
Viðtal við Helgu Sólilju og Viktor Inga hjá Myrkur games. 

Tekið upp í gegnum Discord í tveimur pörtum: 

Það sem er yfirstrikað er notað sem bein tilvitnun í ritgerðinni en það sem er rautt óbeint. 

Fyrra viðtal: tekið upp 04.02.2021 

K:Er það ekki rétt skilið hjá mér að leikurinn er stutt kominn miðað við það sem gengur og gerist til þess 

að fara pæla í tónlist í leiknum? 

V: Þú myndir halda það en hinsvegar leikurinn á hárréttum stað til þess að pæla í hljóði, hins vegar final 

tónlist og final hljóð kemur inn eftir circa 1 og hálft 2 ár. 

H: Og þá væri þetta rosalega mikil pressa að ætla að fara gera allt frá grunni, því þetta er svo gríðarlegt 

magn af hljóðum og tónlist, og allt saman í þessum interactive kerfum, svo það er ekki bara nóg að hugsa 

við þurfum 15 klukkustundir af tónlist, svo nú bara semjum við 15 tíma af tónlist. Svo það er svo gott að 

geta unnið þessa grunna inní kerfið áður en allt verður síðan fínpússað og lagað að leiknum. 

V:Svo hittir þannig á að við erum núna bókstaflega að taka úr narrative overview kafla fyrir kafla og 

hugsa ok, hérna gerum við ráð fyrir þessum hljóðum, svona tónlist í þessari ákveðnu stemmningu o.s.f. 

og svo byrjum við að týna saman grunn fyrir það út frá því sem við nú þegar vitum. Fram að því erum við 

búinn að búa til ýmis kerfi eins og t.d. samtöl í combat, samtöl utan combat, mögulegar truflanir, hvernig 

skal bregðast við því o.s.f. og í sambandi við tónlistina er ég t.d. búinn að sanka að mér ýmsum hljóðum 

af framandi hljóðfærum, með því að sampla Sigurboga að spila á þau. Þannig að það er rosalega mikið af 

fundamental vinnu sem er að gerast samhliða fundamenta vinnu hjá öðrum deildum. 

K: Þið hefðuð aldrei getað farið svona djúpt í þessa forvinnu ef að fyrirtækið hefði pælt í þessu fyrr, eruð 

þið ekki búinn að græða fullt á því? 

H: Mjög mikið, en ég held að þetta fari mjög mikið eftir leikjum, ef þú ert með styttri leiki er kannski nóg 

að outsourca hljóðhönnuð fyrir einhver trigger hljóð, en það er alveg rosalega mikið díalóg í þessum leik 

og sem dæmi gat ég bara tekið mér mánuð í að hanna kerfi sem að gerir handahófskenndar settningar 

fyrir kombat díalóg. Og ég gat bara gert það og svo mun það bara vonandi virka.  

V: Já og svo er það ítrað og prufað. Fyrst þegar ég byrja hjá myrkur bý ég í bretlandi og þá var ég að vinna 

mjög mikið að músík eftir pöntun þegar þeir voru að vinna að demo-i, bara svona „hey við erum komin 

með þetta borð, það lítur svona út, þetta gerist“ og þá bara gat ég gert tónlist við það beint, s.s. þá var 

öll hugmyndavinna samhliða framkvæmd í rauninni. En svo núna þegar við erum að vinna að production 

í leiknum sem heild þá sitjum við helga og hugsum „ok, við erum með svona marga klukkutíma af leik, 

hvar ætlum við að hólfa þetta niður, hvað er innblásturinn fyrir hverja staði“ o.s.f.  

K: En eruð þið þá að nota mikið af því efni sem þú gerðir eftir pöntun á sínum tíma eða hvernig er með 

það? 

V: Sko, af umhverfishljóðum sem voru þá held ég að við séum búinn að skipta um allt. 

H: já, eins og þegar ég var ennþá í starfsnáminu þá va verið að undirbúa demo fyrir gamescon, og þá 

voru bara allir að klára sitt bara nokkrum dögum fyrir. Þá var ég einhvern dag að vinna 16 tíma bara því 



það vantaði hljóð á allt og ég var bara að finna bara eitthvað sem meikar sens og passa að það hljómaði 

ekki illa, sumt af því gæti verið ennþá inni, þetta var allavega innblástur inní það sem varð síðan. en að 

vinna svona on demand virkar alveg en það mun enginn segja bara vá hvað það er geggjað hljóð í 

þessum leik. 

V: Já, sérstaklega on demand á tight tíma, þá gefurðu minna tækifæri í smáatriði, eins og ég og Helga 

erum búinn að eyða alveg nokkrum dögum í að taka upp persónulegt foley, en við notum alveg ágætlega 

mikið af hljóðsöfnum, sérstaklega fyrir hljóð sem er erfiðara að taka upp eins og.. mjög þögull ambience 

er erfitt að taka upp nema þú eigir svaka dýrar græjur og mjög góða formagnara og þannig og kannski 

dýralíf sem er ekki til á Íslandi, en við erum búinn að eyða góðum tíma bara í að hrista föt eða berja sófa 

eða eitthvað þannig. 

H: Já við vorum bókstaflega að berja sófa um daginn 

H og V hlæja bæði 

K: Bara sem högg hljóð þá? 

V: Já, þú veist það var bara gott thump í því, sko svona góður botn sem má nýtast í margt 

H: Við erum að Layera rosalega mikið, t.d. með aðalpersónuna erum við að nota mikið magn af 

mismunandi gönguhljóðum, og svo ef hún er með t.d. eitthvað mjög sérstakt á öxlunum þá þarf að 

heyrast í því, notuðum við ekki leðurjakkan hennar brimrúnar í það? 

V:Já það var pleður með alveg nóg af glingri, svo ef við hristum og þá kom svona „kling kling“ 

H: Þannig að það er mjög gott að meta bara hvenær er hægt að nota bara sample libraries ef það breytir 

engu og hvar er gott að hafa eitthvað mjög unique, líka bara að hugsa hvernig maður er að verja 

tímanum. 

K: Já það þarf auðvitað að vera bara þannig að þegar persónan setur á sig ákveðin jakka þá er það item 

sem að fylgir ákveðið hljóð, eða svona heyrist þegar hún gengur í honum. 

V: já, við bara bjuggum eiginlega til svona „soundset“ s.s. flokkað eftir fótspor, mismunandi undirlendi, 

minor movement, major movement, detta niður, detta niður harkalega, snúa sér hratt og erum síðan 

með containera sem við hengjum annaðhvort á animationinn eða tengjum beint við hreyfingar. 

H: við erum með það sem við köllum additional movement layer, sem er þá ef það er eitthvað ákveðið 

eins og dótið á öxlunum á Rinn[aðalpersónan] og svo eru óvinir sem eru með svona klifurbúnað, minnir 

að við höfum bara tekið upp lykla fyrir það. 

V: Já, við fórum bara í gegnum skrifstofuna og fundum alskonar tól og tæki og hengdum á lyklakippu og 

hristum það. En hérna aftur að spuringuni um hvað við endurnýttum, varðandi tónlistinna sérstaklega. 

Tónlistin hefur tekið svolitlum stakkaskiptum síðan þá. Þegar ég var að byrja þá var hún svona tiltörlega 

straight forward orchestral epic tónlist þannig séð. En síðan þá höfum við farið í svona ákveðið 

þróunarferli þar sem við erum að reyna fá svona smá sci-fi element inní þennan annarsvegar fantasy 

heim svo tónlistin þarf að reflecta á það. Það eins sem hefur raunverulega haldist eru eiginlega bara 

motífin og þemun í sjálfu sér þó þau séu kominn í annan búning og ég myndi ekki nota upphaflega 

hljóðskrárnar sem ég bjó til þá þær sé kannski ágætar. Bara leikurinn sjálfur er búinn að þróast á síðustu 

tveimur árum mjög mikið. 



H: En einn stór kostur við að hafa þessi hljóð, þó að maður skipti þeim út er að þau eru búinn að nýtast í 

þróun á ákveðnum gagnvirknis kerfum, svo það er mjög lítið mál að skipta þeim út, tekur bara gömlu 

hljóðskránna út og setur nýja inn og þá triggerast það bara í staðinn. Kosturinn við að hafa svona mikinn 

tíma er að kerfinn eru bara til, og þá getur maður bara verið að spekúlera í hljóðhönnun og einbeitt sér 

að því.  

K: Já þetta er náttulega rosalega marglaga verkefni ekki satt? 

H: Já svona 10% af vinnunni minni fer raunverulega í það að búa til hljóð. 

V: samnber að 10-15% af tímanum hjá mér fer í að semja tónlist. Mikið af þessu er svona umstang í 

kringum það, og undirbúningur. En svo þegar á hólminn er komið, í þessari gagnvirku vinnu, í 

kvikmyndum er auðvitað oftast tónlistinn bara gerð í eftirvinnslu eftir senum, en þegar við erum að 

nálgast útgáfu þá getum við bara gengið greiðlega að þessu og bara hennt inní kerfinn vs. Að vera byrja 

uppgötva eitthvað þá. 

H: Það yrði bara að fresta útgáfu leiksins um einhver tvö ár ef við myndum fara pæla í þessu þegar 

leikurinn væri tilbúinn. 

V: Jafnvel þegar maður heyrir af því að tónskáld er fengið til að semja fyrir einhvern leik, og það 

eru kannski þrír mánuðir í útgáfu, þá virkar það bara ef það er einhver [Hljóðstjóri] innann 

fyrirtækisins sem er búinn að plana allt út og hann sendir bara svona þarfa lista á tónskáld eða 

hljóðhönnuð. Það er aldrei gert þannig að það sé bara: „ Heyrðu við vorum að klára taka upp cut 

scene, nú skulum við fara pæla í hljóði“. Það er vanalega einhver innan hópsins sem að heldur 

utan um hljóðþarfir og er búinn að skrá hjá sér mjg nákvemlega hvað þarf, sem er síðan sent á 

einhvern sem tekur það þá upp á nokkrum vikum og sendir til baka.  

H: Já og í okkar tilfelli þá munum við alveg outsource-a ýmislegt, en það er gott að geta haft þessa 

yfirsýn. Við erum í raun og veru bæði þessi manneskja sem þarfagreinir og líka hljóðhönnuður og 

tónskáld.  

V: Já þegar final animationið verður komið þá verðum við enga stund að þessu, ef einhverju verður 

breytt á lokametrunum þá tekur það okkur korter að bæta því við en ef einhver væri ekki búinn að prófa 

hitt og þetta myndi hann kannski panikka og vera þvílíkt lengi að því.  

H: Já ég var að taka eitthvað cut-scene um daginn sem var búið að breyta svo oft að ég ákvað að koma 

inn um helgi til að breyta því í svona tíunda skiptið. 

V: Já og í kjölfarið ákváðum við að breyta aðeins hvernig við gerum cut scene. Upphaflega höfðum við 

bara exportað einum hljóðfile úr cubase, og sett hann undir. En í staðinn höfum við það bara inní unreal 

hljóðvélinni, og þá eru bara möppur af minor movement hljóðum eða skvaldri, og við límum þau bara á 

tímalínuna, cut scene eru bara eins og myndbrot inní Premier [myndvinnsluforrit], svo ef atriðið er stytt 

eða eitthvað þá bara færum við það á tímalínunni í staðin fyrir að fara inní cubase, synca við 

videoskránna, exporta og svo færa það undir.  

 

K:En mynduð þið segja að það sé til bóta fyrir þróun leiksins að hafa tónskáld með snemma í ferlinu? 



V:Sko það sem ég tók eftir er að þegar hljóð og tónlist er komið inn, þó að það sé bara á grunnstigi, Þar 

sem að Hljóð og Video er oft svona Final dæmi, en þegar það kemur inn í pre production er að fólk sem 

er að vinna í grafík líklegra til að hugsa[um það sem það er að vinna í]: „Heyrðu já, þetta er cool“. 

Svo kannski ef við erum að vinna í fullt af ambiance eða dramatískum kórsöng eða eitthvað og við sýnum 

fólki og það segir „Já þetta er allt í lagi,“ en svo sett við efnið þá finnst því það geðveikt. En þetta er líka 

það að hljóð er bara rosalega stór partur af identity hjá, well öllu media honestly, sérstaklega 

tölvuleikjum. Þannig að það að vinna tónlist og hljóð og allt bara samhliða hjálpar að fólk sé á sömu 

blaðsíðu einhvernveginn í lokinn. En það er auðvitað alltaf einhver sem er að setja temp eða einhver 

hljóð saman við, en ef þú ert með tónskáld þá færðu kannski meira personalized stuff einhvernveginn. 

H: Já en ef þú ert með einhvern 2D línulegan leik sem er bara með einhverjum skothljóðum og mjög 

einfallt þá er örugglega best og ódýrast að outsourca það bara . 

K: En það hlýtur líka að vera soldið um tvíverknað hjá ykkur þar sem þið eruð með þann munað að geta 

dúllað ykkur í gegnum þetta? 

V: Já ég veit ekki hversu oft við erum búinn að uppfæra bara gönghljóðið hjá characternum okkar, það er 

búið að fara í gegnum örugglega 4 uppfærslur. Því lengra sem við förum inní ferlið því dýrari verða 

uppfærslurnar fyrir okkur, en núna þegar við erum að fara inní loka tökur á borðum þá verðum við að 

vera með allt tilbúið því þá fer í gang keðjuverkun ef eitthvað eitt er ekki að skila sér. Þess vegna er 

frábært að við höfum geta leyft okkur að taka allt combat tal kerfið í gegn t.d. Það er munaður sem við 

gætum ekki leyft okkur ef það væri ár í útgáfu. 

 

K: En er þetta ekki líka fyrsta skipti ykkar beggja í því að vinna í tölvuleik? 

V: Ég hef unnið að minni tölvuleik, bara klukkutíma tölvuleik. Það var útskriftaverkefni hjá nemum í 

tölvuleikjagerð útá spánni. Það var samvinnuverkefni milli skóla. Þá vorum við fjögur tónskáld að vinna  

eftir þarfalista sem að þeir sendu á okkur afþví að leikurinn var nokkurn veginn tilbúinn þegar við vorum 

tekin inn. Þarfalistinn sagði bara, leikurinn er tilbúinn, við þurfum lúppu tónlist í 5 level og hljóð á óvini 

og playera. Við gerðum enga fyrirfram vinnu, heldur skoðuðum bara þarfalistan og gerðum x-y-z. Svo 

bara sendum við á þá og fengum feedback. En það var ekki eins og við værum með og eitthvað, „já ég sé 

að þið eruð að vinna í þessu, hafiði pælt í að gera það svona?“. Það var bara ekki í boði. 

H: Meðan við getum bara labbað uppað character artistum og spurt „ heyrðu úr hvaða efni eru skórnir 

sem þessi charcter verður í?“. 

V(Hlær) „Reiðstígvél segirðu? Stíf eða Mjúk?“ (Titill á undirkafla) 

[Mikið hlegið og flissað] 

V: En það er soldið áhugavert, það hefur aldrei verið gerður svona leikur á Íslandi áður, svo að spurja fólk 

útí eitthvað sem eru Íslendingar, Það er svo mikið af fólki sem hefur reynslu af kvikmyndagerð og þannig 

svo maður getur auðveldlega spurt um eitthvað tengt því. En ef maður spyr um hvernig þau implimenta 

tónlistina er það bara: „Hvað meinarðu? Við erum í kvikmyndagerð þetta er bara tímalína!“ 

H: Já ég man við sendum einhvertíman fyrirspurn á gaur hjá Epic (games) og við fengum ekki einu sinni 

svar. 



K: Er það ekki bara að fikta sig áfram? 

V: Jú, og svo náttúrlega að pota í forritarana og spyrja hvernig maður gerir hlutina. 

K: Já þetta er auðvitað þeirra vinnu umhverfi í raun inni. 

V: Já þetta er dáldið það 

H:Já ég var að lesa í gegnum einhverjar kennslubækur, og svo tókum við einhvern online kúrs í 

Unreal(Engine, leikjavélinn sem þau vinna í) og margir hlutir eru alveg geranlegir fyrir okkur, en svo kom 

stundum bara „talk to your programmer about this“. Þú veist þú bara gerir það ekki, því að ef við ætlum 

að reyna kóða eitthvað og það fer úrskeiðis þá gætum við eyðilagt allt verkefnið. 

V: Þegar við vorum að búa til upprunalega dialóg kerfið í leiknum þá vorum við með eitthvað skrifað 

niður svo fór ég og talaði við forritaran og sagði, „Heyrðu getum við haft þetta svona?“ og hann 

spyr:“Hvað ertu að pæla hérna?“ og ég bara:“uuuuuuuuuuuuuu“. Það endaði þannig að við settumst 

niður í tvo tíma eftir vinnu og hann fékk mig til að útskýra almennilega fyrir sig hvað ég meinti. Því 

forritun er bara annað túngumál, og við sem tónlistarfólk hugsum kannski, já við gerum þetta bara 

svona, og svo kemur forritarinn og segir:“Já ok, svona A eða svona B?“. [hlær] Og maður bara:“ha, er það 

möguleiki?“ 

 

H: En við erum náttulega að vinna inní soldið öðruvísi kerfi, við gerum blueprints og eitthvað svoleiðis, 

en erum einmitt ekki að kóða. Okkar umhverfi er dáltið svipað og Max(Cycle74), þú ert bara að tengja 

saman object sem hafa einhverja virkni, svo það hjálpaði mér að hafa einhvertíman verið að fikta í því. 

Svo eins og með combat dialouge kerfið þá get ég svona circa áttað mig á því hvað er hægt að gera, þá 

ég geti kannski ekki gert það sjálf.  

 

Endir á fyrsta viðtali. 

 

 

 

 

 

Seinna viðtal(Bara Viktor): Tekið upp 06.04.2021 

K: Gætirðu farið aðeins dýpra í það sem þú varst að tala um, það að skipta um mood í tónlistinni. Afþví 

ég man að þú byrjaðir mjög standard með soldið nýrómantískar hljóðfæra útsettningar. Það var alltaf 

soldið tendency að fara í hollywood production sínfóníska tónlist, afþví að það var allt í einu kostnaður 

fyrir því og svona. 



V: Já, það er áhugavert, að með mood og svona þá fer það soldið eftir því hvernig „feeli“ maður er að 

leita af í leiknum. Ég er búinn að vera spila þónokkra leiki uppá síðkastið, og það er mjög mismunandi, en 

eitt sem ég tel mig hafa tekið eftir er að því minni kostnaður sem fer í leikinn, Því meira áberandi er 

tónlistinn. Sem dæmi þá spilaði ég Detroid: Become Human sem er high end production leikur og 

tónlistinn þar svipaði meira hollywood myndanna og var meira falinn, soldið svona bakgrunns score. En 

svo spilaði ég annan bara klukkutíma langan leik sem heitir dear Esther og er meira svona Indy leikur, og 

voru mikið af „monolouge“, og tónlistinn var mjög framarlega, kom ákveðið inn og fjaraði áberandi út. 

 

K: Var þá þessi seinni leikur bara meira eins og saga? 

V: já, sko báðir þessir leikir eru mjög sögudrifnir, en Dear Esther er minna gameplay og meiri upplifun og 

fílingur. En til að svara spurningunni betur varðandi klassísku orchestral tónlistinna, þá þarf maður að 

vera rosalega fær í útsettningum til að fá hana til að hljóma sérstaka, og ég hef ekki 30 ára reynslu af því 

að semja fyrir sinfóníu hljómsveit þannig að... Ég var ekki beinleinis fær um að taka venjulega 

sinfóníuhljómsveit og gera sjúklega unique sound. Ekki nema bara með einhverjum naiveisma þar sem 

maður lætur bara öll hljóðfærinn gera eitthvað skrítið sem að er reyndar hægt. En þess vegna fór ég að 

leita í aðrar áttir, og er búinn að vera nota meira af sigurboða( sem að safnar sjaldgæfum miðalda 

hljóðfærum) og líka bara gera meira noice í rauninni. Hvort sem það er sinfónían að gera einhver 

aleatórísk gesture eða meira syntha based. 

K:Ertu þá að tala um einhverja orchestral texture pakka? 

V: Já bara eins og allir strengirnir að gera pizzicato niður allan bogan frjálslega. 

K: Eins og Albion IV UIST frá spitfire? 

V: Já einmitt, og ég er að nota slatta af því sem svona undirtóna, er kannski með einhvern fallegan 

hljómagang eða eitthvað þannig, en svo strái ég smá ómstríðu hér og þar, smá svona óþægindi þar sem 

að læðist að þér sá grunur um að eitthvað sé að. 

K: S.s. svona „foreboding“? 

V: Já Í rauninni. Þetta er líka ekki beint einhver Happy go lucky saga, svo mér finnst mikilvægt að minna 

spilarann á að þó að þetta sé voðalega fallegt að þá er eitthvað skrítið í gangi. 

K: Einmitt. Hver er eiginlega baksagan? 

V:Sko sagan byrjar á því að þú ert í rauninni leigumorðingi, og byrjar á því að þú átt að drepa einn 

þjóðarleiðtoga, en þegar það fer úrskeiðis þá þarftu að finna sjálfan þig aftur. Sagan er uppfull af efa og 

það snýst meira um hver er minnst vondur þegar þú reynir að vita hverjum má treysta. Sagan snýst um 

characterin að reyna finna sig og ákveða hvað hún vill gera. 

K: Geturðu þá tekið ákvarðanir sem ákvarða hvort þú verðir góður eða illur eins og klassíska RPG 

formatið? 

V: Ja, þú getur ákveðið hvað þú villt segja og hvernig þú bregst við, þó að leikurinn fundamentaly breytist 

ekki, nema á nokkrum stöðum, þá getur þú ákveðið hvernig samfélag þú byggir í kringum þig og hvort að 

þú brute-forceir þig í gegn eða reynir á sannfæringakraftinn o.s.f. 



K: Þannig að leikurinn hefur ekki fullt af mismunandi tímalínum sem er hægt að fara inná með 

mismunandi ákvörðunum.  

V: Nei, leikurinn er ekki hugsaður sem slíkur, en það er á nokkrum stöðum þá breytist framhaldið eftir 

því hvaða ákvarðanir þú tekur, en þetta er ekki neitt rosalega ítarlegt með 50 mismunandi tímalínum. 

Þetta er nokkuð línuleg upplifun en með nokrum greinum sem hægt er að fara útá. En það hinsvegar 

býður uppá að gera mismunandi tónlist fyrir það hvað þú velur sem dialouge.Eins og í demoinu sem við 

gerðum að þá var á einum stað þar sem þú varst með fullt af líkum í kringum þig að þá gastu annaðhvort 

valið að slá á kaldhæðna létta strengi eða verið mjög var um þig og þá triggeraðist tónlist eftir því, 

annaðhvort svona suspensfull tónlist á móti svona hálf hrokafullum tónum frekar heldur en stress. Við 

vildum representa attitude spilarans í tónlistinni, og það er eitthvað sem ég hef ekki séð mikið af 

allavega.  

K: Já, ég hef einmitt lesið grein um að það nái oft ekki alveg að skila ákvarðanatöku í tónlistinni, s.s. að 

moodið breytist eftir ákvörðunum leikmanns, að það fari soldið fyrir ofan garð og neðan. 

V:Já, ég hef alveg fundið það af því að spila nokkra leiki, maður reynir að vera blíður en tónlistinn er 

alveg að brjálast. 

K: Maður vill auðvitað fá validation á þeim ákvörðunum sem maður tekur í leiknum, að tónlistinn ýti 

undir það sem að þá stefnu sem þú ákveður að taka, ef maður á annað borð hefur möguleika á því að 

velja stefnu. 

V:Já ég er líka með aðra nálgun en oft verður fyrir valinu, þ.e.a.s. ég mun nota talsvert minna af lúppum í 

leiknum en gengur og gerist. Ég er mun hrifnari af því að það gerist einhver atburður eða þú ert að 

interacta við eitthvað í leiknum, að það kemur einhver tónlistarbútur þá, sem er kannski bara mínúta 

eða 1 og hálf min, og svo er hann bara búinn. Þannig að það er augnablikið sem þú fékkst að upplifa, í 

stað þess að eitthvað sé stöðugt í gangi. Það er eitthvað sem ég hef dregið mikið frá svona walk and talk 

simulator eins og dear esther og everybody‘s going to the rapture og fleiri þannig leikir sem eru meira 

eins og útvarpsleikrit sem þú ert að ganga í gegnum.  

K: svona eins og þegar það er loopa í gangi og svo breytist eitthvað til að tilkynna að nú séu vondu 

kallarnir að koma t.d.  

V: Já það er svona RPG aðferðin eða MMO, en ég var hrifnari af því að gefa frekar þú kannski hoppar 

niður einhverstaðr og sérð einhverja fallega borg og þá kemur stef sem að segir „ Þú sást borgina“ og svo 

færðu bara að upplifa hana án tónlistar og taka inn umhverfið með sínum hljóðum. Það er ekki fyrr en 

það er farið að vera meiri spenna og það þarf að halda hlutunum gangandi sem ég nota einhverjar 

loopur í. Önnur leið sem við höfum verið að þróa eru ákveðnir músík playlistar, sem að uncharted serían 

notaði mjög vel. Þá ertu bara með u.þ.b. 10-15 búta sem geta verið frá 15 sek upp í eina mínútu sem að 

spiluðust, og svo kom pása í 30-40 sekúndur og svo var spilað annan bút. Og það er tilturlega lágt stillt í 

mixinu, og gefur þér tilfinninguna af því að það sé alltaf eitthvað í gangi án þess að vera stöðugt að 

bombarda þig með loopandi tónlist. Heyrir kannski smá flautu í fjarska, svo koma einhverjir strengir sem 

að taka við, smá pása og þú getur skoðað í kringum þig og svo kemur eitthvað annað aðeins seinna. 

K: Svo svona heilt yfir þá ertu með svona ambient nálgun, í svona standard gameplay? 



V: Já, Það er svona stefnan sem er tekinn núna, hún var það minna, en það fór að kalla fram þetta 

MMORPG, world of warcraft fíling að hafa stöðugt tónlist í gangi, það var ekki eins einlægt, og kannski á 

hún að vera dálítið einmanna í rauninni. Því þú sem characterinn átt að vera einmanna með henni og 

það virkar ekki alveg ef að tónlistinn er ferðafélaginn sem aldrei fer. Frekar einhver sem kemur af og til 

og segir hæ og fer síðan aftur í smá stund. Strika smá undir þennan desolate, alone fíling. 

K: Algjörlega, bara eins og hugsanir í höfðinu á þér sem koma og fara. 

V: Já í rauninni 

K:En eins og þessi Sigurboga ethnísku hljóðfæri, ertu að smíða úr þeim einhver kontakt hljóðfæri eða 

bara að nota sömplinn sem aukalag yfir aðrar tónsmíðar? 

V: Ég bjó til Kontakt instrument úr öllu slagverkinu sem við tókum upp, reyndar scriptaði það ekki, en 

setti upp í Kontakt svo ég gæti spilað á þau á hljómborðið mitt. Svo ég er farinn að nota það talsvert 

meira, Það er mjög gefandi að geta gengið að því og það virkar bara. En með meiri tónal hljóðfæri þá er 

ég bara með það sem hljóðskrár og get dregið þau inná tímalínu, pitchað upp eða niður eftir þörfum. 

T.d. ef að einhver flauta er í A moll, en ég myndi vilja hafa þá hendingu í G moll þá bara nota ég oftast 

Melodyne og pitcha niður.  

K: Melodyne er gott tól. 

V: Já bara galdrar basically. 

K: En var ekki rétt skilið hjá mér að þið byrjuðuð í Wwise og færðuð ykkur svo yfir í Unreal engine? 

V: Sko leikurinn hefur alltaf verið í Unreal en við byrjuðum í Wwise með hljóðið. Svo var tekin ákvörðun 

um að færa sig yfir í unreal með hljóðið og það varð til þess að við þurftum að smíða tólin sem að 

samhæfa spilun og hljóðútfærsluna uppá nýtt. Wwise er neflilega mjög gott forrit og hefur verið í þróun í 

langan tíma og er ítarlegt, en í Unreal var búið að hugsa útí margt, en það er meira eins og einingar sem 

þarf að setja saman til að búa til virkni.  

K: Hefur það þá ekki sprottið út frá sér aðrar nálganir en venjulega er gert? 

V:Jú það hefur breytt því hvernig við nálgumst hljóðhönnunina, þá varðandi flæjustigið á því. En tónlistar 

implimentationið þurfti að gangast undir dálitla einföldun. Wwise býður upp á mjög flókið og ítarlegt 

kerfi, en þegar við fórum yfir í Unreal þá hafði engin okkar búið til tónlistar kerfi í unreal áður, svo við 

þurftum að spyrja okkur hvað við gætum gert og hvað væri fýsilegt fyrir okkur. Svo við bjuggum til kerfi 

og síðan þá hefur kerfið svoldið stjórnað því hvernig ég get samið tónlist fyrir leikinn. Eins og sem dæmi 

ákvað ég að sleppa því að hafa marglaga kerfi með mörgum rásum sem að geta fjarað út og inn í hvort 

annað heldur hafa bara heil section frekar. Svo í staðinn fyrir að hafa svona lágan hasar púls sem getur 

fjarað yfir í meiri hasar af annari rás, að þá höfum við bara lága hasarinn sem sér section og línum síðan 

upp meiri hasar upp við það sem spilast þegar hann á að spilast. 

 

K: Er það þá bara eftir stigmögnun hasarsins, t.d. ef það koma fleiri óvinir eða álíka sem að næsta section 

spilast? 



V:Já þetta hefur farið í gegnum langt ferli. Upphaflega vorum við með rosa flókið kerfi þar sem í hvert 

skipti sem þú lemur þá fór það högg inní mælistiku sem að hækkaði intensity tónlistarinar og eitthvað 

þannig, sem var alveg skemmtilegt en það varð mjög þreytt mjög fljótt. Rosalega flott í theoríu en varð 

skrítið í praktís. Svo það leiddi okkur að því að minni bardagar eru nánast án tónlistar, að undanskildu 

kannski smá áslætti til að magna upplifunina, en síðan þegar þú ferð í stóra bardaga, þá erum við bara 

með tónlistar set. Svo þegar fyrsta holl óvina kemur að þá fer af stað upphafs settið og síðan kemur 

næsta holl sem að ræsir næsta bút og svo koll af kolli. 

K: Já ég get ímyndað mér að fyrri leiðin hafi verið mjög þreytandi til lengdar. 

V: Ég meira að segja gekk svo langt að prófa að hvert action sem að maður gerir í bardaga triggeri sound. 

Það var skemmtileg tilraun en guð minn góður hvað það var ruglandi, það var eins og að vera í Tomma 

og Jenna teiknimynd. Ég var basicly búinn að Micky mouse-a bardagan. En útfrá því þá ákváðum við bara 

að litlir bardagar þurfa að lifa í ágætri þögn eða þá að það er cue-að inní hann og svo bara það minnsta 

sem maður kemst upp með og þróast ekkert. En það gerir líka meiri veislu úr stóru bardögunum.  

K: Já þetta hljómar vel  

V: Já þetta er búið að vera rosalega langt ferli af rannsóknum og þróunarvinnu 

K: Hafa stefin úr pitch videoinu haldið sér? 

V: The Darken theme er algjörlega dotið út en Motifið fyrir aðal characterinn hefur haldist inni. Og ég er 

búinn að setja það inn í alskonar útfærslum í gegnum leikinn. Og ég býst að það verði svipað með Esilias 

theme sem er fyrir aðra mikilvæga persónu í leiknum þegar það er relevant í leiknum, en demoið sem við 

gerðum var ekki með henni. En hún er í öðrum kafla í leiknum. 

K: Sem protaganist þá? 

V: Nei, hún er í raun yfirmaður Ryn(Aðal character) en maður spilar ekki sem hún. 

Hér slitnaði sambandið og við ákváðum bara að ljúka viðtalinu þar sem mér þótti vera komið nóg efni. 

 

 

 

 

 

 

 

 


