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Haustönn 2019 

 

Ágrip 

Tónlist hefur bundist sviðslistum órjúfanlegum böndum frá upphafi hins vestræna samfélags, 

allt frá tímum Grikkja. Tónlistin hefur margþættu hlutverki að gegna í sviðsverkum, skapar 

andrúmsloft, dregur fram tilfinningar persóna og innra líf þeirra, tjáir hættu, gleði, sorg og í 

raun hvaða tilfinningar sem er. Tónlist í leikverkum getur verið aðaluppistaðan í uppfærslum 

á sviði eða einn af mörgum þáttum sem skapa heilsteypta sýningu. Rannsóknarspurningar 

eru: Hvert er hlutverk tónlistar í leikhúsi? Hver er söguleg hefð tónlistar í leikverkum? Hvað 

felst í því að skapa vel heppnað sviðslistatónverk? Hvað getur tónskáld haft í huga við slíkt 

ferli í tónsköpun sinni? Hvaða aðferðir henta best til að skapa áhrifamikla og viðeigandi 

tónlist fyrir sviðslistir af ýmsum toga? Hvers vegna virðast störf sviðslista- og 

leikhústónskálda oft og tíðum ekki fá verðskuldaða athygli? Tekin voru viðtöl við tvö 

tónskáld, Jóhann G. Jóhannsson og Kristjönu Stefánsdóttur, en þau hafa getið sér gott orð 

sem tónlistarstjórar og tónskáld í leikhúsum hér á landi. Þau þemu sem fram komu í svörum 

viðmælenda voru: Nálgun, ferli, lærdómur, útkoma og viðurkenning.  

Niðurstöður viðtalanna benda til að nálgunin sé önnur þegar tónskáld semur tónverk 

fyrir leikverk en önnur verk. Tónskáldið þarf að þekkja vel handritið og persónusköpunina. 

Ferlið er því annað en þegar tónskáldið semur sitt eigið verk því það að semja leikhústónlist 

krefst náinnar samvinnu leikstjórans, tónlistarstjórans og tónskáldsins. Tónskáldið þarf 

stöðugt að vera tilbúið til að breyta til dæmis tóntegundum og laglínum í verkunum. Það sem 

tónskáld læra í þessu ferli er að það er hægt að gera mistök og halda samt sem áður áfram 

vinnunni, tónskáldin finna sátt við sín verk þegar allt rennur saman í eina sannfærandi heild. 

Það kom fram í niðurstöðum að ástæðan fyrir því að þessi verk eru ekki metin að verðleikum 

eða fá verðskuldaða athygli gæti verið sú að leiklistargagnrýnendum finnst þeir ekki hafa 

nægilega þekkingu til að meta tónlistina í verkinu eða að tónlistin sé svo sjálfsögð og eðlileg í 

heildarmyndinni að hún vekur ekki sérstaka athygli.  
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Abstract 

Music has been bound up with indestructible ties from the beginning of the Western 

community, right from the Greek era. Music plays a diverse role in stage acts and creates an 

atmosphere that can evoke personal feelings and their inner life, whilst also expressing 

danger, joy, sorrow and many other feelings. Music in dramatic acts can be foundation of 

putting up a play and also participating in the act. The research questions are: What is the role 

of music in theatre? What is the historical tradition of music in acting? What is involved in 

creating a successful range composition? What can a composer bear in mind whilst in the act 

of composition? What are the most suitable ways of creating impressive and appropriate 

music for various kinds of stage performances? Why does not the works of stage arts and of 

theatrical composers get the attention that they deserve? Two composers were interviewed, 

Jóhann G. Jóhannsson and Kristjana Stefánsdóttir, but they have made a good reputation as 

musical conductors and composers in theatres here in Iceland. The themes that appeared in 

the interviewees’ answers were: Approach, process, learning, resultant and 

acknowledgement. 

The results of the interviews imply that the approach is different when a composer 

writes for a theatrical performance rather than for other types of composition. The composer 

has to be very familiar with the manuscript, characterization and collaborate closely with 

artistic conductors of the act. The process is different in every project but it depends heavily 

on collaboration between the director, while the composer constantly has to be ready to vary, 

for example the modulations and the melodies in their acts. What the composers learn by 

doing this is that it is possible to make mistakes and yet keep on working, the composers find 

themselves pleased with their work when everything comes together and fits perfectly. As a 

result, the reason why such performances vary in the appreciation they receive might be that 

the theatre critics don’t believe they have sufficient knowledge to evaluate the music in the 

performance or they assume that the music is so much a natural part of the whole that no one 

pays any particular attention to it. 
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Formáli  

Listsköpun í leikhúsi þar sem tónlist og leikur gegna aðalhlutverkum er listaverk. Ritgerð mín 

um hlutverk tónlistar í leikhúsi fjallar um þetta listaverk. Leiðbeinandi við verkið var Elín 

Gunnlaugsdóttir tónskáld og eru henni færðar hjartans þakkir fyrir aðstoð við ritgerðina. 

Unnusta mínum, Árna Beinteini færi ég mínar innilegustu þakkir fyrir mikinn stuðning og 

móður minni Ragnhildi Ásgeirsdóttur og tilvonandi tengdamóður minni Auði Einarsdóttur 

fyrir yfirlestur.  
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Inngangur 

Leikhústónlist leikur stórt hlutverk í sviðlistaverkum og hefur gert í gegnum aldirnar. Ég hef 

lengi haft áhuga á því að starfa sem tónskáld innan leiklistarheimsins hérlendis og hef nú þegar 

þreifað fyrir mér á þeim vettvangi. Ég hef fengið tækifæri til þess að gera tónlist og útsetningar 

fyrir dansverk og leikhústónleika og það hefur veitt mér innsýn í þennan spennandi heim 

tónlistarinnar sem verður umfjöllunarefni mitt í þessari ritgerð. Markmið mitt er að gera grein 

fyrir leikhústónlist í sögulegu samhengi og varpa ljósi á vinnuna sem felst í því að skapa tónlist 

og tónverk í samvinnu við sviðslistafólk sem ýtir undir upplifun áhorfenda og hlustenda. 

Rannsóknarspurningar mínar eru: Hvert er hlutverk tónlistar í leikhúsi?  Hver er söguleg hefð 

tónlistar í leikverkum?  Hvað felst í því að skapa vel heppnað sviðslistatónverk? Hvað getur 

tónskáld haft í huga við slíkt ferli í tónsköpun sinni, hvaða aðferðir henta best til þess að skapa 

áhrifamikla og viðeigandi tónlist fyrir sviðslistir af ýmsum toga? Hvers vegna virðast störf 

sviðslista- og leikhústónskálda oft og tíðum ekki fá verðskuldaða athygli? 

Leikhústónskáld virðast týnast auðveldlega í umfjöllun fjölmiðla og almennrar umræðu 

þrátt fyrir að inna af hendi viðamikil og áhrifarík störf. Það er mín skoðun að þau tónskáld sem 

hafa starfað við íslenskar sviðslistir síðustu áratugi hafi án efa samið og skapað tónlistarperlur 

sem munu lifa með hjörtum þjóðarinnar um ókomin ár. Þessi tónskáld hafa þó ekki fengið 

sérstaka athygli og langar mig þess vegna að leita til reynslumeiri tónskálda og finna svör við 

rannsóknarspurningum mínum. 

Ég mun fara yfir upphaf og sögu íslenskrar leikhústónlistar, taka viðtal við afkastamikil 

tónskáld og velta fyrir mér því ferli sem fer af stað í huga tónskáldsins við sköpun 

leikhústónlistar. Af mörgu er að taka þegar kemur að þessu viðfangsefni. Þegar 

sviðslistaheimurinn hérlendis er skoðaður og litið er til síðustu ára þá er ljóst að mikil 

framþróun hefur átt sér stað. Uppsetningar eru sífellt að stækka og mér finnst eins og þáttur 

tónlistarinnar í sviðslistum taki meira pláss með hverju árinu. Í öllum helstu uppsetningum 

landsins eru jafnvel stórar hljómsveitir að spila og þá þarf að útsetja tónlistina á viðeigandi hátt 

og fá færan tónlistar-  og hljómarsveitarstjóra. Verkefni sviðslistatónskálda eru fjölbreytt allt 

frá því að semja tónlist frá grunni út frá ótal forsendum yfir í að útfæra eða útsetja áður samin 

verk. Ótalmargt fólk ótengt öllu starfandi listafólki nýtur afrakstursins á hverjum degi hvort 

sem um er að ræða söngleiki, gamanleiki, dansverk, óperur eða dramatísk leikverk. Gerð 

hljóðmyndar í leikverkum hefur aukist til muna síðastliðna áratugi og á margan hátt tekið við 

eiginlegri leikhústónlist eins og tíðkaðist upphaflega. 
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Tekin voru viðtöl við tónskáld sem hafa reynsluna af því að starfa innan sviðslista á 

Íslandi. Þar ber til að mynda að nefna tónskáldið Jóhann G. Jóhannsson (f. 1955) sem hefur 

starfað sem tónskáld og píanóleikari og gegnt stöðu tónlistarstjóra Leikfélags Reykjavíkur í 

Iðnó og Borgarleikhúsinu en einnig verið tónlistarstjóri Þjóðleikhússins í rétt tæp tuttugu ár, á 

árunum 1991-2010. Jóhann hefur stjórnað og samið tónlist fyrir yfir hundrað leiksýningar 

hérlendis og hefur gífurlega mikla reynslu á þessu sviði. Hann er eitt af þeim tónskáldum sem 

hefur samið mörg lög sem allir kannast við en hugsanlegt er að fáir viti hver stendur á bak við. 

Síðan er það Kristjana Stefánsdóttir. Hún hefur verið leiðandi tónlistarkona í jazztónlist um 

árabil. Hún hefur starfað sem tónlistarstjóri í Borgarleikhúsinu, raddþjálfari og söngkennari. 

Kristjana hlaut Grímuverðlaun fyrir tónlistina í söngleiknum Bláa hnettinum árið 2017, fyrir 

Jesú litla sem var sýning og handrit ársins 2009 og barnasýninguna Hamlet litli árið 2014. Þessi 

tvö tónskáld hafa mikla reynslu af því að vinna innan sviðslistaheimsins og von mín er sú að 

ég öðlist dýpri sýn og skilji betur hlutverk tónskálda í leikhúsheiminum og nái að gera því 

hlutverki góð skil í þessari ritgerð.  

 

1. Saga og þróun tónlistar í leikflutningi á Íslandi 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þróun og sögu tónlistar í sviðslistum. 

1.1. Almenn umfjöllun 

Tónlist hefur bundist sviðslistum órjúfanlegum böndum frá upphafi í hinu vestræna samfélagi. 

Heimildir um þátt tónlistar má rekja aftur til uppfærslna Forn-Grikkja á harmleikjum og 

gamanleikjum.  

Tónlistin getur spilað margþætt hlutverk í sviðsverkum, til dæmis skapað andrúmsloft, 

dregið fram innra líf persóna og gefið í skyn hvað sé í vændum.  Gríski heimspekingurinn 

Aristóteles skrifaði talsvert um leiklist í sínum heimspekiritum og samkvæmt honum er leiklist 

byggð á sex þáttum: söguframvindu, persónum, hugsunum, orðræðu, sjónarspili og tónlist. Ef 

litið er til annarra menningarheima er sömu sögu að segja og tónlistin virðist alls staðar skipta 

miklu máli í heildarsamhengi sviðslista. Þó að talsvert hafi varðveist af handritum grískra 

harmleikja og gamanleikja þá eru ekki til tóndæmi af upprunalegu tónlistinni. Það eru 

kenningar fræðifólks að skáldin hafi samið tónlistina fyrir leikina sjálf samhliða því að stjórna 
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allri sviðssetningu. Allt frá þessum upphafstíma sviðslista hefur tónlist verið í lykilhlutverki og 

virðist þá sama hvaða stefnu eða tímabil við skoðum í leiklistarsögunni.1  

Leikhústónlist er víðtækt hugtak sem nær utan um margt enda fyrirfinnast margar gerðir 

leikrænnar sviðsetningar. Tónlist getur hreinlega verið drifkrafturinn eða undirstaðan í 

uppfærslum þegar um er að ræða uppsetningar eins og á óperum eða ballettverkum. Í 

söngleikjum er hún beinn og og augljós þátttakandi í verkinu en hún er svo ekki síður mikilvæg 

í dramatískum sviðsverkum þar sem hún getur ýtt undir og þjónað heildarmynd sérhvers 

sköpunarverks. Það mætti flokka hlutverk tónlistar í dramatískum sviðsverkum í þrjá þætti.  

Í fyrsta lagi er það sem heyrist í náttúrulegu umhverfi á sviðinu og tilheyrir þeim 

söguheimi sem er til staðar og er hluti af leikverkinu til dæmis tónlist sem hljómar úr 

hljómflutningstækjum eða útvarpi á sviðinu. Í öðru lagi er það undirleikur sem undirstrikar 

tilfinningar eða líðan persónunnar á sviðinu sem áhorfendur heyra en er ekki hlutgert í 

leikverkinu heldur er huglæg tjáning. Í þriðja lagi eru það lög sem eru flutt í eins konar 

hliðarveruleika eins og í söngleikjum eða leikritum sem brotin eru upp með lögum eða 

tónlistaratriðum.2 

Tónverk sem samin eru sérstaklega fyrir leikhús lúta öðrum lögmálum en hefðbundin 

tónverk sem hugsuð eru til flutnings á tónleikum. Ástæðan fyrir því er einfaldlega sú að 

tónlistin er ekki í forgrunni ein og sér heldur hugsuð til þess að styðja við og vera hluti af þeirri 

heildarmynd sem verið er að skapa. Í raun eru óperur í sér flokki sem liggur á mörkum 

skilgreiningar á tónleikum þar sem aðaláherslan er á tónlistina sjálfa og leikhúsuppfærslu. 

Tónlist á oft ríkan þátt í þeirri leikhúsvinnu sem á íslensku kallast samsköpunarleikhús, 

á ensku devised theatre. Þá er lögð sérstök áhersla á samvinnu listafólks og allir innan hópsins 

fá að leggja sitt af mörkum við sköpunina í ferlinu. Í samsköpunarleikhúsi er rík hefð fyrir því 

að tónlistarfólk sé þátttakendur í hópnum og skapi tónlistina fyrir það verk sem verið er að setja 

á svið í samvinnu við allan hópinn. Tónskáld og tónlistarfólk sem vinnur í samsköpun vinnur 

oft lengi saman og leitast við að taka inn efnivið og spurningar og því lengur sem 

sköpunarverkið fær að gerjast því lífrænni og áhugaverðari verður útkoman oft og tíðum. 

                                                 
1 Nathan Hurwitz, The Role of Music in Theatre. Sótt 14. nóvember 2019 af 

https://study.com/academy/lesson/the-role-of-music-in-

theatre.html?fbclid=IwAR2SHFJFs9Gir6jnTfIwLVKYR2R2WpVywjlORE1m5O1eT-

w72sK68upp9dQ  
2 Noel Goodwin, Theatre music. Encyclopædia Britannica, 2011, sótt 3. nóvember 2019, 

https://www.britannica.com/art/theatre-music 

https://study.com/academy/lesson/the-role-of-music-in-theatre.html?fbclid=IwAR2SHFJFs9Gir6jnTfIwLVKYR2R2WpVywjlORE1m5O1eT-w72sK68upp9dQ
https://study.com/academy/lesson/the-role-of-music-in-theatre.html?fbclid=IwAR2SHFJFs9Gir6jnTfIwLVKYR2R2WpVywjlORE1m5O1eT-w72sK68upp9dQ
https://study.com/academy/lesson/the-role-of-music-in-theatre.html?fbclid=IwAR2SHFJFs9Gir6jnTfIwLVKYR2R2WpVywjlORE1m5O1eT-w72sK68upp9dQ
https://study.com/academy/lesson/the-role-of-music-in-theatre.html?fbclid=IwAR2SHFJFs9Gir6jnTfIwLVKYR2R2WpVywjlORE1m5O1eT-w72sK68upp9dQ
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 Í dag er það viðurkennt að öll hljóð geta verið hluti af hljóðmynd og þar með í verkum 

tónlistarheimsins, jafnvel þögn. Allt sem fer fram á sviði sem framkallar hljóð má útfæra, 

stjórna og magna upp til að skýra dramatíska framvindu eða koma á framfæri tjáningu, 

meiningu og hugmyndum leikskálda. Þessu stjórnar svo tónlistarstjóri hverrar sýningar fyrir 

sig í samráði við leikstjóra.3 

Michael Bruce er afkastamikið leikhústónskáld frá Skotlandi, sem hefur gert heilmikið 

af leikhústónlist, bæði fyrir hefðbundin leikrit og söngleiki, til dæmis á West End í London og 

Broadway í Bandaríkjunum. Michael hefur skrifað heilmikið um leikhústónlist og ferlið á bak 

við þá listsköpun og gaf út bók árið 2016 sem tekur sérstaklega fyrir leikhústónsmíðar. Í þeirri 

bók er ítarleg umfjöllun um viðfangsefnið og víða komið við. Hann telur að hlutverk 

tónskáldsins fari út fyrir það svið sem það er vant, við það að semja fyrir leikhúsið. Í 

leikhústónlist þarf tónskáldið að vinna í ákveðnum ramma, starfa eftir óskum leikstjórans og 

vinna þannig í þróunarvinnu í gegnum allt ferlið. Sú vinna getur tekið stöðugum breytingum 

og tónskáldið þarf að vinna að listrænni þróun með listrænum stjórnendum verksins. Þessi 

vinna er krefjandi, tónskáldið þarf að halda sig við strangan tímaramma og verður að vera 

tilbúið til að skapa algjörlega nýtt efni, því ekki þýðir að strjúka yfir gamla efnið eða laglínur.  

Michael sagði í viðtali á þeim tíma er bókin kom út að hann hefði komið að tónlistarsköpun í 

leikhúsi fyrir slysni eftir að hafa stundað leiklistarnám í háskóla í Liverpool. Í kjölfarið hófst 

blómlegur ferill við alls kyns tónsmíðar í leikhúsi og hafði hann margt áhugavert að segja um 

þá vinnu. Hann vann til dæmis mikið við að skapa tónlist fyrir hefðbundin leikverk og kom 

honum á óvart að kynnast heimi leikrita sem sífellt þarfnast krafta tónskálds. Það tók hann 

langan tíma að kalla sig tónskáld því hann var alltaf kallaður lagahöfundur og hafði ekki lært 

hefðbundnar tónsmíðar í skóla. Að hans mati eru tónleikaverk, söngleikjatónlist og 

kvikmyndatónlist upphafnar en ekki er jafn vel metið og þykir ekki jafnt fínt í listaheiminum 

að starfa í ´venjulegu leikhúsi´ og semja tónlist fyrir hefðbundin leikrit.4  

 

 
 
 
 

                                                 
3 Paul Barker,  Devised and collaborative theatre: Music and Composition, Bicat, Tina og 

Baldwin, Chris ritstýrðu. bls. 75-87 (Marlborough: Crowood, 2002),  
4 Nickhernbooks. Michael Bruce: How I became a Theatre Composer. 13. júlí, 2016, sótt 14. 

nóvember, https://nickhernbooksblog.com/2016/07/13/michael-bruce-how-i-became-a-

theatre-composer/, 

https://nickhernbooksblog.com/2016/07/13/michael-bruce-how-i-became-a-theatre-composer/
https://nickhernbooksblog.com/2016/07/13/michael-bruce-how-i-became-a-theatre-composer/
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1.2. Saga og þróun tónlistar í leikflutningi á Íslandi 

Tónlist í leiksýningum er órjúfanlegur þáttur í leiksýningum líkt og talað orð. Leikhústónlistin 

er náskyld dansinum og er talið að rekja megi upphaf hennar til franska hirðdansins. Íslensk 

tónlistarsaga verður ekki rakin hér en segja má að upphaf nútímatónlistarsögu á Íslandi haldist 

í hendur við upphaf leikhústónlistar í landinu. Oft er miðað við árið 1840 en þá eignast 

Dómkirkjan í Reykjavík sitt fyrsta orgel Sama ár tók Pétur Guðjohnsen, fyrsti dómorganistinn, 

til starfa5. Nokkrum árum síðar báust dönsku söngvaleikirnir til landsins og upp úr 1860 er talið 

að tónlist og dans tengist eiginlegum leiksýningum sem settar voru upp hér á landi. Til eru 

lýsingar af sýningum frá Akureyri árið 1875 en Bretinn Charles Warnford Lock skrifaði að 

hljómsveitin hefði samanstaðið af aðframkominni harmoníku, tveggja strengja fiðlu og söng á 

sunnudagaskólastigi. Leiksýningin um Útilegumennina eftir Matthías Jochumson var sýnd árið 

1862 af piltum í Latínuskólanum og er talið líklegt að þar hafi leikarar brýnt vel raustina og 

jafnvel sungið a capella.6 Þegar Leikfélag Reykjavíkur var stofnað árið 1897 voru frumsýnd 

tvö leikverk með söngvum, en það voru Ferðaævintýrið eftir A. L. Arnesen og Ævintýri í 

Rósenborgargarði eftir Johan Ludvig Heiberg.7 

Um 1880 fór píanóspil að verða algengt í leikverkum og var jafnframt notað sem 

undirleikur við leiksýningar. Það sést greinilega á reikningum frá þessum upphafsárum 

leikfélagsins þegar Brynjólfur Þorláksson, tónskáld, organisti og tónlistarmaður var ráðinn 

söngstjóri leikfélagsins og heimildir eru til um að leikarar hafi sótt söngþjálfun. Marta 

Pétursdóttir starfaði einnig sem söngstjóri og dætur þeirra Indriða Einarssonar, eins helsta 

frumkvöðuls íslenskrar leikritagerðar, Marta og Lára tóku að sér undirleikinn á sýningum. 

Kristrún Hallgrímsson fékk einnig greitt fyrir að spila og syngja í leikritinu Skipið sekkur árið 

1903. Hljóðfærin sem leikið var á í upphafi voru slagharpa eða fortepiano eins og það var kallað 

og síðan bættust við fleiri hljóðfæri meðal annars horn og víólín. Þannig var þróunin í 

uppfærslu sýninga um allt land en söngur og hljóðfærasláttur gegndu ákveðnu hlutverki í 

leiksýningum til dæmis á Eyrabakka, á Akureyri og í Keflavík.8 

Með árunum jukust söngæfingar í leikhúsinu en gagnrýnisraddir voru háværar ef 

söngurinn var ekki nógu góður. Guðmundur Magnússon, leikari, sagði til að mynda eftir eina 

                                                 
5 Tónlist á Íslandi, (Reykjavík: Norræna húsið, 1985), bls. 17-33. 
6 Sveinn Einarsson, Íslensk leiklist II (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1996), 

bls. 381-383. 
7 Borgarleikhúsið, Leikfélag Reykjavíkur, sótt 19. okt. 2019, 

https://www.borgarleikhus.is/um-okkur/leikfelag-reykjavikur/ 
8 Sveinn Einarsson, Íslensk leiklist II, bls. 382-383. 

https://www.borgarleikhus.is/um-okkur/leikfelag-reykjavikur/
https://www.borgarleikhus.is/um-okkur/leikfelag-reykjavikur/
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leiksýningu að leikfélagið ætti erfiðast með söngflutning þar sem skortur væri á góðum 

söngkröftum og hljóðfæri vantaði, það væri slæmt þar sem mikill hluti leiksins stæði og félli 

með söngnum. Fleiri og fjölbreyttari hljóðfæri fóru síðan að skjóta upp kollinum og á leikárinu 

1904-1905 var greitt fyrir hjóðfæraleik og lán á hljóðfærum. Það er þó talið að samleikur á 

hljóðfæri hafi ekki byrjað fyrr en á öðrum áratugnum þrátt fyrir að millispil og forleikur, 

undirleikur og söngur hafi verið algengur. Í leikritinu Nýársnóttin eftir Indriða Einarsson sem 

var sýnt á leikárinu 1907-1908 var til dæmis eingöngu píanóundirleikur. Það leikrit krafðist 

nýrrar tónlistar og þá samdi Sigfús Einarsson lag við söng Heiðbláinnar og þrátt fyrir að það 

lag hafi ekki verið notað í uppfærslunni þá átti Sigfús þar hlut að máli. Danskar leiksýningar 

eru þó taldar hafa verið hvati fyrir fjölbreyttari hljóðfæraundirleik í leiksýningum. Hinn 27. 

apríl 1913 birtist ítarlegt og fróðlegt viðtal við Fritz Boesen sem fór með leiksýninguna Álfhól 

um landið en þar lýsti hann tónlistinni svona: ,,Fyrir ,,Álfhól” gátum við í fyrra t.d. státað okkur 

af að leikið var fjórhent á píanó, á fyrstu og aðra fiðlu, knéfiðlu og flautu”.9 Í þeirri sýningu 

var einnig leikið fyrir dansi með harmonikku. Það voru allt Íslendingar sem léku á hljóðfærin 

enda var spírandi tónlistarmenning úti um allt land. Þó að gagnrýnisraddir hafi í gegnum árin 

alltaf verið háværar jókst íslenskur hljóðfæraflutningur til muna og meira að segja bættist við 

tónlistarflutningur milli þátta eða milliþáttatónlist en þá var oft leikið á fiðlu.10 

Fyrstu tónsmíðar Íslendings fyrir leiksýningar, sem heimildir eru fyrir, eru frá árinu 1885-87 

en þá samdi Bjarni Pálsson fjögur leikrit meðal annars leikritið Hirðmenn konungs en þar voru 

felld inn kvæði eftir Ísleif Vernharðsson, sungið við húsganga, og eitt sönglag sem Bjarni samdi 

sjálfur.11 

Una Margrét Jónsdóttir, dagskrárgerðarkona hjá Ríkisútvarpinu hefur rannsakað og 

kynnt sér íslenska leikhústónlist. Hún fjallar um að ein elsta tónsmíð sem samin er af Íslendingi 

fyrir íslenskt leikverk hafi verið verk eftir Bjarna Þorsteinsson, prest og tónskáld við ljóð úr 

leikriti Helga magra eftir Matthias Jochumsson árið 1890 en það lag er varðveitt á Siglufirði. 

Það lag var reyndar ekki notað í uppfærslu leikritsins og ekki er vitað um ástæðu þess en lagið 

varð til engu að síður. Árið 1891 samdi Magnús Einarsson organisti lög við lítinn einþáttung, 

ljóðgamanleik sem hét Strikið eftir Pál J. Árdal en það var leikrit sem var allt í ljóðum og 

einungis eitt lag.12 

                                                 
9 Sveinn Einarsson, Íslensk leiklist II, bls. 384. 
10  Sveinn Einarsson, Íslensk leiklist II, bls. 384-385. 
11 Sveinn Einarsson, Íslensk leiklist II, bls. 386. 
12  Una Margrét Jónsdóttir, ,,Í leit að leikhústónlist”.  Morgunblaðið, 25. janúar, 2004, sótt 

20. október 2019, https://www.mbl.is/greinasafn/grein/777145/ 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/777145/
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Í leikhúsinu við Tjörnina kom íslensk tónsköpun fyrst til skjalanna árið 1903 í 

raunsæisverkinu Skipið sekkur eftir Indriða Einarsson en það var fyrsta leikritið sem Leikfélag 

Reykjavíkur tók til sýninga.13 Þar var sunginn vikivaki Þórðar Andréssonar og aftur  lög eftir 

Bjarna Þorsteinsson. Upp frá því varð leiksviðið einn helsti vettvangur íslenskra tónskálda. Það 

var ekki bara í Reykjavík sem íslensk tónlist hljómaði í uppsetningum leikrita en á Akureyri 

var frumflutt leikrit um Skjaldvöru tröllkonu haustið 1891 þar sem sönglög Magnúsar 

Einarssonar voru flutt.14 

Íslenskar tónsmíðar tengjast síðan því þegar fram koma ný íslensk leikverk og það var 

alltaf haft að markmiði að frumsýna eitt íslenskt leikrit á hverju ári. Það fannst öllum mikilvægt 

og þá var vitnað í séra Matthías sem skrifaði: ,,Ef dramatísk konst á að verða list, sem menntar, 

fegrar og fullkomnar þjóðlífið– eins og öll konst á að gjöra–  þá verða menn að læra að leika 

sitt eigið þjóðlíf”. 15  Fyrst voru það einföld söngverk og sjálfsagt ekki flóknar 

hljómsveitarútsetningar en síðar komu flóknari lög, söngleikirnir og óperurnar. Upp úr 1930 

hóf Hljómsveit Reykjavíkur störf og á þeim árum var stofnaður músíksjóður en Guðjón 

Sigurðsson úrsmiður gerði ráð fyrir álitlegri upphæð í sinni erfðaskrá fyrir þann sjóð. Með 

tilkomu Þjóðleikhússins kom meiri krafa um að tónlist og dans væru órofa þættir í leikflutningi, 

ópera og ballettsýningar hófust fyrir alvöru, stærri verk voru sett upp og mikill metnaður lagður 

í það þegar Þjóðleikhúsið opnaði hlið sín 1950.16 

Árið 1964 hélt Bandalag íslenskra listamanna listamannaþing og tóku bæði Þjóðleikhúsið og 

Iðnó þátt í því. Á þessu þingi var flutt stutt íslensk ópera eftir Þorkel Sigurbjörnsson sem hét 

Gerviblóm en önnur ópera eftir hann var flutt í Tjarnarbíói um sama leyti. Hann samdi einnig 

barnaóperuna Rabba.17  Þannig má álykta að með aukinni menntun tónskálda í landinu aukist 

þáttur þeirra í leikhúsum landsins. 

Þó voru ekki allir sammála um ágæti leikhústónlistar hérlendis á þessum árum. 

Þjóðleikhúsið var til dæmis í upphafi ekki hugsað sem neitt tónleikahús þó að væntingar manna 

væru að þar væri hægt að setja upp allar tegundir sviðsverka, þar á meðal óperur og söngleiki 

og krafðist það vitaskuld mikils samstarfs við hljóðfæraleikara og tónlistarmenn. Það fór svo 

                                                 
13 Fishernet. Skipið sekkur. 3. nóvember, 2011 Sótt 19. okt 2019,  

https://fishernet.is/is/baekur-og-timarit/doc_details/132-skipie-

sekkur?fbclid=IwAR12s4tSuafx-

z9gEy4hGZRWq3WwT7ZBTf4b8RdY9hFJQPDL0m17KdXgyQw  
14 Sveinn Einarsson, Íslensk leiklist II,  bls. 386. 
15 Sveinn Einarsson, Níu ár í neðra (Reykjavík: Almenna bókmenntafélagið, 1984), bls. 70. 
16 Sveinn Einarsson, Íslensk leiklist II, bls. 391. 
17 Sveinn Einarsson, Níu ár í neðra, bls. 39. 

https://fishernet.is/is/baekur-og-timarit/doc_details/132-skipie-sekkur?fbclid=IwAR12s4tSuafx-z9gEy4hGZRWq3WwT7ZBTf4b8RdY9hFJQPDL0m17KdXgyQw
https://fishernet.is/is/baekur-og-timarit/doc_details/132-skipie-sekkur?fbclid=IwAR12s4tSuafx-z9gEy4hGZRWq3WwT7ZBTf4b8RdY9hFJQPDL0m17KdXgyQw
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þannig að frá upphafi var Þjóðleikhúsið nýtt til tónlistarflutnings af ýmsu tagi, ekki síst til þess 

að stofnunin stæði undir sér. Aðstandendur nýstofnaðrar Sinfóníuhljómsveitar Íslands 1950 

börðust einnig fyrir því að Þjóðleikhúsið gerðist rekstraraðili að hljómsveitinni og 

óperuáhugamenn bundu miklar vonir við leikhúsið. Leikhúsmenn höfðu hins vegar áhyggjur 

af því að slík starfsemi tæki tíma frá leiklistinni og að ekki yrði hægt að leggja rækt við bæði 

þessi listform sem skyldi. Guðlaugur Rósinkranz, þjóðleikhússtjóri, var líka smeykur við 

kostnaðinn sem af hljómsveitinni hlytist. En raunin var sú að á þessum tíma voru óperusýningar 

geysilega vel sóttar. Þegar kom að því að hafa lifandi tónlist í leikverkum komu upp erfið 

deilumál og má þar til dæmis nefna leikritið Fjalla-Eyvind þar sem erfitt var að taka afstöðu til 

hvort ætti að hafa tónlist við eða ekki. Skrifuð var greinargerð um tónlistina við leikritið og í 

framhaldi af því hafnaði þjóðleikhússtjóri því að tónlist yrði flutt við leikritið vegna of mikils 

kostnaðar og vegna þess að ekki væri þörf á “tónleikum” við þetta leikrit. Við nánari skoðun 

varð leikhússmönnum þessa tíma það þó ljóst að í þeim almennu leiksýningum þar sem tónlist 

var flutt, var aðsóknin miklu betri.18 

Íslensk leikhústónlist hefur átt greiða leið til vinsælda og mörg af vinsælustu og 

ástsælustu sönglögum þjóðarinnar eru sprottin úr leikhúsinu. Þessi lög hafa oftar en ekki verið 

grípandi, einföld og áheyrileg og ratað inn á efnisskrár kóra og einsöngvara. Þar má nefna lög 

eins og Ave Maria eftir Sigvalda Kaldalóns sem hann samdi fyrir leikritið Dansinn í Hruna 

eftir Indriða og Maístjörnuna eftir Jón Ásgeirsson en það lag var samið við leikgerð Sjálfstæðs 

fólks eftir Halldór Laxness.19 Mörg tónskáld hafa átt þekkt lög í leiklistarheiminum en þar má 

nefna Pál Ísólfsson, tónskáld sem á þekkt lög úr leikritinu Gullna hliðinu, Jón Múla Árnason, 

Jón Nordal, Þovald Bjarna, Ólaf Hauk Símonarson, Daníel Bjarnason og Gísla Galdur 

Þorgeirsson. Eitt afkastamesta og merkasta tónskáld Íslendinga, Atli Heimir Sveinsson, sem 

lést árið 2019, starfaði mikið innan leikhúsheimsins. Hann samdi meðal annars fimm óperur 

og einnig tónlist fyrir hefðbundin leikhúsverk eins og Dimmalimm, Ofvitann, Sjálfstætt fólk og 

Mýrarljós. Hann samdi svo söngleikinn Land míns föður en sá söngleikur var feykilega vinsæll 

og var sýndur yfir 200 sinnum fyrir fullu húsi. Þá var hann spurður að því hvort hann hygðist 

leggja fyrir sig dægurtónlist og svaraði: „Nei ég býst nú varla við því, þó að það sé skemmtilegt 

viðfangsefni að semja slíka tónlist. Í Þýskalandi þar sem ég lærði var lögð mikil áhersla á að 

                                                 
18 Bjarki Sveinbjörnsson, Þjóðleikhúsið og óperuflutningur, 1998, sótt 20. nóvember 2019, 

musik.is/BjarkiSve/Phd/Sidur/113-24.html 
19 Una Margrét Jónsdóttir, ,,Í leit að leikhústónlist”.  Morgunblaðið, 25. janúar, 2004, sótt 20. 

október 2019, https://www.mbl.is/greinasafn/grein/777145/ 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/777145/
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við gætum samið í hvaða tónlistarstíl sem var. Því ég á gott með að breyta til og hef gaman af 

því. Ég átti mjög auðvelt með að semja tónlistina í Land míns föður og eftir að hafa farið í 

gegnum feiknin öll af gamalli slagaratónlist var ég innan við mánuð að koma tónlistinni frá 

mér.“20 Atli sagði líka að vinnan við leikhúsverkefni hefði í raun kennt sér að semja óperur. 

Þegar hann sat fyrir svörum á Tónþingi í Menningarmiðstöðinni Gerðubergi hinn 16. febrúar 

2002 sagði hann: „Þegar ég er spurður að því hvernig tónskáld læri að semja óperur segi ég: 

Ráðið ykkur í leikhús og gerið það sem gera þarf. Menn eiga að vinna og gera allt sem beðið 

er um í leikhúsinu. Þeir þurfa að geta kompónerað í hvaða stíl sem er, sett út, prjónað við þetta 

og hitt og unnið með leikurum. Þannig held ég að ég hafi lært að skrifa óperur.“21 

2. Viðtöl við tónskáldin Jóhann G. Jóhannsson og Kristjönu Stefánsdóttur 

Í þessum kafla verða tónskáldin sem tekin voru viðtöl við kynnt til sögunnar og helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar.  

2.1. Um tónskáldin  

Jóhann G. Jóhannsson fæddist 9. maí 1955 í Reykjavík. Hann stundaði nám hjá Carl Billich og 

síðar fór hann í Tónlistarskóla Reykjavíkur og í framhaldsnám til Boston og Svíþjóðar. Jóhann 

var píanóleikari, tónskáld og starfaði fyrst sem tónlistarstjóri hjá Leikfélagi Reykjavíkur í Iðnó 

og Borgarleikhúsinu 1981-1991 en síðan í Þjóðleikhúsinu á árunum 1991-2010. Hann er 

þekktastur fyrir ævintýrasöngleikinn Skilaboðaskjóðuna eftir sögu Þorvaldar Þorsteinssonar en 

það verk var sett upp árið 1993 í Þjóðleikhúsinu. Jóhann hefur samið tónlist fyrir á þriðja tug 

leiksýninga og verið tónlistarstjóri í um það bil 80 leiksýningum og söngleikjum. Í þessum 

verkefnum var hann oftast hljómsveitarstjóri eða píanóleikari, jafnvel bæði í senn. Jóhann hefur 

einnig samið kórverk, sönglög og útsett fjölda laga fyrir sönghópa. Hann hefur samið fjölda 

sönglaga fyrir barnasýningar, sönglög við ljóð Þórarins Eldjárns og Halldórs Laxness.22 

                                                 
20 Morgunblaðið, „Land míns föður“. 3. október,1985, sótt 4. desember 2019, 

https://timarit.is/page/1619972#page/n17/mode/2up 
21 „Tónþing“. Menningarmiðstöðin Gerðuberg. 2007. 
22 Gljúfrasteinn, Sigrún Hjálmtýsdóttir og Jóhann G. Jóhannsson fluttu sönglög Jóhanns við 

ljóð Halldórs, sótt 15. september 2019,  

https://www.gljufrasteinn.is/is/um_gljufrastein/vidburdir/stofutonleikar/stofutonleikarod_201

4/sigrun_hjalmtysdottir_og_johann_g_johannsson_fluttu_songlog_johanns_vid_ljod_halldor

s/ 

 

https://www.gljufrasteinn.is/is/um_gljufrastein/vidburdir/stofutonleikar/stofutonleikarod_2014/sigrun_hjalmtysdottir_og_johann_g_johannsson_fluttu_songlog_johanns_vid_ljod_halldors/
https://www.gljufrasteinn.is/is/um_gljufrastein/vidburdir/stofutonleikar/stofutonleikarod_2014/sigrun_hjalmtysdottir_og_johann_g_johannsson_fluttu_songlog_johanns_vid_ljod_halldors/
https://www.gljufrasteinn.is/is/um_gljufrastein/vidburdir/stofutonleikar/stofutonleikarod_2014/sigrun_hjalmtysdottir_og_johann_g_johannsson_fluttu_songlog_johanns_vid_ljod_halldors/
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Kristjana Stefánsdóttir fæddist 25. maí 1968. Hún ólst upp á Selfossi, stundaði nám í 

Söngskólanum í Reykjavík og lauk námi í djazzsöng við Konunglega tónlistarháskólann í Haag 

í Hollandi árið 2000. Kristjana hefur starfað sem tónlistarstjóri,  söngkona, raddþjálfari og 

leikkona í Borgarleikhúsinu, Hún kennir einnig við  Listaháskóla Íslands.23  

Kristjana er tónskáld og samdi tónlist fyrir barnasýninguna Hamlet litli sem sýnt var 

árið 2014. Hún hlaut Grímuverðlaunin fyrir tónlistina í söngleiknum Bláa hnettinum árið 2017, 

þá samdi hún tónlist fyrir leikritið Jesú litla en það leikverk var sýning og handrit ársins 2009.24 

 

2.2. Viðtöl og greining 

Helstu hugtök sem komu til umfjöllunar hjá viðmælendum voru: Nálgun, ferli, lærdómur, 

útkoma og viðurkenning.  

2.3. Nálgun 

Það er áhugavert að velta fyrir sér ferlinu sem fer af stað í huga tónskáldsins þegar semja á verk 

fyrir leikflutning. Ýmislegt þarf tónskáldið að hafa í huga í upphafi eins og innihald og dýpri 

merkingu leikritsins, hvernig tilfinningar eru til staðar í leikritinu, hvernig tónlistin á að 

undirstrika persónuleika sögupersóna, hvernig beri að túlka þær og þær aðstæður sem upp 

koma hverju sinni. Dramatík, gleði, drungi eða sorg eru tilfinningar sem tónskáldið stendur 

frammi fyrir og þarf að túlka. Tónskáldið getur með tónsmíð sinni vakið ákveðnar tilfinningar 

með áheyrandanum og áhorfandanum og er þess vegna í áhrifamikilli stöðu gagnvart 

leikstjóranum og höfundi verksins. Það er því mjög mikilvægt að tónskáldið starfi í nánu 

samstarfi við höfund og leikstjóra verksins til að heild verksins skili sér til þeirra sem á horfa. 

Tónlistin getur þannig skipt mjög miklu máli í leikverkinu og haft mikil áhrif á hvernig það er 

túlkað. Þessi atriði undirstrika tónskáldin Jóhann G. Jóhannsson og Kristjana Stefánsdóttir 

þegar þau er spurð um nálgun á tónsmíðunum þegar þau standa frammi fyrir því verkefni að 

semja fyrir leikverk. Um þetta sagði Jóhann: 

Leikhústónlist getur verið svo margvísleg og hlutverk hennar og umfang í 

sviðsverkinu svo misjafnt frá einu verki til annars. Sviðsverkin eru svo auðvitað líka af 

                                                 
23 Listaháskóli Íslands, Kristjana Stefánsdóttir, sótt 12. október 2019, 
https://www.lhi.is/person/kristjana-

stefansdottir?fbclid=IwAR1oZVJSSziLsp4AIGm81oVfFGE0qg5ulEb70VuL-

gNc93aiYkL8NHbD-2s 
24 Menntaskóli í tónlist, Kristjana Stefánsdóttir, sótt 14. október 2019, 

http://menton.is/index.php/kennarar/kristjana-stefansdottir/?fbclid=IwAR3XpF-

MrhLHT0Tx-dDRngsF8dcY0ar9wHNsOd3yFLZMvtwaBWvqNzsIlvw 

https://www.lhi.is/person/kristjana-stefansdottir?fbclid=IwAR1oZVJSSziLsp4AIGm81oVfFGE0qg5ulEb70VuL-gNc93aiYkL8NHbD-2s
https://www.lhi.is/person/kristjana-stefansdottir?fbclid=IwAR1oZVJSSziLsp4AIGm81oVfFGE0qg5ulEb70VuL-gNc93aiYkL8NHbD-2s
https://www.lhi.is/person/kristjana-stefansdottir?fbclid=IwAR1oZVJSSziLsp4AIGm81oVfFGE0qg5ulEb70VuL-gNc93aiYkL8NHbD-2s
http://menton.is/index.php/kennarar/kristjana-stefansdottir/?fbclid=IwAR3XpF-MrhLHT0Tx-dDRngsF8dcY0ar9wHNsOd3yFLZMvtwaBWvqNzsIlvw
http://menton.is/index.php/kennarar/kristjana-stefansdottir/?fbclid=IwAR3XpF-MrhLHT0Tx-dDRngsF8dcY0ar9wHNsOd3yFLZMvtwaBWvqNzsIlvw
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ýmsum toga – leikverk, söngleikir, óperur, barnasöngleikir, dansverk o.s.frv. – og 

mismunandi aðstæður og forsendur hafa óneitanlega áhrif á aðkomu tónskáldsins. Þess vegna 

hefur mér eiginlega fundist að hvert verkefni kalli á sína sérstöku nálgun eða aðferð, og það 

er örugglega einmitt eitt af því sem mér hefur þótt gera vinnuna við leikhústónlist svo 

skemmtilega og fjölbreytilega. 

Almennt held ég að segja megi að nálgunin sé býsna ólík því sem gerist þegar 

tónskáld semur músík sem ekki er ætlað hlutverk í sviðsverki. Þá er tónskáldið yfirleitt engu 

háð nema eigin vilja og lætur ekki stjórnast af öðru en eigin hugmyndum og andagift. 

Sviðsverkið setur tónskáldinu hins vegar ákveðinn ramma eða skorður og yfirleitt vill 

tónskáldið laga sig og tónlist sína að þeim ramma og vera samstíga öðrum listrænum 

stjórnendum verksins. Kannski mætti segja að þegar tónskáld semur ,,sjálfstæða” eða 

,,abstrakt” tónlist leyfist því að hlusta eingöngu á eigin hjartslátt, en þegar það semur fyrir 

leiksvið þarf það á vissan hátt að aftengja sig og reyna að hlusta mest á hjartsláttinn í sjálfu 

sviðsverkinu, lifa sig inn í hugarheim persóna verksins og aðstæðurnar sem þar ríkja.25 

Nálgun er hugtak sem hægt er að draga fram af þessum orðum Jóhanns. Að hans mati er 

nálgunin allt önnur en þegar tónskáldið semur sín eigin tónverk. Þar er það eigin andagift, eigin 

hugmyndir sem verkið er byggt á en þegar það er verið að semja fyrir leikverk þarf að huga að 

öllum þáttum. Það þarf að vera mikið samstarf við leikstjórann og listræna stjórnendur 

verksins, það þarf að lifa sig inn í hugarheim þeirra persóna og þess verks sem um ræðir. Um 

leið má segja að verkið verði meira krefjandi og bindur í raun tónskáldið niður í ákveðið ferli 

en ef það er frjálst flæði. Um leið er það áhugavert að tónskáldið leyfir verkinu að vinna í huga 

sínum og hjarta eins og þegar áhrifamikið tónverk verður til. Það birtist eins og ósjálfrátt 

samspil, eiginlegt framhald af því sem leikverkið túlkar og verður eins og ein heild.  

Undir þetta tekur Kristana en hún segir:  

 
Hugmyndirnar sem að ég vinn með litast mjög mikið af viðfangsefninu. Oft á tíðum er það 

fyrirfram ákveðinn stíll eða form t.d. söngleikjaform (Blái hnötturinn/Hamlet litli) eða ópera 

(Sókrates/Jesús litli). Einnig hef ég gert hljóðmynd (Vertu svona kona)26 og þá vann ég mjög 

náið með leikstjóranum uppá hvaða stemmningu þurfti að búa til fyrir hverja senu.27 

Samstarf við listræna stjórnendur virðist af orðum Jóhanns og Kristjönu skipta mjög miklu 

máli, til þess að áhersla þeirra og túlkun komi fram. Þannig getur tónskáldið komið þeirri 

tjáningu fram sem samstarfið skilar. Þetta er mjög áhugaverður vinkill og nauðsynlegt fyrir 

                                                 
25 Jóhann G. Jóhannson. „Hlutverk tónskálda í leikhúsi“ – Viðtal við Jóhann vegna ritgerðar. 
26 Leiklistarvefurinn. Vertu svona kona, 2. nóvember, 2017,  sótt 8. desember 2019, 

https://leiklist.is/vertu-svona-kona-2/ 
27 Kristjana Stefánsdóttir. „Hlutverk tónskálda í leikhúsi“ – Viðtal vegna ritgerðar. 
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tónskáld að vita þegar það leggur af stað í það ferðalag sem það er að semja tónverk fyrir 

leiksvið.  

 

2.4. Ferli 

Það kom skýrt fram í svörum viðmælenda að tónsmíðaferlið skiptir miklu máli í þeirra huga 

og þau gera sér vel grein fyrir og hafa greinilega greint hvernig þau vinna með tónsmíðar sínar 

fyrir leikverk. Kristjana lýsti því á mjög nákvæman hátt hvernig hún vinnur sig í gegnum 

ferlið.  

Eftir að hafa lesið handritið þá funda ég með leikstjóranum og þá oft á tíðum ræðum við 

stemmninguna og heiminn sem við viljum búa til. Í kjölfarið gerum við lagalista til að hlusta 

á með lögum (reffum) sem innihalda þá stemmningu sem tengjast þessum hugmyndum. Til 

dæmis í Sókratesi þá hlustaði ég og spáði aðallega í barokk óperur af því að verkið átti að 

vera Trúðaópera. Og þar sem trúðaformið verður að vera einstaklega einfalt svo að allur spuni 

verði lipur þá völdum við barokktónlist sem reffa því að barokktónlist er oft byggð á 

hljómagangi sem er lúppað aftur og aftur og hún var líka einstaklega lagræn. En aftur á móti 

fyrir Bláa hnöttinn þá hugsuðum meira um djazz og latín skotna tónlist. Öll lögin sem 

börnin/kór sungu voru í dúr og mjög gleðileg, nema 17 þúsund sólargeislar því að það var 

flutt af börnunum sem voru í myrkrinu. En samt í viðlaginu, þegar að vonin kviknar í 

textanum, þá breytist lagið úr moll í dúr. Öll sóló lögin sem Gleðiglaumur söng voru byggð 

á sömu hljómagrindinni en í mismunandi stílum: jazz, tangói og rappi. Og eftir því sem leið 

á söngleikinn varð meira “industrial” hljómur á öllum lögunum hans þar sem að hann varð 

sífellt spilltari og verri. Ég sit við píanóið og sem og geri allskonar tilraunir. Allar línur sem 

koma til mín tek ég upp á símann minn. Og svo hlusta ég á þessar tökur og máta við þá texta 

sem ég er að vinna með. Einnig leik ég mér að allskonar hljómagrindum og hægt og rólega 

myndast lögin. Það er mjög mismunandi hversu hratt lögin koma. Sum hreinlega poppa upp 

tilbúin, en önnur þarf ég að sitja við. Viðlögin koma yfirleitt fyrst hjá mér. Svo yfirleitt sit ég 

við píanóið og flyt lögin fyrir textahöfundinn sem í flestum tilfellum hefur verið Bergur Þór 

Ingólfsson og hann er þá líka alltaf leikstjórinn. Og ef að við erum bæði ánægð þá geri ég 

hrátt demó og hripa niður hljómagrindur með laglínu. Og svona koma lögin koll af kolli.28 

 

Jóhann veltir því fyrir sér hvaða leiðir tónskáldið velur sér til að skapa tónlist sem fellur að 

ákveðnu sviðsverki.  

Flestir sem vinna að leikhústónlist hljóta að vera sammála um að tónlistin þarf að falla að 

verkinu sem sett er á svið, – og þá má vissulega velta fyrir sér hvað það er sem leiðir tónskáld 

áfram þegar það leitast við að skapa tónlist sem fellur að ákveðnu sviðsverki, hvað fer í 

                                                 
28 Kristjana Stefánsdóttir. „Hlutverk tónskálda í leikhúsi“ – Viðtal vegna ritgerðar. 
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gegnum huga tónskáldsins og hvort hægt sé að finna lykilinn að 'góðri' leikhústónlist. Frá 

mínum bæjardyrum séð er það grundvallaratriði að þekkja handritið út og inn, þekkja 

sögusviðið, persónurnar og þann tíma sem verkið gerist á, og oft kemur sér vel að kunna skil 

á þeirri tónlist sem hljómaði á þeim slóðum og þeim tíma sem leikverkið á að gerast ef draga 

þarf upp sannfærandi mynd af stund og stað eða vísa með einhverju móti í stíleinkenni frá 

viðkomandi slóðum eða tíma. Nauðsynlegt er fyrir tónskáldið að fá góða tilfinningu fyrir sýn 

leikstjórans á verkið og móta einhverja stefnu (hugsanlega með honum) um það hvert 

hlutverk tónlistarinnar á að vera í verkinu, hvar hún á að hljóma í því, hvaða áhrif eða kenndir 

hún eigi að vekja hjá áheyrendum og ótalmargt fleira, til dæmis hvaða hljóðfæri eða hvers 

konar hljóðheimur hæfir best, og síðast en ekki síst þarf að ákveða hvernig tónmál eða 

tónlistarstíll fellur best að verkinu. Á tónlistin að vera framsækin og nýstárleg, forn og 

frumstæð eða lagræn og ómþýð? Á hún að vera eins og klippt út úr ákveðnu tímabili 

tónlistarsögunnar, á hún að vera djössuð eða í stíl gamalla dægurlaga eða kannski óræð og 

dulúðleg eða jafnvel eitthvað í ætt við umhverfis- og áhrifshljóð? Hvenær á hún að malla 

undir án þess að trana sér fram, hvenær má hún vera hávær og ágeng og hvenær má hún fá 

athyglina óskipta? Á öll tónlistin að vera í sama stíl eða myndi það þjóna verkinu að blanda 

saman gerólíkum stílum? Skemmtilegast og farsælast hefur mér þótt þegar vangaveltur af 

þessu tagi og svona undirbúningsvinna fer fram áður en æfingar á verkinu byrja. Tónskáld, 

leikstjóri og fleiri aðstandendur verksins, svo sem leikmynda- og búningahönnuður, geta þá 

viðrað hugmyndir sínar, og oft kvikna þá nýjar hugmyndir sem skipta sköpum fyrir 

uppfærsluna og allt stuðlar þetta að heilsteyptri og vel úthugsaðri sýningu. Þannig getur til 

dæmis hugmynd að útliti eða búningi ákveðinnar persónu komið tónskáldinu á sporið um 

það hvaða tónlistarstíll hæfi best sönglagi fyrir viðkomandi persónu. Um leið fær tónskáldið 

líka tækifæri til að hafa áhrif á stíl og svipmót verksins frá byrjun og fylgja því svo eftir á 

æfingatímanum, oft í náinni samvinnu við leikstjóra og aðra listræna stjórnendur. Reyndar 

getur hitt sannarlega líka verið mjög spennandi og krefjandi þegar tónskáldið er kallað til 

eftir að æfingar eru komnar eitthvað á veg og þarf þá að ganga inn í þann heim sem þegar er 

byrjaður að mótast og laga sig að þeim aðstæðum. Einn þáttur sem hefur óneitanlega áhrif á 

vinnu tónskáldsins er flutningsmáti og útfærsla tónlistarinnar, þ.e. hvort tónlistin verði flutt 

af hljóðfæraleikurum í sýningunni; hvort hún verði spiluð á hljóðfæri í hljóðveri og upptakan 

leikin í sýningunni, eða hvort hún er alfarið gerð í tölvu. Fyrri tveir kostirnir kalla í flestum 

tilvikum á að tónlistin sé útsett og lögð fullgerð í hendur hljóðfæraleikara svo hagkvæmni sé 

gætt og dýrmætur tími fari ekki til spillis. Þriðji kosturinn, sá vélræni, hefur eðli málsins 

samkvæmt bæði sína kosti og galla, hljóðheimurinn stækkar og möguleikarnir verða fleiri, 

en á hinn bóginn dofnar vissulega yfir lífræna þættinum. Oftast hef ég reynt að fá því 

framgengt að tónlistarflutningurinn sé 'lifandi'; að hljóðfæraleikarar séu virkir í sýningunni 

(eða í gryfjunni) en stundum hefur tónlist mín verið hljóðrituð og svo leikin af bandi eða úr 

tölvu og í nokkrum tilvikum hef ég útfært tónlist mína að öllu leyti í tölvu eða sampler og 

hún verið flutt þannig. Hvað mig snertir hefur það verið með ýmsu móti hvort tónlistin verður 

til á æfingatímanum eða áður en æfingar á verkinu hefjast. Sé um að ræða einhvers konar 
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söngleik eða sönglög í leiksýningu hafa lögin ofast legið fyrir þegar vinna með leikurunum 

og söngvurunum hefst, en útsetningar laganna hef ég þá gjarnan gert (eða lokið við) á 

æfingatímanum þegar komið er í ljós hvaða tóntegundir henta söngvurunum best. Ef um 

áhrifshljóð eða hljóðmynd er að ræða kemur af sjálfu sér að sú vinna fer að miklu leyti fram 

samhliða æfingum og þá þarf að vera hægt að þróa músíkina áfram á æfingunum í takt við 

stemninguna á sviðinu. Eigi tónlist að hljóma undir leikinni talsenu þarf að huga að því að 

hún sé áhrifarík og styrki senuna án þess að draga til sín of mikla athygli. Stundum þarf að 

semja tónlist sem brúar bilið milli atriða eða á meðan sviðsmynd er breytt, eins konar 

milliþáttamúsík, og þá þarf til dæmis að huga að því hvort tónlistin eigi að endurspegla það 

sem var að gerast í verkinu eða hvort hún eigi frekar að boða það sem í vændum er, og 

jafnframt er tónskáldinu ljóst að sú tónlist fær væntanlega athygli leikhúsgestanna óskipta. 

Sönglag í leikriti eða söngleik verður auðvitað að hæfa viðkomandi persónu leiksins og 

umfjöllunarefninu, það verður að hljóma eins og það komi frá hjarta leikpersónunnar en ekki 

hjarta tónskáldsins. Það segir sig sjálft að með stíl sönglags og áferð getur tónskáldið haft 

afskaplega mikil áhrif á persónusköpun og karaktereinkenni og mótað þannig ,,dýnamíkina” 

í viðkomandi sviðsverki og jafnvel lagt línurnar fyrir leikarann og leikstjórann um það 

hvernig viðkomandi leikpersóna ber sig og kemur fyrir. Allt eru þetta þættir sem tónskáld 

hefur í huga þegar það vinnur að músík fyrir sviðsverk. Það fer ekki á milli mála að í 

sviðsverkum gegnir tónlist misjöfnu hlutverki, getur verið óendanlega fjölbreytt og haft 

margvísleg áhrif. Stundum skipar hún stóran sess í verkinu, stundum læðist hún með veggjum 

og fer jafnvel framhjá áhorfendum, en ef vel á að vera þarf hún alltaf að hafa merkingu og 

tilgang, þjóna handritinu sem unnið er með og verða hluti af þeirri heild sem sýningunni er 

ætlað að vera. Hver uppfærsla er á sinn hátt sérstök veröld þar sem allir þættir þurfa að ríma 

saman á sannfærandi hátt, – texti, tónlist, útlit og hreyfing. Þegar best lætur fær tónskáldið 

að setja sitt mark á þennan heim með hugmyndum sínum og sköpunarverki. Inn í þennan 

heim verður tónskáldið að geta stigið með öðrum listrænum stjórnendum verksins, lifað sig 

inn í söguþráð, aðstæður og framvindu, fundið fyrir tilfinningunum sem bærast í brjósti 

persónanna og endurspeglað þær í tónlist sinni, hvort sem um er að ræða spennu, 

eftirvæntingu, ótta, friðsæld, gleði, sorg eða þrá. Þannig held ég að helst sé von til þess að 

leikshústónlistin verði ,,góð”.29 

 

Í orðum viðmælenda minna kemur fram að ferlið sem fer af stað þegar semja á tónverk við 

sviðsverk er háð mörgum þáttum; samstarfi við listræna stjórnendur sviðsverksins, sögu 

verksins, bakgrunni og stíl. Allt þetta tvinnast saman og eins og Jóhann lýsti svo vel þegar hann 

segir að tónlistin endurspegli tilfinningar persónanna í leikverkinu, hvernig sem þær eru. Það 

er mikil ábyrgð að koma þeim á framfæri og skila inn í verkið með það að markmiði að veröldin 

sem skapast verði trúverðug og góð. Vinnan við þá sköpun er mikil, tilraunir á æfingum í 

                                                 
29 Jóhann G. Jóhannsson. „Hlutverk tónskálda í leikhúsi“ – Viðtal vegna ritgerðar. 
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samstarfi við leikara eða vinnan við píanóið þar sem laglínurnar verða til eins og Kristjana 

fjallaði um eða svo vitnað sé aftur í Jóhann, ,,allir þættir verða að ríma saman á sannfærandi 

hátt”.30 

 

2.5. Lærdómur 

Hvað getur tónskáldið lært meðan á þessu ferli stendur? Það skiptir máli að tónskáldið sé tilbúið 

til að þurfa að vinna með verkið, leyfa tónlistinni að hvíla og vinna síðan áfram með verkið. 

Þá geta skapast nýjar hugmyndir og lagið fer kannski í allt aðra átt en upphaflega stóð til. Það 

kom fram hjá viðmælendum mínum að tónlistin verður að vera eitt með leiksýningunni, 

tilfinningar tónlistarinnar verða að vera samstíga þeirri hugsun sem leikskáldið og leikstjórinn 

vilja tjá. Leikhúsið er lifandi og breytilegt. Kristjana nefndi þennan þátt. 

Að vera tilbúin í að gera mistök og semja fullt af lögum sem eru ekki góð. Það að semja 

tónlist er hörkuvinna og margar nætur af setu við hljóðfærið. Þetta er líka samvinna. Það 

munu margir hafa skoðanir og maður verður að passa sig að láta ekki egóið særast. Tónlistin 

verður að þjóna sýningunni. Það getur verið erfitt koma með lag sem maður hefur setið við 

nótt og dag og er jafnvel æft í langan tíma og svo kannski á lokasprettinum er það tekið út af 

því að það þjónar ekki sýningunni eins og það leit út fyrir að gera í upphafi. Og það er ekki 

að ástæðulausu sem þetta ferli er kallað ,,kill your darlings”. Leikhús er lifandi og breytilegt 

og það að semja með öðrum getur stundum tekið á, en það er líka stórkostlegt og það besta 

sem ég geri.31 

 
 
 

2.6. Útkoma 

Þegar verki er lokið er mikilvægt að tónskáldið sé sátt við útkomuna. Viðmælendur fjölluðu 

um þetta. Jóhann nefndi að þegar allt smellur saman, samstarfið við listræna stjórnendur,  hlutur 

tónlistarinnar getur verið mismikill, hún getur átt stóran sess í sýningunni eða læðst meðfram 

veggjum þá þarf hún að hafa merkingu og tilgang um leið og hún þjónar handritinu. Þá er 

líklegt að útkoman verði góð. Kristjana fjallaði einnig um þetta.  

Það er stórkostlegt þegar að allt smellur saman og fólk á öllum póstum vinnur saman að settu 

markmiði: tónlist, handrit, lýsing, búningar, gervi og sviðmynd. Það er eiginlega formúla 

                                                 
30 Jóhann G. Jóhannsson. „Hlutverk tónskálda í leikhúsi“ – Viðtal vegna ritgerðar. 
31 Kristjana Stefánsdóttir. „Hlutverk tónskálda í leikhúsi“ – Viðtal vegna ritgerðar. 
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sem getur ekki klikkað. Tónlistin verður að þjóna sögunni og þegar að það tekst verður allt 

stórkostlegt.32 

Tilfinningin sem Kristjana nefnir, þetta stórkostlega, hlýtur að vera mikil ánægjutilfinning, þar 

sem sátt fyllir hjartað og gleði. Þegar allt smellur, síðasta púslið í púsluspilinu.  

2.7. Viðurkenning 

Það kom skýrt fram hjá viðmælendum mínum þegar þau voru spurð að því hvort tónskáld fái 

verðskuldaða athygli fyrir verk sín að þeim finnst það ekki. Kristjana fjallaði um að tónlistin 

sé alltaf sett fyrir neðan handritið. 

Nei, því miður. Það er sérstök hefð á Íslandi þegar kemur að tónlist í leikhúsi og þá 

sérstaklega í íslenskum söngleikjum, að tónlistin er alltaf sett fyrir neðan 

handritið/söguna/textana, á meðan að þar sem söngleikjahefðin er mjög sterk, eins og til 

dæmis á West End í Englandi eða á Broadway í Bandaríkjunum er það alltaf 

tónlistin/tónskáldið sem er sett ofar öðrum. 

 

Þessu samsinnir Jóhann og segir. 

Ef hér er átt við hvort gagnrýnendur fjölmiðla veiti leikhústónlist almennt næga athygli og 

fjalli um hana af vandvirkni verð ég að játa að á því er sannarlega misbrestur, og stundum er 

það svo að hvergi er í fjölmiðlum vikið að þætti tónlistar í tilteknu sviðsverki þótt aðrir þættir 

verksins séu teknir nokkuð rækilega til umfjöllunar. Fyrir því geta verið ýmsar ástæður; ef 

til vill þykir leiklistargagnrýnendum (kannski réttilega) það ekki vera í sínum verkahring að 

fjalla um tónlist, þeir hafi ekki þekkingu til að meta hana; hugsanlega hefur gagnrýnandinn 

hreinlega ekki veitt tónlistinni athygli eða gert ráð fyrir að tónlistargagnrýnandi muni fjalla 

um hana (sem sárasjaldan gerist reyndar). Svo er sennilega þegar allt kemur til alls hreint 

ekki svo auðvelt að meta ,,gæði” leikhústónlistar. Tónlistin sem slík getur nefnilega verið vel 

samin og vönduð og haft burði til að standa sem ágætt sjálfstætt verk, en falli hún af 

einhverjum ástæðum ekki vel að sviðsverkinu, – sé ekki í réttum stíl fyrir verkið, of ágeng 

eða of ,,mikil”, of hlédræg, sviplítil eða einsleit – missir hún marks og getur í versta falli 

skemmt fyrir og eyðilagt upplifun áhorfenda af sýningunni. Sé hún á hinn bóginn bæði vel 

heppnuð og fullkomlega við hæfi getur svo farið að hún samlagist sviðsverkinu svo rækilega 

að áheyrendur (og gagnrýnendur) taki henni sem sjálfsögðum hlut og veiti henni hreinlega 

enga sérstaka athygli – og ef til vill felst þá einmitt í afskiptaleysinu og þögninni um þann 

þátt sýningarinnar hin allra besta viðurkenning sem tónskáldið getur fengið fyrir sitt 

framlag.33 

                                                 
32 Kristjana Stefánsdóttir. „Hlutverk tónskálda í leikhúsi“ – Viðtal vegna ritgerðar. 
33 Jóhann G. Jóhannsson. „Hlutverk tónskálda í leikhúsi“ – Viðtal vegna ritgerðar. 
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Því miður eru tónskáldin sammála því að tónsköpuninni sé ekki nægilega lyft upp en Jóhann 

bendir á að besta viðurkenningin felist kannski í því að tónlistin sé svo sjálfsögð, svo tengd 

verkinu að hún verður eðlilegur þáttur í sýningunni. Það er umhugsunarvert að skynja slíka 

hugsun hjá tónskáldinu, að það sé lítillátt á sinn fallega hátt og hugsi fyrst og fremst um að listin 

verði númer eitt en ekki egóið.   

3. Niðurstaða  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvert væri hlutverk tónlistar í leikhúsi, hver væri 

söguleg hefð tónlistar í leikverkum, hvað fælist í því að skapa vel heppnað sviðslistatónverk, 

hvað getur tónskáld haft í huga við slíkt ferli í tónsköpun sinni, hvaða aðferðir henta best til að 

skapa áhrifamikla tónlist fyrir sviðslistir af ýmsum toga og hvers vegna störf sviðslista- og 

leikhústónskálda oft og tíðum ekki fá verðskuldaða athygli?  

Rannsóknin leiddi í ljós að hlutverk tónlistar í leikhúsi væri gríðarlega mikilvægt og hefði 

verið tengt leikverkum allt frá dögum Grikkja. Viðmælendur mínir voru sammála um að í ferli 

tónsköpunar yrði tónskáldið að vera í nánu samstarfi við listræna stjórnendur verksins, þekkja 

handritið vel og hafa það að markmiði að tónlistin myndi sjálfsagða og eðlilega umgjörð utan 

um leikverkið. Eftirfarandi hugtök voru rauður þráður í gegnum gagnagreiningu: nálgun, ferli, 

lærdómur, útkoma og verðskuldun. Viðmælendur mínir veltu fyrir sér hvort að ástæða þess að 

leikhústónskáld fái ekki verðskuldaða athygli væri ef til vill sú að leiklistargagnrýnendur teldu 

það ekki vera í sínum verkahring að meta tónlistina og gagnrýna, þeir hefðu ekki þekkingu til 

þess eða gerðu ráð fyrir því að tónlistargagnrýnandi myndi fjalla um hana. 

 
 

4. Lokaorð 

Leikrit og sviðslistir hafa verið hluti af menningu mannkynsins frá örófi alda og yfirleitt 

hefur tónlist verið bundin uppfærslum órjúfanlegum böndum. Allt frá því að fyrstu dönsku 

söngleiknirnir voru settir á svið hér á landi á síðari hluta 19. aldar hefur leikhústónlist skipað 

stóran sess í uppfærslu leikverka hér á landi. Íslensk leikhústónlist hefur átt greiða leið til 

vinsælda og mörg af vinsælustu og ástsælustu sönglögum þjóðarinnar eru sprottin úr 

leikhúsinu. Þessi lög hafa oftar en ekki verið grípandi, einföld og áheyrileg og ratað inn á 

efnisskrár kóra og einsöngvara. Tónskáldin Jóhann G. Jóhannsson og Kristjana Stefánsdóttir 

eru þekkt innan leikhússins og hafa mikla reynslu í að velja tónlist fyrir sýningar sem og 

semja tónlist fyrir sviðsverk. Þau lögðu mikla áherslu á samvinnu listrænna stjórnenda í öllu 



 

25 

ferlinu þegar semja á tónlist við ákveðið leikverk. Það skiptir máli að tónskáldið þekki vel 

handritið, kynni sér sögu hverrar persónar og túlki líðan hennar og tilfinningar. Öll þessi 

atriði vega þungt til að allt smelli saman og myndi ákveðna heild. 

Leikhúsið er heillandi heimur þar sem tónlistin skipar veigamikið hlutverk. Ég heillast 

af tónsmíðum innan sviðslistarinnar. Þar fær tónskáldið ákveðið verkefni, að vinna með 

handrit, setja sig inn í sögu persónanna og skapa með listrænum stjórnendum heildræna mynd 

þar sem tónlistin fær að hafa áhrif á verkið með áhrifamiklum hætti. Ég held að fólk geri sér 

kannski ekki almennt grein fyrir því hvað tónlistin skiptir miklu máli í leikverkum. Ef 

tónlistin fellur ekki að sýningunni og ef hún er alls ekki í samræmi við þær tilfinningar sem 

hún á að tjá, þá myndi það vekja athygli. En ef tónlistin er samtvinnuð verkinu þá kemst 

listræn sátt í verkið og heildarmyndin verður fullkomin.  
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