstaklingum innblástur og sömuleiðis verið kveikjan að gríðarmörgum og 

fjölbreyttum ábreiðum á tónlistinni úr leiknum. Til eru sinfóníuútsetningar af lögunum13, 

raddútsetningar (e. a capella) þar sem einn og sami maðurinn syngur allar raddirnar og 

setur þær saman í myndband14, fjölmargar þungarokksútsetningar hafa verið gerðar af 

tónlistinni15 og svo mætti lengi telja.  

Kannski er það drífandi takturinn í bassanum og trommunum sem veldur því að allar 

þessar þungarokkshljómsveitir sjá sig knúnar til þess að prufa tvöfalda 

bassatrommupedalinn sinn við lögin, eða áhrifamikil hljómfræðin ásamt grípandi 

laglínunum og vandlega útfærðum útsetningunum sem fær sinfóníusveitir til að vilja 

spreyta sig á tónlistinni. Rekjum okkur að mögulegum ástæðum þessa hér á eftir.  

 

3.1 Söguþráður leiksins 
Leikurinn kom fyrst út í Japan árið 1988 og verður því 30 ára gamall á þessu ári. Hann 

fagnaði gríðarlegri velgengni og seldist í yfir 1,5 milljónum eintaka. Spilarinn er í hlutverki 

Mega Man’s, súpervélmennis sem var búið til með þeim tilgangi að stoppa hinn illa Dr. 

Wily og vélmennaher hans sem ætlar sér að taka yfir jörðina. Verkefnið er að fara í 

gegnum öll átta borðin og drepa vélmennin í enda þeirra (sem draga nafn sitt af umhverfi 

og þema borðsins), og enda svo í kastala Dr. Wily til að stöðva hann og hans plön í eitt 

skipti fyrir öll. Það sem var dálítið öðruvísi við Mega Man II er að þú gast valið í hvaða 

röð þú spilaðir borðin og braut þetta gegn hinu línulega formi flestra fyrri leikja NES 

tölvunnar.16 Samt sem áður voru sumar leiðir betri en aðrar, og þurfti maður að spila 

leikinn nokkrum sinnum til þess að komast að því í hvaða röð væri best að gera þetta. Þessi 

strategíuhugsun, að þurfa að fara í gegnum leikinn oft til þess að finna bestu leiðina eða öll 

aukalífin og töfravopnin er hluti af sjarmanum yfir þessum gömlu leikjum. Að komast að 

leyndarmálunum sem aðeins þeir sem höfðu spilað leikinn hvað mest vissu af, og höfðu 

því unnið sér inn verðlaunin. 
                                                
13 Mega Man tónlist í flutningi sinfóníuhljómsveitar: https://www.youtube.com/watch?v=jdVpJfXXoFI 
14 Raddútsetning á laginu Metal Man: https://www.youtube.com/watch?v=kH0sZfRZ3f8 
15 Þungarokksábreiða á lagið Air Man: https://www.youtube.com/watch?v=C0qQhDby2BM 
16 „Mega Man 2“, sótt 2. maí á https://arstechnica.com/gaming/2013/07/the-nes-games-well-be-enjoying-for-
the-next-30-years/2/  



 

 

3.2 Tónlistin og sameiginleg einkenni 
Grafíkin í leiknum tekur mann í ferðalag í gegnum ævintýralega framtíðarheima, en það er 

tónlistin sem dregur mann ennþá dýpra með sér inn í leikinn. Aðaltónskáld leiksins, 

Takashi Tateishi, var nýgenginn til liðs við tölvuleikjafyrirtækið Capcom þegar hann var 

fenginn í verkið. Hann var með lítinn grunn í tónlistarnámi að baki sér, hafði aðeins æft á 

píanó sem barn en svo síðar verið meðlimur í hljómsveit þar sem hann lék á hljómborð. 

Spurður að því hvað hafi meðal annars veitt honum innblástur í sínar tónsmíðar fyrir 

tölvuleiki segir hann aðal markmið sitt hafa verið að semja laglínur sem fólk gæti 

“hummað” með og fengi á heilann, eða gæti spilað í hljómsveitinni sinni.17 Spurður út í 

áhrifavalda nefndi eina hljómsveit sem mikinn áhrifavald, sem svo skemmtilega vill til að 

er hin íslenska hljómsveit Mezzoforte. 

 Í leiknum hefur hvert vélmennið um sig sitt eigið þemalag og eru þau hvert öðru 

svalara. Eitt sem er áberandi við tónlistina í gegnum leikinn er það að hún er næstum öll 

mjög hröð, þemalögin í borðunum eru t.d. öll annað hvort í hraðanum 150 eða 180 slög á 

mínútu. Til að nefna eru bæði titillag leiksins og lagið sem fylgir kastala Dr. Wilys, 

endakallsins, í hraðanum 180 slög á mínútu. Hraðinn hefur auðvitað þau áhrif að hann 

eykur á spennu og drifkraft sem er vissulega viðeigandi þegar þú ert að spila leik sem 

gengur út á það að berjast við morðóð vélmenni. Inngangslagið (e. intro), ásamt laginu sem 

fylgir enda leiksins eru hins vegar mun hægari og ramma þannig leikinn inn á epískan og 

tignarlegan hátt, í stíl við dramatískt myndefnið.  

Tateishi segir í viðtali að hann hafi kynnt sér tónlist fyrri leikjarins vel og vísað gjarnan 

í hana með ýmsum hætti í tónlistinni í Mega Man II.18 Skýrasta vísunin er einmitt 

inngangslagið, en það fékk hann að láni frá enda fyrir leiksins, í nær nákvæmri mynd, og 

tengdi þannig leikina saman svo fólk vissi að þetta væri beint framhald af Mega Man I. 

Opnunarstefið í Mega Man II byrjar því hægt og epískt, tilfinningaríkt og fallegt, 

endatónarnir úr fyrri leiknum, sem Tateishi þróar svo yfir í drífandi og kraftmikið, 

hetjulegt titillagið.  

    Annað sem tónlistin í leiknum á sameiginlegt er það að þemalögin eru öll nema eitt í 

moll, en eins og með hraðann þá eru byrjunarlagið (e. intro) og endalagið (e. epilogue) líka 

öfug við hin lög leiksins, og eru því í dúr. Hægt er að geta sér þess til að þetta sé aftur 

ásetningurinn; að byrja leikinn vel og hvetjandi til að undirbúa mann undir átök og svo 
                                                
17 „Interview with the Mega Man 1 & 2 Sound Team: Takashi Tateishi“, sótt 28. apríl á 
https://www.squareenixmusic.com/features/interviews/takashitateishi.shtml 
18 „Takashi Tateishi“, sótt 28. apríl á http://www.bravewave.net/interviews/takashi-tateishi/ 



 

 

leyfa manni loksins að anda léttar eftir allan hasarinn, halla sér aftur og njóta fallegrar 

melódíunnar í lokalaginu. Ásamt þessum lögum fær eitt vélmennið líka þemalag í dúr en 

það er sjálfur Hrunamaðurinn eða Crash Man.  

 

Lykkjur 
Í Mega Man II eins og flestum öðrum leikjum frá þessu tímabili er notast við svokallaða 

lykkjun (e. looping) sem útskýrð var stuttlega fyrr í ritgerðinni. Í Mega Man II er algengt 

að hafa nokkra u.þ.b. sex sekúndna búta í lögunum, sem eru svo endurteknir (oft með 

tilbrigðum) og mynda saman um 40 sekúndna lagbút eða lykkju sem lykkjast (e. loops) út 

borðið. Sem dæmi má nefna borð Málmmannsins eða Metal Man. Formið er einfalt; það 

eru þrír stuttir kaflar í laginu, A, B, og C kafli. Hver um sig eru fjórir taktar og um 6 

sekúndur og allir eru þeir endurteknir þannig að þeir koma fyrir tvisvar sinnum í röð. 

Saman gerir þetta 40 sekúndna AABBCC form sem lykkjast svo saman út borðið. Stuttu 

bútarnir innihalda svo stundum örlitla breytingu eða skraut í seinna skiptið til þess að hafa 

tilbreytingu í þessu og minnka líkur á því að fólk fái leið á tónlistinni.  

Tónlistin í borði Trémannsins eða Wood Man inniheldur lengri en færri lykkjur (e. 

loops). Í þemalaginu hans eru aðeins tveir kaflar, A og B kafli en við bætist að lagið byrjar 

á 4 takta inngangi (e. intro). Inngangurinn er tveir taktar af einungis trommum og á eftir 

fylgir tveggja takta stef sem byrjar á niðurstígandi krómatískum hljómum. A kaflinn í 

laginu er 8 taktar og kemur tvisvar í röð. B kaflinn er hins vegar 6 taktar sem er óreglulegt, 

en til að jafna það út bætast á eftir honum seinni 2 taktarnir í innganginum, og fullkomna 

þannig 8 takta lykkjuna. Formið er því svona; 2 takta trommubreik sem kemur aðeins fyrir 

í byrjun lagsins - (Inngangsstef - A - A - B) og svo er það sem er innan svigans 

síendurtekið þar til maður kemst að endakallinum. 

Af þessu er hægt að sjá að formið í lögum Mega Man II er almennt nokkuð einfalt, 

yfirleitt ekki meira en þrír mismunandi kaflar, sem eru settir saman og til skiptis þannig 

þeir myndi heild sem rennur í gegn á innan við mínútu. Svo er þessi heild endurtekin 

þangað til spilarinn vinnur borðið. Kaflarnir eru örstuttir, oft ekki nema í kringum 6 

sekúndur en virðast stundum lengri því þeir eru gjarnan endurteknir með breytingu eða 

tilbrigðum til að lengja lagið. Formið er svo oftast klassískt og einfalt eins og ABABC 

form eða AABBCC form. Þetta form sem byggist á stuttum lagbrotum og endurtekningu er 



 

 

í raun lausn Takashi Tateishi á því hversu litlu gagnamagni tölvan gat unnið úr samtímis. 

Áskorunin var að taka lítið magn af tónlist og gera hana eins langa og hægt væri.19 

 

3.3 Áhrif úr hljómsveitar- og rokktónlist 
Áhrif frá hljómsveitar- og rokktónlist eru gríðarlega mikil og nokkuð augljós í flestum 

lögum Mega Man II. Þessi áhrif koma m.a. fram í vali á hljómagangi, ýmsum línum sem 

minna óneitanlega á gítarsóló, hljóðbrellum eins og endurómun (e. reverb) sem gera svo 

þessar línur enn rafmagnsgítarlegri, trommutakti og „fönkí“ bassalínum. Sjálfur segist 

Tateishi í viðtali við vefsíðuna bravewave.net hafa hugsað tónlistina eins og hún yrði 

spiluð á gítar og kemur það manni ekki mikið á óvart.20 Hér á eftir ætla ég að fjalla aðeins 

nánar um þessa þætti og hvar og hvernig þeir birtast í tónlist Mega Man II. 

Fyrst af þessu ætla ég að fjalla um ryþma í lögunum og bassalínur. Eins og ég nefndi 

áðan þá eru öll þemalög vélmennanna annaðhvort í hraðanum 180 eða 150 slög á mínútu. Í 

gegnum lögin sem eru 180 slög á mínútu þá sjáum við gjarnan sama ryþmamótífið (sjá 

mynd 1) í trommunum og bassanum. Þetta mótíf kemur fyrst fyrir í titillagi leiksins og 

setur þannig taktinn fyrir komandi stemningu og tónlist í leiknum. Það er í raun 

drifkrafturinn sem gerir tónlistina svona hvetjandi og spennandi. Ryþmabrotið minnir 

einna á hlaupandi hest, og er mjög áberandi og gegnumgangandi helst í þremur lögum; 

titillaginu, Wood Man laginu og Dr. Wily’s Castle laginu.  

 

Mynd 1. Hér sjáum við ryþmamótífið sem kemur endurtekið fyrir í lögum Takashi 
Tateishi í Mega Man II. 

 

Í þeim síðarnefndu er þessi ryþmi viðvarandi í bassanum og slagverkinu nær allt lagið með 

örfárra takta undantekningu. En það sem meira er, í bæði titillaginu og Dr. Wily’s Castle er 

þessi ryþmi ekki einungis bundinn við bassann og slagverkið heldur er laglína þessara laga 

einnig að hluta dregin frá þessu mótífi (sjá mynd 2 og 3). Þegar laglínan er ekki að leggja 

áherslu á mótífið kemur hún gjarnan inn á léttum slögum taktsins eða „offbeat-inu“ eins og 
                                                
19 „Takashi Tateishi“, sótt 28. apríl á http://www.bravewave.net/interviews/takashi-tateishi/ 
20 Ibid.  



 

 

það er kallað á góðri ensku, og er það einnig eitt af því sem einkennir tónlist Takashi 

Tateishi í Mega Man II hvað mest, synkópaður taktur. 

 

 

Mynd 2. Hér sjáum við byrjun titillagsins þar sem ryþmamótífið kemur fram bæði 
stanslaust í bassanum (og slagverki, sem ekki er skráð í nótunum) og einnig dregur 
laglína versins sig út frá þessu hrynmynstri. Bláu hringirnir sýna hvar laglínan 
leggur áherslu á létt slag í stað þungs, sem myndar óvæntan og óreglulegan hryn. 
 

Hægt er að geta sér þess til að þetta ryþmamótíf eða hrynbrot sem talað er um hér fyrir 

ofan séu áhrif frá hljómsveitartónlist í kringum 1980. Sú sem þetta skrifar man allavega 

eftir þessum takti í tveimur lögum úr ólíkum áttum, sem komu þó bæði út árið 1979. Eitt 

þeirra er lagið Rydeen21 með japönsku hljómsveitinni Yellow Magic Orchestra og ætti því 

Tateishi, tónskáld Mega Man II, að vera vel kunnugur hljómsveitinni. Reyndar voru 

Yellow Magic Orchestra líka þekktir fyrir að taka til sín hljóð og áhrif frá 

tölvuleikjatónlist. Aðspurður í viðtali hvort að japanska hljómsveitin hafi haft einhver áhrif 

á hann þá játar hann því reyndar og segir að þau hafi verið töluverð.22 

 

                                                
21 Lagið Rydeen: https://www.youtube.com/watch?v=Nv5jMLJQ9f4 

22 „Takashi Tateishi“, sótt 28. apríl á http://www.bravewave.net/interviews/takashi-tateishi/ 



 

 

 

Mynd 3. Lagið Dr. Wily’s Castle og hrynbrotið síendurtekna. Hér er það stöðugt í 
bassanum og slagverkinu í byrjunarkafla lagsins, og rauði kassinn sýnir hvar laglína 
kaflans notar einnig hrynmótífið samsíða bassanum. Bláu hringirnir sýna synkópu 
eða þegar sífellt er lögð áhersla á léttara slag taktsins. Glöggir taka líka eftir því að 
laglínan bæði byrjar og endar einnig á léttu slagi. 

 

Í Rydeen opnar þessi ryþmi lagið og er endurtekinn alveg út allt lagið í bakgrunninum, þó 

maður taki mest eftir honum í byrjun. Ryþminn er í hi-hatinum og er aðeins búið að eiga 

við hljóðið á honum í byrjun. Hvort sem að Takashi Tateishi tók þennan ryþma viljandi að 

láni eða hvort áhrifin hafi verið ómeðvituð er óvíst en ekki ólíklegt að þau hafi allavega 

verið einhver. Seinna lagið sem kom upp í huga er íslenski diskósmellurinn Í 

Reykjavíkurborg23 með hljómsveitinni Þú og ég. Þar kemur þessi ryþmi fyrir í hljóðgervli 

(e. synth) í áttundahreyfingu og er eitt af mest áberandi „elementum“ lagsins. Útaf 

áttundunum minnir þetta einnig dálítið á týpískan diskóbassa24, þó að í Í Reykjavíkurborg 

sé þessi hegðun í hljóðgervli en ekki í bassanum. Einnig birtist þessi ryþmi í hljóðgervli í 

laginu Blue Monday með New Order25 þannig að þetta var því kannski ekki óalgengur 

taktur bæði í diskói og hljóðgervlapopptónlist á þessum tíma. 

 

                                                
23 Lagið Í Reykjavíkurborg : https://www.youtube.com/watch?v=slXrizF5pOY 
24 Kennslumyndband um diskóbassa : https://www.youtube.com/watch?v=OW1gMcLio9k&t=71s 
25 Lagið Blue Monday : https://www.youtube.com/watch?v=FYH8DsU2WCk 



 

 

Næst liggur því beint við að tala um diskóbassa og áhrif frá diskói og fönki í verkum 

Tateishi. Þessi áhrif eru aðallega merkjanleg í bassalínum leiksins og þá sérstaklega í 

hægari lögunum, t.d. lögum Flash Man, Metal Man og Crash Man. Í stað drífandi taktsins 

þá er kannski lögð meiri áhersla á líflegar og „fönkí“ bassalínur. Ef einkenni fönktónlistar 

eru skoðuð þá er eitt sem einkennir þann stíl hvað mest takturinn. Bassalínurnar voru 

áberandi og þóttu mjög lifandi og orkumiklar, en það sem einkenndi þær mest var það að 

þær lögðu mjög oft áherslu á léttari slög taktsins, þ.e. þær voru mjög „synkóperaðar“ á 

móti reglulegri takti trommanna. 

En þetta notar Tateishi ekki einungis í bassalínunum heldur einnig í laglínunum eins og 

fram kom áðan, og bara almennt í tónlistinni út leikinn. Það er semsagt sífellt verið að 

forðast þung slög taktsins og í stað þess verið að leggja áherslu á þau léttu, bæði í 

laglínum, mótlínum eða röddunum og bassalínum. Þetta gerir hann með ýmsum hætti, 

stundum með sífelldum innkomum á léttu slögunum, stundum með yfirbindingum eða 

stundum einfaldlega bara með því að gera nótuna sem kemur á þunga slaginu að staccato 

nótu. Þá færist í raun sjálfkrafa meiri áhersla yfir á nótu létta slagsins. Ef við skoðum 

þemalag Flash Man’s þá sjáum við einmitt hvernig Tateishi nær synkópuáhrifum í 

bassanum með því að nota síðarnefndu aðferðina (sjá mynd 4). 

 

 

Mynd 4. Hér sjáum við tvo takta úr þemalagi Flash Man’s. Með því að hafa alltaf 
staccato á nótunni sem kemur á þunga slaginu í bassanum þá myndast ósjálfrátt 
áhersla á seinni nótunni eða „offbeat“ nótunni. Þetta myndar synkópaðan bassa sem 
kallast á við reglulegan trommutaktinn og gefur þannig meiri hreyfingu og karakter í 
partinn. Ásamt því gerir þetta bassalínuna raunverulegri og minnir á alvöru „live” 
bassa. 

 

 



 

 

Annað dæmi um áhrif sem oftast eru tengd við diskó er gangandi áttundarhreyfing í bassa, 

oft upp í átt að grunntóninum. Þessi bassahreyfing er mjög algeng og þekkt í diskótónlist 

og er oftast notuð samhliða tækni sem kallast „slapp“ (e. slap bass technique). „Slappbassi“ 

varð upprunalega til í fönki og er þegar bassaleikarinn slær með þumlinum á djúpa nótu og 

plokkar fast háa nótu, oft áttund ofar, til skiptis. Þessa áttundahreyfingu heyrum við í 

nokkrum lögum leiksins og hún hefur eiginlega þau áhrif að maður heyrir næstum 

„slappbassann“ og þetta gerir bassalínurnar mun raunverulegri.  

Í Dr. Wilys Castle er bassinn eins og áður hefur komið fram með endurtekið 

ryþmamótíf út næstum allt lagið. En í seinasta kafla lagsins, sem þjónar eins konar 

hlutverki viðlags, þá kemur meiri hreyfing í bassann og akkúrat þessi áttundahreyfing sem 

kennd er við diskó (sjá mynd 5). Þetta er mjög áhrifaríkt vegna þess að bassinn hafði fram 

að viðlaginu einungis spilað síendurtekna hrynbrotið umtalaða, og ekki mikil tónskipti 

verið heldur. Þetta gefur því mikla tilbreytingu og kaflinn er mjög sterkur hluti af laginu, 

að hluta til vegna bassans og „fönkí“ stemningunnar sem hann kemur með. Einnig er hægt 

að finna samskonar diskóbassa í Crash Man laginu. 

 

 

Mynd 5. Hér sjáum við 3. og seinasta kaflann í Dr. Wily’s Castle. Appelsínuguli 
kassinn sýnir áttundahreyfinguna í bassanum og einnig er yfirbundið úr taktinum á 
undan sem gerir bassann ennþá meira „fönkí“ og gefur synkópaðan fíling. Græni 
hringurinn sýnir hvað laglínan er sterklega synkópuð og svo sjáum við líka hvar 
kaflinn byrjar einnig á áttundapartinum í taktinum á undan, á léttu slagi. Allir þessir 
hlutir styðja við óreglulegan en gríðarlega eftirminnilegan og áhrifaríkan ryþma 
laglínunnar. Ef maður hlustar á lagið þá er í raun erfitt að átta sig á hvar slagið er en 
laglínan greypir sig samt fljótt í minni og maður fer næstum strax að „humma“ með. 

 



 

 

Gítarlínur 

Í Mega Man II er semur Takashi Tateishi mikið af línum sem minna rosalega mikið á 

rafmagnsgítarlínur eða sóló. Þessar línur koma fyrir í flestum lögunum og gefa þeim 

hetjulegan blæ. Ástæðan fyrir því að þessar línur eru „gítarlegar“ er kannski erfitt að 

útskýra en þær hafa bara þessa sólóhegðun, ef hlustað er á lögin þá heyra flestir hvað ég á 

við. Þetta heyrist kannski einna best í lagi Air Man’s (sjá mynd 6) þar sem það er eiginlega 

ekki hægt annað en að ímynda sér einhvern að taka þetta hetjugítarsóló. En það er ekki 

einungis tónahegðunin eða tónefnið sem minnir á gítarlínur heldur er þessum áhrifum líka 

oft náð með því að hafa ýmsa „effecta“ á línunum til að ná fram hljóði sem er hvað líkast 

„rafmagnsgítarsándinu“. Þetta eru „effectar“ eins og endurómur (e. reverb), vibrato (þegar 

tónhæðin er látin titra örlítið), glissando (þar sem að rennt er frá einum tóni til annars), og 

svo er tónhæðin líka oft beygð aðeins til (e. pitch bend) eins og algengt er að gera í 

gítarsólóum. Þessa „effecta“ er að finna einhvers staðar í nær hverju einasta lagi leiksins, 

og er þar kannski algengust endurómunin (e. reverberation).  

 

Mynd 6. Hér sjáum við „rafmagnsgítarsólóið“ í Air Man laginu í efri röddinni. Í 
öðrum taktinum á myndinni má sjá hvar hann byrjar á stækkaðri ferund B mollsins 
sem er nóta sótt í blússkala mollsins.   
 
 



 

 

Tónlist leiksins Mega Man II í heildina verður að teljast einstaklega áhrifarík og drífandi, 

og samsvarar leiknum og því sem er að gerast á skjánum einstaklega vel. Framtíðarleg og 

einkennileg, málmkennd hljóð og tónlist, ásamt gífurlegri orku og spennu í takt við hasar 

strembins leiks. Takashi Tateishi dregur mikinn innblástur úr ýmsum stílum 

hljómsveitartónlistar með tilheyrandi hetjugítarsólóum sem hefur góða virkni og er líka 

kannski eitt af því sem hefur hjálpað til við að halda tónlistinni lifandi eftir blómaskeið 

leikjatölvanna og leiksins, lögin bjóða vel upp á að vera „koveruð“ og lifa áfram í 

ábreiðunum. Hægt væri að fara miklu dýpra í greiningu laganna og koma að fleiri þáttum 

en til þess þyrfti lengri tíma og fleiri orð og læt ég því hér við sitja. 

 
 
 

Niðurlag 

Kosturinn við frumstæða tæknina sem fylgdi tölvunum á seinni hluta 9. áratugarins er sá að 

þá einbeittu tónskáldin sér að þeim fáu „elementum“ sem komust fyrir í tónlistinni. Þetta 

voru meginþættir tónlistarinnar og tónskáldin höfðu ekki efni á að spara til þar. Þau þurftu 

að koma með skotheldar og eftirminnilegar laglínur, flottar mótlínur eða kontrapunkt og 

sniðuga nýtni á hávaðarás tölvunnar í slagverk og gagnvirkar hljóðbrellur. Sökum lítils 

pláss sem hljóðinu var gefið í örgjörva tölvunnar þá þurftu menn að notast mikið við 

endurtekningu eða lykkjun (e. looping), sem gat bæði verið kostur og galli. Endurtekning 

getur ýtt undir eftirminnileika tónlistarinnar og flýtt fyrir því að spilarinn njóti hennar en á 

sama tíma eru meiri líkur á því að hann verði fyrr leiður á tónlistinni. Svipað og með lög 

sem fá mikla spilun í útvarpi, okkur byrjar að líka fljótt við þau eftir að hafa heyrt þau 

nokkrum sinnum með stuttu millibili en svo er kannski stutt í það líka að maður fái leið á 

þeim. Því þurftu laglínurnar að vera sérstaklega góðar og nostra þurfti við hvert og eitt 

smáatriði.  

Þessir hljóðhönnuðir og tónskáld þurftu að vera virkilega klárir, skapandi og 

lausnamiðaðir, því þeir fundu hinar ótrúlegustu leiðir til þess að ná fram tilsettum áhrifum, 

leiðir sem aldrei höfðu verið kannaðar áður. Dæmi um það er hvernig þeir fundu leið til 

þess að skapa áhrif enduróms (e. reverb), sumir jafnvel með aðeins einni hljóðrás. Þeir 

þurftu einnig að fara ýmsar krókaleiðir í forrituninni, því hljóðrásirnar fimm þurftu að 

nýtast ekki einungis í tónlistina heldur einnig í gagnvirkar hljóðbrellur sem fylgdu 



 

 

aðgerðum spilarans. Þá þurfti að úthugsa allt og sjá til þess að ef of mikið af gagnvirkum 

hljóðum var í gangi samtímis, að þá dyttu ekki út mikilvægustu rásirnar í tónlistinni, svo að 

spilarinn tæki sem minnst eftir því. 

Tónlistin þurfti svo auðvitað að passa við andrúmsloftið og það sem var í gangi á 

skjánum og í raun hjálpuðu hljóðhönnuðirnir við það að skapa persónurnar í leiknum, með 

því að skapa hljóð sem pössuðu við aðgerðir og hreyfingar persónunnar og þar með 

einkenndu karakterinn. Hljóðin og tónlistin sem fylgja Super Mario Bros eru t.d. partur af 

hans ódauðlegu persónu. Tónlistin setti svo sömuleiðis tóninn við umhverfið í leiknum og 

gat þannig haft áhrif á hvernig spilaranum leið meðan hann spilaði leikinn, með 

óhugnanlegri, hetjulegri og orkumikilli, eða glaðlegri og afslappaðri tónlist.  

Í mörgum tölvuleikjum eins og Mega Man II voru að finna mikil áhrif frá 

hljómsveitartónlist sem var í gangi á þeim tíma og hjálpaði það eflaust til við að ná athygli 

spilarans, með áhrifum úr tónlist sem var vinsæl og móðins. Hægt er að heyra áhrif frá 

hinum ýmsu stílum í leikjunum frá NES; rokki, djass, blús og diskói, ásamt klassíkinni líka 

eins og valstakturinn í vatnsborði Super Mario Bros. Sömuleiðis höfðu tölvuleikirnir áhrif 

á ýmsar hljómsveitir í kjölfarið, eins og nefnt var áður Yellow Magic Orchestra, en  einnig 

má heyra áhrif frá „chiptune“ tónlist í vinsælum lögum síðari ára, eins og í byrjun lagsins 

vinsæla Girl26 með Beck sem kom út árið 2005.  

Það sem einkennir tónlist þessara leikja fyrst og fremst er einfaldleikinn. Aðalfókusinn 

er á laglínu, og notast er við endurnýtingu á efni, endurtekin ryþmísk munstur og línur. 

Laglínurnar eru einnig ryþmískar sem hjálpar til við að greypa þær í minni fólks og gefur 

tónlistinni mikla orku og lífleika. Mikið er um synkópur og óreglulegan hryn, einkum í 

leiknum Mega Man II sem skoðaður var. Það var svo reynt að útfæra þetta allt saman á 

eins glúrinn hátt og mögulegt var, til þess að fá sem mest út úr hljóðgjörvanum (e. sound 

chip) og fá sem stærstan hljóðheim. Tónlistin lifir og þrífst enn vel, þá sérstaklega í 

nördasamfélögum á internetinu þar sem fólk skiptist á frumsaminni tónlist í stílnum, 

spjallar og rökræðir um uppáhalds og bestu tölvuleikjatónlistina og deilir fróðleik og 

almennri visku á málefninu. Þegar Fílharmonían í London er farin að spila tónlistina, þá 

hljóta áhrifin og arfleifðin að vera einhver.27 

                                                
26 Lagið Girl með Beck : https://www.youtube.com/watch?v=VkCg-3nxT8E 
27 Geisladiskur Fílharmóníunnar sem inniheldur m.a. tónlist úr NES leikjunum Super Mario Bros og Legend 
of Zelda : https://www.lpo.org.uk/recordings-and-gifts/191-cd-greatest-video-game-music.html 



 

 

Sumir deila einmitt um það hvort að sambandið milli tækni og fagurfræði í tölvuleikjum 

hafi í raun verið hamlandi, heldur hafi jafnvel haft jákvæð áhrif á sköpunina og 

sköpunarkraftinn. Frekar en hömlur hafi einungis verið um að ræða samband tveggja hluta 

sem höfðu gagnkvæm áhrif á hvort annað eins og Karen Collins nefnir í bók sinni Game 

Sound: an introduction to the history, theory, and practice of video game music and sound 

design.28 

 Nú tekur tæknin gríðarlegum framförum nánast með hverjum deginum og eru 

möguleikarnir orðnir óendanlegir. Það er náttúrulega æðislegt og opnar á svo margt, en 

stundum getur of mikið val einnig verið hamlandi. Maður getur spurt sig hvort það sé þá 

ekki auðveldara að gleyma sér í þessu öllu saman og týna fókusnum. Sumir geta tekið 

frekar ómerkilega hugmynd og kannski gert hana sæmilega góða með hjálp tækninnar og 

vissrar kunnáttu á ýmis tónlistarforrit, en virkilega góðar hugmyndir eru oftast bara nokkuð 

einfaldar og þarfnast ekki endilega alls umstússins. Hvað 8-bita tónlistina varðar var sýnt 

fram á þetta með nokkuð afgerandi hætti, eins og rakið hefur verið í ritgerðinni. Þrátt fyrir 

að sumir valkostir tónsmiðsins hafi verið fyrirfram ákveðnir af tækninni, þá tókst snjöllum 

tónskáldum að gera þessar takmarkanir að einhverju fagurfræðilegu og einstöku.29 

 

  

                                                
28 Collins, Game sound: an introduction, bls. 5-6 
29 Ibid.  
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Einnig var stuðst við efni frá síðu 8-bit Music Theory á youtube :  

https://www.youtube.com/channel/UCeZLO2VgbZHeDcongKzzfOw 
 

 

Hér fylgir svo myndband þar sem öll lög leiksins Mega Man II koma saman :  

https://www.youtube.com/watch?v=lDC4X8Dgxr4 

 

 


