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Útdráttur 

Kvikmyndin Alien frá árinu 1979 fjallar um sjö manna áhöfn geimskipsins Nostromo og 

kynni hennar við banvæna Alien skrímslið (e. necromorph). Myndin er fyrsta stórmynd 

leikstjórans Ridley Scott, sem leikstýrði meðal annars myndunum Blade Runner (1982), 

Gladiator (2000), American Gangster (2007) og The Martian (2015).  

Í þessari ritgerð verða stef myndarinnar krufin og rannsökuð og kannað verður hversu 

vel tónskáldinu tókst að skapa sannfærandi hljóðheim fyrir myndina. Tónlistin var í höndum 

hins alvana tónskálds Jerry Goldsmith. Hann samdi mjög mikið af tónlist fyrir myndina, þó 

einungis brot af henni hafi verið notað. Hljóðmynd myndarinnar er mjög áhugaverð. Notast er 

við blæbrigði í hinum klassísku hljóðfærum sem þykja framandi fyrir kvikmyndir frá þessum 

tíma, svo sem hinar mismunandi strengjaásláttaraðferðir og blásturs- vindhljóð. Einnig eru 

notuð nokkur hljóðfæri og effektatæki sem verða að teljast óhefðbundin í kvikmyndatónlist. 

Allt ljáir þetta hljóðheiminum drungalegan og ójarðneskan hljómblæ.  

Tónlist myndarinnar var tilnefnd til Grammy- og Baftaverðlauna og hefur verið gefin 

út í nokkrum mismunandi útgáfum. 
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Inngangur 

Þessi ritgerð fjallar um tónlistina í kvikmyndinni Alien frá árinu 1979 eftir Jerry Goldsmith. 

Ég mun rannsaka helstu stef tónlistarinnar, skoða hljóðheim myndarinnar og hvernig hann 

tengist myndefninu. Þar að auki mun ég greina frá ýmsum erfiðleikum að baki gerðar 

myndarinnar. Myndin fjallar í stuttu máli um sjö manna áhöfn geimskipsins Nostromo og 

kynni þeirra við banvæna Alien skrímslið (e. necromorph). Áhöfnin er send til að kanna 

ókunna, hrjóstruga plánetu en finnur þar ekkert markvert. Hins vegar verða meðlimir hennar 

fyrir árás veru (e. facehugger) sem umbreytist með tímanum í hið ógurlega Alien skrímsli. 

Uppi verður fótur og fit við að reyna að drepa skrímslið. Ritgerðin fjallar um hvort 

tónskáldinu Jerry Goldsmith hafi takist vel eður ei að fanga þann framandi anda og 

óvenjulegar kringumstæður sem skapast í myndinni. 

Jerry Goldsmith 

Goldsmith var uppi árin 1929-2004. Hann fæddist í Kaliforníu í Bandaríkjunum og spannar 

ferill hans tónlist fyrir 249 kvikmyndir og á IMDB síðu hans kemur fram að hann hafi starfað 

við alls 561 ólík verkefni, en hefur þrátt fyrir það gleymst að nokkru leyti innan um hina 

víðamiklu flóru kvikmyndatónskálda í Hollywood. Það sem einkennir Goldsmith er 

fjölbreytileiki hans, fjölmargir og ólíkir tónlistarstílar virðast hafa leikið í höndum hans. 

Einnig notkun hans á óhefðbundnum hljóðfærum og blöndun við raftónlist. Hann ætlaði sér 

upphaflega að verða tónskáld sem samdi einungis tónlist fyrir lifandi flutning í tónleikasölum. 

Hann sá þó fram á að þörf hans til að semja tónlist yrði ekki fullnægt í þeim geira, auk þess 

sem þóknanir fyrir slík verk væru ekki á hverju strái. Goldsmith varð hugfanginn af 

kvikmyndatónlist eftir að hafa farið í tíma hjá tónskáldinu Miklos Rosza árið 1945 og 

heillaðist af tónlist hans við myndina Spellbound. Goldmith byrjaði feril sinn á að semja 

tónlist fyrir útvarps- og sjónvarpsþætti eins og Twilight Zone frá 1959 og ári seinna gerði 

hann tónlist við sína fyrstu mynd, Flaming Star. Goldsmith fékk síðar sína fyrstu tilnefningu 

til Óskarsverðlauna fyrir tónlistina í myndinni Freud (1962). Eftir það kynntist hann 

tónskáldinu Alfred Newman sem mælti með honum við kvikmyndafyrirtækið Universal. Með 

þeim kynnum varð leið hans greið inn í kvikmyndabransann. Goldsmith gerði meðal annars 

tónlist fyrir kvikmyndir eins og The Planet Of The Apes, Patton og titilþemað fyrir Universal 

Pictures sem hefur verið í notkun síðan 1997. Hann hlaut aðeins einu sinni á ferli sínum 

Óskarsverðlaun, en það var fyrir tónlistina í hryllingsmyndinni The Omen (1976), auk þess 



2 

sem hann fékk tilnefningu fyrir besta lagið; Ave Satani, úr sömu mynd. Aldrei áður hafði kór 

verið notaður á svo óhefðbundinn hátt í kvikmyndatónlist og hafa margir reynt að leika það 

dramatíska andrúmsloft eftir sem að Goldsmith náði þar fram. Goldsmith samdi mikið af 

tónlist fyrir vísindaskáldsskapar- og hollvekjumyndir eins og Star Trek, Poltergeist og Total 

Recall. Í ljósi þessa má telja eðlilegt að Ridley Scott skyldi hafa samband við Goldsmith til að 

biðja hann að semja tónlistina fyrir Alien, þar sem hvort tveggja hryllingi og vísindaskáldskap 

er teflt saman.1 Goldsmith var tilnefndur til 18  Óskarsverðlauna yfir feril sinn. Aldrei hefur 

tónskáld hlotið svo margar tilnefningar sem aðeins einu sinni hefur unnið. Árið 1991 hlaut 

hann heiðurs doktorsgráðu í tónlist frá Berklee háskólanum. 

Hljóðfæranotkun 

Jerry Goldsmith notast við hefðbundna sinfóníuhljómsveit ásamt Echoplex tæki2 og þremur 

öðrum hljóðfærum sem teljast óhefðbundin þegar klassísk vestræn tónlist eða 

kvikmyndatónlist er annars vegar. Þessi hljóðfæri styrkja framandleikann og hinar undraverðu 

aðstæður sem skapast í myndinni.  

Þessi þrjú hljóðfæri tákna Alien skrímslið: Didgeridoo, serpent og conch3. Didgeridoo 

er blásturshljóðfæri innfæddra frá Ástralíu sem getur einungis spilað einn djúpan tón. Serpent 

er bassa málmblásturshljóðfæri frá barokk tímanum og fjarskyldur frændi túbunnar. Conch er 

stór kuðungur sem blásið er í gegnum, með trompet munnstykki í þessu tilfelli.  

 

 

 

 

 

Mynd 1. Frá vinstri: Conch, serpent og didgeridoo 

                                                           
1 http://www.jerrygoldsmithonline.com/biography.htm 
2 Echoplex tækið er tape delay effekt, hljómar eins og bergmál sem verður smám saman falskara eftir 

því sem slóðin er lengri. Bergmálið lækkar í tíðni eftir því sem slóðin lengist. Svipað og í helli þar sem 

bergmálið verður dýpra eftir því sem það ferðast lengra frá þeim sem hlustar.  

Echoplex tækið var búið til árið 1959 og var mikið notaður árunum þar á eftir, og í raun ennþá í dag. 

Núna er tækið einungis komið í minni umbúðir. Upprunalegu Echoplex tækin eru gríðarlega 

eftirsóknarverð í dag. Goldsmith hafði góða reynslu af tækinu þar sem hann hafði notað það áður við 

gerð tónlistarinnar í kvikmyndinni Patton (1970).  
3 Conch kuðungurinn er einnig kallaður Shanka í Indlandi og var þar notaður sem stríðs-trompet 

forðum tíða. 
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Óhefðbundin hljóðfæri 

Echoplex 

Echoplex tækið kemur víða við sögu í tónlist myndarinnar. Dæmi um það heyrast í 

rólegri atriðum þar sem tækið er notað á flautur, trompeta, hörpu eða strengjasveit sem slá á 

strengi hljóðfæranna með við boganna (col legno). Þetta lætur hljóðfærin bergmála eins og í 

stórri hvelfingu og gefur tómleika- eða einmanaleika tilfinningu, líkt og hinn gríðarstóri tómi 

geimur sem tekur engan enda. Þetta styrkir þau óvenjulegu og ójarðnesku áhrif sem 

Goldsmith reyndi að skapa í hljóðheimi myndarinnar. 

 

 

Mynd 2. Echoplex tækið 

 

Conch kuðungurinn 

Hið dularfulla hljóð úr conch kuðungnum heyrist lágt í bakgrunninum í mörgum af 

uggvænlegri atriðum myndarinnar og litar hljóðmyndina með framandi hætti. Kuðungurinn 

heyrist meðal annars í opnunaratriði myndarinnar og á drungalegu, hrjóstrugu plánetunni LV-

426 þar sem hann blandast fullkomlega inn í stormasamt veður plánetunnar, sem og innan í 

brakinu af hinu ókunna geimfari sem áhöfnin finnur þar. Conch kuðungurinn heyrist einnig 

ávallt í tengslum við skrímslið á fyrra þroskastigi þess. Hann heyrist þar að auki í lokaatriðinu 

þar sem hann skapar enn meiri óvissu um endi myndarinnar vegna tengingar hans við 

skrímslið í gegnum myndina. Ýmsum aðferðum hefur verið beitt á kuðunginn til að hann 

hljómi eins og óhugnanlegur vindur í fjarlægð, þar á meðal er kuðungurinn gerður dýpri í 

tónhæð en væri venjulega mögulegt og einnig hefur verið notast við einskonar reverb tæki eða 

delay eins og Echoplex tækið. 
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Serpent og didgeridoo 

Hljóðfærin serpent og didgeridoo hljóma nánast alltaf saman til að skapa tilfinningu fyrir 

nærveru skrímslisins og segja mætti að þessi hljóðfæri tákni skrímslið fullvaxta. Goldsmith 

hefur notað svipaða hugmynd áður í kvikmyndinni Planet of the Apes (1968). Þar heyrist 

svipað „urr“ eins og í serpent blásturshljóðfærinu í Alien, en þar er urrið meira í áttina að 

öskri eða veiðikalli.  

Í fyrsta skiptið þegar við heyrum í þessum hljóðfærum (urri skrímslisins), heyrist 

einnig þungur taugatrekkjandi hjartsláttur í gegnum allt atriðið sem hljóðnar svo andartaki 

áður en skrímslið ræðst til atlögu. Slíkur stöðugur rytmi er dæmigerður í kvikmyndum til að 

búa til spennu og nýtir Goldsmith sér það oft í tónlistinni til að auka óróann. Í næstu senu þar 

sem urrið kemur fyrir byrjar tónlistin á mjög háum óræðum skrækum tónum í fiðlunum. 

Aðeins skuggi skrímslisins er sýnilegur. Um leið og skrímslið sést standa yfir bráð sinni hefur 

tónlistin sig af stað af miklum ákafa eins og til að gefa til kynna lífshættuna sem er til staðar. 

Tónlistin staðnar þá í einum hljómi en serpent og didgeridoo halda dampi á óhugnanlegan hátt 

og urra þegar skrímslið ræðst til atlögu. Í seinasta atriði myndarinnar, sem er mjög rólegt, 

heyrist lágt í urrinu. Það gefur lúmska vísbendingu um að skrímslið sé enn á lífi þegar það 

ætti að vera dáið. Glöggir geta áttað sig á að ekki er öll sagan sögð. 
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Stef 

Rólega stefið 

Rólega stefið samanstendur af fjórum nótum sem mynda tvö tónbil. Hið ómstríða tónbil stór 

sjöund heyrist fyrst og gæti ýtt undir einmanaleika- og óöryggistilfinningu þar sem einungis 

tvö hljóðfæri flytja stefið innan um óreiðu mismunandi hljóða frá tutti hljómsveit sem notast 

við hin ýmsu blástur- og ásláttarblæbrigði. Stóra sjöundin verður svo að hreinni ferund sem 

vekur öryggiskennd vegna stöðugleika tónbilsins en fer svo aftur í óöryggisástandið sem 

fylgir stóru sjöundinni. Í opnunaratriði myndarinnar sjáum við geiminn og plánetu og svo 

loksins geimskipið Nostromo, tónlistin gegnir hér stóru hlutverki þar sem hún undirstrikar 

dulúð þessa heims. Bogar strengjahljóðfæranna slá á strengina col legno með rytmískum 

áhrifum og conch kuðungurinn hljómar inn á milli með dulurfullum hætti; framandleiki og 

drungi einkenna tónlistina. Þungur sláttur strengjanna kemur eins og úr fjarlægð með notkun 

Echoplex tækisins sem lætur áheyrandann líða eins og hann standi við hellismunna og hlusti á 

bergmál þeirra. Flauturnar vega upp á móti þessum drunga með léttara yfirbragði og vekja 

forvitni hlustandans um þennan skáldaða heim. Þetta kalla ég rólega stefið:  

 

Tóndæmi 1. Hér er rólega stefið í flautunum og táknar það hið ókunna með viðkvæmni og einfaldleika. 

Það kemur fyrir í byrjun myndarinnar og á óþekktu plánetunni LV-426.  

 

Rólega stefið heyrist ávallt þegar spennuþrungnar aðstæður víkja skyndilega fyrir rólegra 

andrúmslofti, sem er þó iðulega þrungið dulúð. Stefið birtist meðal annars þegar áhöfnin 

gengur yfir hæðótt, óviðráðanlegt landslag plánetunnar þar sem óveðrinu sem hrjáði áhöfnina 

hefur skyndilega slotað. Einu hljóðin sem heyrast koma frá súrefnistönkum geimfaranna, fyrir 

utan stefið, sem heyrist hér í sinni einföldustu mynd án undirleiks og víkur þá um leið 

spennan fyrir rólegra andrúmslofti. Annað gott dæmi um þetta er í næstu senu sem stefið 

heyrist. Þar hljómar þungur og sterkur sláttur strengja sem bergmála með notkun Echoplex og 

óróinn er yfirþyrmandi. Um leið og áhöfnin áttar sig á að engin hætta steðjar að, sefa 

flauturnar okkur með rólega stefinu. Óróanum er létt.  

 



6 

Alien hljómurinn 

Alien hljómurinn setur stemninguna í myndinni með nótum heiltónaskalans og skapar um leið 

hið dularfulla og spennuþrungna andrúmsloft sem er ekki af þessum heimi. Hljómurinn birtist 

aðeins einu sinni í myndinni með titli hennar sem birtist hægt á skjánum uppúr tómum og 

víðum geimnum, sem aftur styður við tónmál myndarinnar. Hann er áhugaverður fyrir þær 

sakir að hann er útsettur í mjög gisinni stöðu. Hann er byggður upp af litlum sjöundum sem er 

staflað hver ofan á aðra. Þessi gisna nótnastaða veldur því að hljómurinn er hálftómlegur og 

kuldalegur, sem endurspeglar andrúmsloft myndarinnar.  

 

 

Tóndæmi 2. Alien hljómurinn. Byggður úr stafla af litlum sjöundum. 

 

Tímastefið 

Tímastefið samanstendur af tveimur hljómum, i og v sæti í e-moll sem endurtaka sig í sífellu 

og stökkva svo í aðra tóntegund og hefja þannig leikinn á ný. Stefið heyrist fyrst í byrjun 

myndarinnar þegar skyggnst er inn í geimskipið Nostromo þar sem stefið bergmálar um auða 

og dimma ganga skipsins með hjálp Echoplex. Stefið einkennist af stökki sem inniheldur 

hreina ferund og stuttum nótum (staccatissimo) með stöðugum rytma sem minnir á 

niðurtalningu eða tifi í klukku, því kýs ég að kalla þetta tímastefið. Stefið gefur falska 

öryggiskennd því það hljómar eins og eitthvað stórvægilegt sé yfirvofandi og ekki allt með 

felldu, eins og sést í dæmunum hér að neðan. 

 

Tóndæmi 3. Tímastefið. 
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Hinar bergmálandi og taugatrekkjandi flautur tímastefsins birtast tvisvar sinnum aftur 

á afdrifaríkari stöðum í myndinni: þegar áhöfnin heldur inn í óþekkta geimfarið á plánetunni 

og um miðbik myndarinnar þar sem áhöfnin áttar sig á alvarleika aðstæðna sinna. Í bæði 

skiptin heyrist stefið þegar eitthvað afdrifaríkt er ýmist yfirvofandi eða nýliðið. 

Eftir dauða fyrsta áhafnarmeðlimsins fær tónlistin að njóta sín í nokkra takta og ekkert 

annað heyrist nokkra stund. Þetta undirstrikar sorgarþrungnar tilfinningar áhafnarinnar. 

Tónlistin staðnar svo í Cmaj7 hljóm með 13-und sem hverfur eins og útí hljóðlausan geiminn, 

sem gæti túlkað ærandi þögn missis. Þetta leiðir svo yfir í taugatrekkjandi tímastefið þar sem í 

fyrsta sinn sést yfirþyrmandi stærð geimskipsins. Hér er nokkuð ljóst að skrímslið gæti leynst 

hvar sem er í krókum og kimum þess, sem minnir á að dauði þessa eina áhafnarmeðlims sé 

einungis byrjunin á vandræðum áhafnarinnar. Tímastefið og djúpur stöðugur undirleikurinn  

eins og telja niður í vandkvæðin. 

 

 

Tóndæmi 5. Áhrifaríkur hljómagangur sem leiðir í tímastefið. 

 

  



8 

Hetjustefið 

Hetjustefið birtist aðeins einu sinni; þegar söguhetjur myndarinnar sjást fyrst. Stefið 

kallast á við tímastefið, þar sem bæði stefin byggja á hreinni ferund. Í myndinni heyrist 

tímastefið um leið og hurð opnast inn í myrkvað herbergi. Klefar á gólfinu sjást opnast á 

meðan eftirvæntingin magnast yfir því hvað skyldi leynast inni í þeim; og tónlistin verður 

ákafari og hraðari. Hraður G-lýdískur skali með lítilli 7-und (V7#11) þeysist upp og niður og 

endar þessa uppbyggingu á stórfenglegum C# forsjöundarhljómi (bII) þar sem einungis #11 

undirbýr þessi óvæntu tóntegundaskipti. Óræðar tóntegundir og óvænt tóntegundaskipti af 

þessu tagi koma oft fyrir í tónlist Goldsmith. Um leið og C#7 hljómurinn heyrist vaknar fyrsta 

manneskjan af sjö manna áhöfn Nostromo upp af löngum svefni, heyrist þá einnig stefið í 

flautum sem kynnir hetjur sögunnar til leiks. 

 

Tóndæmi 4: Hreinar ferundir kynna söguhetjurnar. 

 

Aðalstef 

Aðalstefið er mest grípandi og melódískasta stefið í myndinni. Það er eina stefið sem hefur 

eiginlega laglínu og er endurtekið í gegnum myndina. Stefið heyrist fyrst þegar áhöfnin 

ákveður að athuga neyðarkall frá nálægri plánetu. Það einkennist af stökkum í laglínunni, 

þ.m.t. hreinni 4-und sem einnig kemur fram í öðrum stefjum myndarinnar; en auk þess 

stækkaðri 5-und, þar sem tónlistin fer um stundarsakir inn í heiltóna lit og leysist svo í hreina 

5-und. Þetta er svo stutt af hljómagangi sem tilheyrir engri einni tóntegund og samanstendur 

mestmegnis af forsjöundarhljómum. Þeir gefa til kynna að tónefni þessa stefs sé mestmegnis 

tekið úr lýdíska b7 skalanum, sem kemur t.d. fyrir í D7 hljómnum.  

Fyrsta skipti sem stefið heyrist er það spilað af solo trompet með undirliggjandi 

drynjandi (óræðum rytma) sextánduparta nótum í bassahljóðfærunum, sem minna á urrið frá 

serpent og didgeridoo sem táknar Alien skrímslið. Samanber tóndæmi 7. Tvær hliðar eru á 

þessum hluta stefsins; annars vegar hetjuleg laglínan í trompet, sem hvetur áhöfnina áfram og 

hins vegar drynjandi sextándupartarnir sem setja plön áhafnarinnar úr skorðum. 
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Tóndæmi 6. Aðalstef myndarinnar með framhaldi sem hljómar eins og svar í fiðlum. 

 

 

Tóndæmi 7. Þessi meðleikur heyrist á sama tíma og aðalstefið hljómar í fyrsta skiptið. Rytminn er 

óræður en þessi nótering er nærri lagi. 

 

Aðalstefið heyrist aftur í sömu senu þegar víðáttumikill geimurinn blasir við með 

plánetuna og tungl hennar í forgrunni. Lítið fyrirbæri hreyfist í miðju skjásins og ljóst verður 

að þetta er hið feiknarstóra geimskip Nostromo, séð úr fjarska. Stefið kemur hér fyrir í fallegri 

og ögn einmanalegri útgáfu, spilað af enska horninu með tremolo strengjaundirleik á miðsviði 

og án hljóðfæra á djúpa sviðinu, sem er til þess fallið að gefa enn einmanalegri tilfinningu. 

Þetta leiðir hugann að því hvað tilvist mannsins er agnarsmá í hinum gríðarstóra heimi. Svo 

tekur strengjasveitin við stefinu í kraftmikilli tutti hljómsveitarútsetningu sem undirstrikar 

sjálfsöryggi áhafnarinnar og gefur til kynna hve reynslumikil hún sé, en þó enn frekar hversu 

fullkomlega grunlaus áhöfnin sé um atburðina sem hún stefnir í. Áhorfandinn á að fá það á 

tilfinninguna að ekkert geti bugað þessa áhöfn. Þegar Nostromo hefur lendingu á plánetunni 

dregur skyndilega úr tónlistinni og stefið endar á hikandi tónum. Þeir minna á að það er ekki 

heiglum hent að lenda á þessari plánetu; geimurinn er hættulegur og ýmislegt getur gerst.  
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Stefið birtist aðeins sex sinnum í myndinni í alls fjórum atriðum í mjög mismunandi 

birtingarmyndum. Í fyrsta atriðinu sem það heyrist, stelur aðalstefið senunni með 

spennudrifnum krafti. Í annarri senunni, sem kemur strax á eftir dauða eins 

áhafnarmeðlimsins, er einungis vitnað í það í enska horninu. Undirleikurinn lætur hárin rísa á 

hnakkanum með djúpum og ógnandi tónum. Púlsandi nóta í blásturshljóðfæri fylgir, sem 

hljómar reyndar ekki fyllilega eins og hún komi frá neinu raunverulegu hljóðfæri, hljómar 

frekar eins og niðurtalning í tækjabúnaði geimskipsins. Samblanda þessara þátta undirstrikar 

óróleikann og tilfinningarnar sem áhöfnin finnur fyrir vegna nýliðinna atburða.  

Í seinustu senunni sem aðalstefið kemur fyrir, sem er í byrjun lokasenunnar, kemur 

aðalstefið fyrir í heild sinni í mjög rólegri mynd rétt eftir stórt hasaratriði, með sefandi hljóm. 

Það gefur til kynna lok þessarar hræðilegu atburðarásar. Stefið hefst í breyttri mynd, þar sem 

einungis 3 fyrstu nótur stefsins koma fyrir þannig að ekki er hægt að heyra að þetta sé 

aðalstefið. Þannig þróast það svo hægt yfir í hið kunnuglega aðalstef með sínum einkennandi 

hljómagangi og eftirminnilegri laglínu. Inn á milli hljómar djúpt urr didgeridoosins sem tjáir 

manni að ekki sé öll sagan sögð. 

Öldustefið 

Öldustefið hljómar aðeins tvísinnis í myndinni; þegar áhöfnin býr sig undir að ferðast til 

plánetunnar og svo að ferðast frá henni. Stefið samanstendur mestmegnis af skrefagangi sem 

rís hægt og rólega í tónhæð með hröðun sem á sér stað samtímis. Stefið er spilað af 

strengjasveitinni og hljómar eins og öldugangur sem verður ágengari og gleypir smám saman 

í sig ströndina, úr fjöru í flóð. Þetta er undirstrikað af hinum reglubundnu 

styrkleikabreytingum, þar sem hljóðstyrkurinn eykst og minnkar á víxl eins og öldur. 

Samanber tóndæmi 8. Þessi tilfinning, ris og fall öldunnar, endurspeglar erfiðleikana sem 

áhöfnin  upplifir þegar hún reynir stöðugt að komast áfram og burt frá plánetunni en mætir 

alltaf fyrirstöðu. Stefið heldur áfram að magnast upp til að mynda eina heljarinnar öldu sem 

nær hápunkti með tilbrigði af aðalstefinu. Það endar svo á óvæntan hátt þegar komið er útúr 

lofthjúpi plánetunnar með óundirbúnum hljómi sem tilheyrir ekki tóntegundinni, ásamt stökki 

í laglínu niður á við þegar búist er við að laglínan fari upp. Þar að auki er vitnað stuttlega í 

hina taugatrekkjandi niðurtalningu tímastefsins, eins og til að segja að áhöfnin sé hólpin, en 

einungis tímabundið.  
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Tóndæmi 8. Öldustefið. 

 

Úrræðastefið 

Úrræðastefið heyrist þegar skipstjóri geimskipsins ætlar sér að elta uppi skrímslið sem heldur 

til einhversstaðar í loftræstikerfi skipsins. Stefið einkennist af stafla af tvíundum á háu sviði 

og af púlsi sem minnir á niðurtalningu tímastefsins með sínum stöðuga rytma í undirspili. 

Áhöfnin veit að hún verður að fanga skrímslið eins fljótt og auðið er og reiðir sig alfarið á að 

það takist. Segja mætti að þetta sé síðasta úrræði áhafnarinnar og því kalla ég þetta stef 

úrræðastefið. Dýpsti tónn stefsins, sem spilaður er á hörpu, færist krómatískt með skrefagangi 

upp á leið og stekkur svo niður áttund og þá endurtekur stefið sig aftur til að gefa atburðunum 

meira vægi um leið og skipstjórinn ferðast dýpra inn í loftræstikerfið á eftir skrímslinu. Stefið 

byrjar á a# sem fer síðan í b (h) og endar á c næstum tveimur áttundum neðar. Með þessum 

stökkum er stefið í heild komið á dýpra tónsvið og býr til þrungið andrúmsloft sveipað 

alvarleika. Ómstríð tónbilin gera hlustandann taugaóstyrkan. Seinustu endurtekningunni lýkur 

með breyttum enda sem hljómar eins og úr samhengi við það sem á undan kom. Þetta 

endurspeglar óöryggi skipstjórans þar sem hann heldur þó eltingarleiknum áfram. Samanber 

tóndæmi 10. 
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 Tóndæmi 9. Úrræðastefið 
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Tóndæmi 10. Breytti endirinn í seinustu endurtekningunni. 

 

Sorgarstefið 

Sorgarstefið kemur fyrir þegar skipstjórinn er inni í loftræstikerfinu og leitar skrímslisins. 

Stefið er lágstemmt, spannar þröngt tónsvið og enga ákveðna tóntegund. Það er spilað á fiðlur 

sem lyfta því upp á hærra plan með fallegri túlkun á laglínunni. Áhugaverð laglínan og 

hljómanotkunin gefa stefinu framandi blæ en einnig óhugnalegan vegna nótnaþyrpingarinnar 

sem myndaðist ef nótum þess væri skeytt saman, þar sem krómatískur skali frá F til Bb verður 

til. Stefna stefsins er einnig óræð og það endar í lausu lofti á minnkuðum hljómi. Þetta er 

tilvalið til að undirstrika spennuna í senunni. Það er eins og tónlistin sé að kveðja karakterinn 

því hann sé að ganga til móts við dauðann.  

 

 

Tóndæmi 11. Sorgarstefið, sem kemur bara einu sinni fyrir í myndinni. 
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Árásarstefið 

Árásarstefið heyrist í einu af hasar atriðum myndarinnar. Stefið einkennist af hefðbundnari 

hljómagangi en önnur stef myndarinnar. Hljómagangurinn er: v-maj7 – I, sem er endurtekið 

og endar svo á: v-maj7 – #IV7 – I. Pólýrytmi einkennir annan takt stefsins, þar sem fjórir á 

móti þremur kemur fyrir. Þetta skapar óþægindatilfinningu og gæti jafnvel túlkað andstæða 

aðila í þessum átökum: efsta línan, sem spiluð er á fiðlur, gæti túlkað vonleysi áhafnarinnar 

sem er í hættu með þessum krómatísku nótum: G, F#, F, F#. Á meðan stekkur skrímslið upp 

tónbilin í árasarham með lúðrablæstri. Þegar fjórðu parts tríólurnar hljóma svo saman er ljóst 

að skrímslið hefur sigrað baráttuna. Þetta stef er einnig hraðara en önnur stef og inniheldur 

hraðar tríólur með áherslu á hverjum fjórðaparti taktsins, en þetta samspil framkallar 

uppnámsástand. Stefið heyrist þegar tveir meðlimir áhafnarinnar berjast á móti skrímslinu.  

 

Tóndæmi 12: Árásarstefið 
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Uppnámsstefið 

Uppnámsstefið heyrist þegar reynt er að ná verunni af einum áhafnarmeðlimi þar sem hún 

hefur fest sig við andlit hans með löngum „fingrum“ sínum. Þegar reynt er að skera einn af 

„fingrum“ verunnar af, spýtist ætandi blóð hennar á gólfið og gat myndast. Við þetta verður 

mikið uppþot og áhöfnin hleypur milli hæða þar sem þau sjá að blóðið hefur lekið á milli og 

gert gat í gegn. Stefnulaust stef með atonal eiginleikum heyrist þar undir og eru litlar tvíundir 

áberandi í laglínunni. Stefið er spilað á píanó og flautur en svo taka fiðlur við. Atonal 

eiginleikar þessa stefs gera það að verkum að stefið virðist ekki tilheyra sama hljóðheimi og 

önnur stef myndarinnar auk þess sem það heyrist aðeins einu sinni. Fyrir vikið er það mjög 

eftirtektarvert og kemur á óvart eins og atburðarásin. 

 

Tóndæmi 13. Uppnámsstefið sem heyrist í píanó og flautu og síðan í fiðlum sem plokka strengi sína. 
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Við gerð myndarinnar 

Mynd eins og Alien hefði líklega aldrei verið gerð ef ekki hefði verið fyrir tilstilli 

myndarinnar Star Wars sem kom út tveim árum áður og kveikti nýja löngun fyrir sögur utan 

úr geimnum4. Í Hollywood stekkur margur á tækifærið til að ferðast með slíkri peningalest.  

Sama hvaða útgáfu af Alien er rætt um5, þá vantar meirihlutann af tónlistinni sem 

Goldsmith samdi fyrir myndina. Samband þeirra Ridley Scott og Goldsmith var stormasamt, 

enda var Goldsmith þaulreynt kvikmyndatónskáld og leikstjórinn Ridley Scott hafði einungis 

gert eina mynd áður. Þetta var einnig fyrsta myndin sem Terry Rawlings, klippari 

myndarinnar, vann að, þó hann hefði áður unnið sem hljóðklippari í kvikmyndum. Goldsmith 

til mikils ama hafði Rawlings sett tímabundna tónlist (e. temp track6) við myndina sem 

innihélt eitthvað af tónlist Goldsmiths úr öðrum kvikmyndum, eins og úr myndinni Freud7. 

Að setja tímabundna tónlist við myndir er mjög algengt og yfirleitt gert í dag. Það breytir því 

þó ekki að tónskáldum finnst það oft vera óþægilegt, því þá er ávallt verið að keppast við það 

sem er þegar búið að ákveða að virki. 

Tónlist Johns Williams við kvikmyndina Star Wars hafði með sér í för ákveðna 

sinfóníska endurreisn þar sem andi rómantískra skálda á borð við Max Steiner og Erich 

Wolfgang Korngold sveif yfir vötnum. Í takt við tíðarandann hefur Jerry Goldsmith mögulega 

ákveðið að hann vildi semja tónlist í svipuðum rómantískum anda. Hann hafði þó ekki hug á 

að halda því út alla myndina, heldur átti tónlistin smám saman að umturnast þegar leið á 

myndina og hryllinginn sem beið handan við hornið.   

„Ég áleit geiminn alltaf vera hið stóra óþekkta (e. great unknown). Sveipað rómantík. Ég 

nálgaðist Alien á sama hátt... Ég hugsaði, jæja, ég leyfi mér að hafa byrjunina mjög 

rómantíska og síðan kemur sjokkið eftir því sem sagan þróast. Það kom ekki vel í skrokk.“ 

  -Jerry Goldsmith 

Upprunalega tónlistin sem Goldsmith samdi var svo sannarlega rómantísk, lagræn og 

stórfengleg, en þó með mjög dularfullum blæ. Þegar tónlistin hafði verið tekin upp, varð 

Ridley Scott alls ekki sáttur við útkomuna8. Honum fannst tónlistin ekki undirstrika hrylling 

myndarinnar og honum fannst tímabundna tónlistin vera betri. Hann bað Goldsmith um að 

                                                           
4 Charles de Lauzirika, The Beast Within: The Making of „Alien“, 20th Century Fox Home 

Entertainment, USA, 2003. 17:06-17:33 
5 Til eru nokkrar útgáfur af myndinni.  
6 Tímabundin tónlist sem notuð er fyrir eftirvinnslu á kvikmynd áður en búið er að semja tónlistina. 
7 https://www.vulture.com/2017/05/why-the-alien-franchise-has-such-a-dramatic-musical-past.html 
8 https://www.vulture.com/2017/05/why-the-alien-franchise-has-such-a-dramatic-musical-past.html 
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endurskrifa fimm af þeim tíu verkum sem Goldsmith hafði samið fyrir myndina, þar á meðal 

aðalverk myndarinnar (e. main title). Hann sótti í áhrif frá pólska tónskáldinu Krzysztof 

Penderecki, þar sem hann fékk lánaðar hinar ýmsu aðferðir. Þar má nefna hinar mismunandi 

vind- og strengjaáferðir þar sem blásturhljóðfæri blása lofti í gegnum hljóðfæri sín án þess að 

eiginlegir tónar heyrist og strengjahljóðfæri slá strengi sína með baki bogans (col legno). 

Þaðan komu hin framandlegu vindhljóð og strengjaáslættir. 

„Ég samdi nýtt aðalverk, sem var augljósara. Furðulegra og skrítnara verk, sem allir elskuðu. 

Upprunalega aðalverkið tók mig heilan dag að semja en hið breytta tók mig fimm mínútur.“ 

-Jerry Goldsmith 

Scott var sáttur eftir að hafa heyrt nýju tónlistina, sem nú var mínímalískari og enn 

uggvænlegri en fyrr. Þegar Goldsmith sá svo lokaútkomu myndarinnar í bíóhúsum áttaði hann 

sig á því að Scott og Rawlings höfðu farið um tónlistina hans með frjálsri hendi. Henni hafði 

verið skipt út eða hún klippt þar sem þeim hugnaðist. Þetta ferli setti strik í reikninginn hjá 

Goldsmith en hann vann þó með nokkrum trega aftur með Ridley Scott sex árum seinna að 

myndinni Legend. Það ferli reyndist enn meiri vandkvæðum háð en reynslan af gerð Alien 

myndarinnar. 9 

„Ég sagði við Ridley að vinnan að Alien væri ein sú versta reynsla sem ég hafði upplifað í 

þessari starfsgrein. Þetta var mjög erfiður tími fyrir mig persónulega. Og hann sagði: Hvað 

var vandamálið? Ég sagði: Ridley, þú kannt ekki góð samskipti. Ég vann að myndinni í fjóra 
mánuði og við töluðumst við þrisvar sinnum. Meðan á hljóðupptökunum stóð þá sagðir þú ekki 

eitt einasta orð, og ég þurfti gagnrýni. Þegar vinna hófst að Legend, þá höfðum við mikil 
samskipti og tónlistin fór öll útum gluggann.“ - Tangerine Dream gerði að lokum tónlistina 

við myndina. 

  -Goldsmith 198510 

Það sem kemur mest á óvart er að hluta af tímabundnu tónlistinni var haldið eftir í Alien. Í 

tveimur atriðum er skorið úr myndinni Freud notað frekar en það sem Goldsmith samdi fyrir 

Alien – eða endursamdi ef farið er út í þá sálma. Fyrra atriðið er þegar blóðið úr verunni 

verunni étur sig í gegnum gólf skipsins, það stef kallaði ég uppnámsstefið fyrr í ritgerðinni. 

Seinna atriðið er þegar skipstjórinn leitar að skrímslinu í loftstokkum skipsins. Þar eru nokkur 

stef úr Freud límd saman til að mynda eitt stef.  

Lokaskellurinn fyrir Goldsmith var þegar tónlist hans fyrir lokaatriðið var skipt út.11 

Goldsmith hafði samið þriggja mínútna verk sem hann kallaði „Out The Door“ fyrir 

                                                           
9 http://www.vulture.com/2017/05/why-the-alien-franchise-has-such-a-dramatic-musical-past.html 
10 http://www.vulture.com/2017/05/why-the-alien-franchise-has-such-a-dramatic-musical-past.html 

http://www.vulture.com/2017/05/why-the-alien-franchise-has-such-a-dramatic-musical-past.html
http://www.vulture.com/2017/05/why-the-alien-franchise-has-such-a-dramatic-musical-past.html
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lokaatriðið. Aðeins tuttugu sekúndur voru notaðar af því verki og í staðinn var notast við 

Sinfóníu nr. 2 eftir Howard Hanson, bæði við lokaatriðið og við kredit listann sem fylgdi. 

Endir Goldsmiths átti að vera með vafasömum hætti, hann átti að fylla áhorfandann af 

efasemdum yfir því hvort sögunni væri í raun lokið. Tónlist Hanson var stórbrotin og glæsileg 

þar sem sigur aðalpersónunnar á skrímslinu var ótvíræður. Þar var allur vafi fokinn út í vind. 

Alien hljómurinn átti einnig að koma fyrir aftur um leið og kredit listinn átti að byrja að rúlla. 

Það hefði verið góð leið til að lýsa þessari óvissu eða mögulegri afturkvæmni skrímslisins, en 

allt kom fyrir ekki. 

 

Upprunalega tónlistin 

28 árum eftir að Alien kvikmyndin kom út var loks hægt að heyra upprunalegu tónlistina sem 

Goldsmith samdi fyrir myndina. Þá var gefinn út tvöfaldur geisladiskur með allri tónlistinni 

sem samin hafði verið fyrir Alien kvikmyndina. Þar er hægt að heyra hvernig tónlistin átti að 

hljóma samkvæmt hans hugsjón. Verkin flæða vel og tengingarnar á milli þeirra eru mjög vel 

heppnaðar. Er ég hlusta á heildina heyri ég að mjög miklu efni hefur verið hafnað. Öll stefin 

og úrvinnsla á þeim hafa verið vannýtt í myndinni. Flest verkin hafa sín eigin einkenni og eina 

ákveðna hugmynd sem unnið er úr. Stef eins og aðalstefið kemur t.d. fyrir 20 sinnum í 

upprunalegu tónlistinni en einungis 6 sinnum í kvikmyndinni. 

Heildarsvipur upprunalegu tónlistarinnar er mikið sterkari en útkoman í myndinni. 

Goldsmith leiðir okkur í gegnum atburðarásina. Í fyrstu er tónlistin mjög falleg og stórkostleg 

með flottum minnisverðum stefum sem afvegaleiðir hlustandann frá hinum yfirvofandi 

drunga. Þaðan ferðast tónlistin svo yfir í hið furðulega og skrítna tónmál, sem er uppfullt af 

ómstríðum og ásláttar hljóðum. Í lok tónlistarinnar erum við leidd aftur á byrjunarreit með 

fallegum og undraverðum tónum. Í myndinni er auðheyranlegt að klippt hefur verið á 

tónlistina á nokkrum stöðum eða tónlistin látin hverfa smám saman áður en hún fær fyllilega 

að klárast. Tónlistin reynir að segja eitthvað en þá er klippt á hana og hún fær ekki að ljúka 

máli sínu. Vöntun er á tengingum stefja við myndefnið vegna þess hve furðulega tónlistin var 

klippt við myndina. Sum stefin sem Goldsmith samdi voru beinlínis ekki notuð, önnur voru 

notuð í atriði sem þau voru ekki samin fyrir. Einnig voru sett inn stef sem áttu ekki heima í 

                                                                                                                                                                                       
11 https://www.rogerebert.com/balder-and-dash/the-great-unknown-the-story-behind-jerry-
goldsmiths-score-for-alien 

https://www.rogerebert.com/balder-and-dash/the-great-unknown-the-story-behind-jerry-goldsmiths-score-for-alien
https://www.rogerebert.com/balder-and-dash/the-great-unknown-the-story-behind-jerry-goldsmiths-score-for-alien
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myndinni, eins stefin sem ég kalla uppnámsstefið, úrræðastefið og sorgarstefið, sem koma 

öll frá tónlist Goldsmith úr kvikmyndinni Freud. 

Serpentið og didgeridooið koma einnig mun oftar fyrir, en ávallt í tengslum við Alien 

skrímslið í myndinni. Þar eru hljóð þeirra í fararbroddi í hasarnum og skipað stærra hlutverk 

en heyrðist í myndinni. Þar hefur þeim verið úthlutað sérstökum endurteknum rytma en ekki 

bara hinu einstaka urri eða undirliggjandi drón12 sem fellur inn í bakgrunn hljóðmyndarinnar. 

Þessi blöndun virkar þó afar vel til að tákna Alien skrímslið. Það kemur aðeins fyrir einu sinni 

í myndinni að serpentið fær að vera í forgrunni tónlistarinnar með einkennandi rytma, en þetta 

heyrist aðeins í 8 sekúndur í blálok myndarinnar. 

Fjögurra nótna mótíf sem táknar framvindu tímans heyrist í lok myndarinnar um leið 

og Ripley leggst til hvílu í svefnhylki sínu. Það mætti segja að þetta sé til undirbúnings fyrir 

næstu mynd í seríunni þar sem dágóður tími á að líða eftir atburði myndarinnar og fram að 

atburðum næstu myndar.13 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Drónn er einn tónn eða eitt hljóð sem hljómar stöðugt án breytinga, oftast á djúpu tónsviði. 
13 http://www.jerrygoldsmithonline.com/alien_review.htm  

http://www.jerrygoldsmithonline.com/alien_review.htm
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Lokaorð 

Goldsmith tekst mjög vel að fanga anda hins furðulega ójarðneska heims með tónlist 

sinni og hún styður vel við efni og framgang sögunnar. Í ljósi þess hve mikið tónlistin var 

klippt í eftirvinnslunni, má velta því fyrir sér hvort einhver atriði hefðu frekar átt að innihalda 

upprunalegu tónlistina sem Goldsmith samdi en ekki gamla tónlist úr annarri kvikmynd. Þegar 

tónlistin úr þeim atriðum hljómar, heyrist vel að hljóðheimurinn er ekki sá sami og Goldsmith 

hannaði vegna þess hve mikið af tónlist var klippt út eða skipt út fyrir aðra tónlist. Í sumum 

atriðum hentar tónlistin betur en það sem Goldsmith samdi en ég held þó að tónlistin líði 

örlítið fyrir það á heildina litið. Ef stefjum Goldsmiths hefði verið leyft að hljóma eins og 

hann ætlaði, hefði án efa verið heildrænni svipur með tónlistinni og gaman hefði verið að 

heyra hvernig stef myndarinnar hefðu þróast. En kannski er það einmitt þessi klipping sem 

gerir það að verkum að hljóðheimurinn er svona áhugaverður; þessi furðulegu stef sem þróast 

svo til ekkert og heyrast sjaldan og hljóðmynd sem umbreytist eftir atriðum en þó ekki svo 

mikið að úr verði stílbrot. Það gefur tónlistinni hið minnsta fjölbreyttari svip. Hvað sem því 

líður, varð úr stórfengleg kvikmynd sem hefur staðist tímans tönn og verið mörgum öðrum 

kvikmyndum fyrirmynd. 
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