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Ágrip 

Að syngja í barnakór er reynsla sem einstaklingurinn býr að alla ævi. Margir 

Íslendingar hafa eflaust alist upp við söngkennslu í barnaskóla og jafnvel sungið í kór. 

Barnakórastarf snýst ekki einungis um söngkennslu heldur læra börnin meðal annars 

að umgangast aðra af virðingu, að vinna saman í hóp og að koma fram fyrir 

áhorfendur. Kórstjórar barnakóra vinna oft frábært starf af mikilli hugsjón. 

Elstu heimildir um íslenska barnakóra eru frá því í kringum aldamótin 1900 en 

saga þeirra hefur aldrei verið skráð. Upphafið að gerð ritgerðarinnar kom til vegna 

áhuga míns á barnakórstarfi í sögulegu samhengi og mikilvægi þess að sporna við því 

að þessi hlekkur í íslenskri tónlistar- og samfélagssögu myndi glatast. Við nánari 

skoðun á sagnfræðilegum heimildum vaknaði áhugi á að skoða það efni sem hefur 

verið gert sérstaklega fyrir barnakóra á Íslandi, auk efnis sem barnakórar hafa gefið út 

í formi hljóðrita. Samhengi var á milli hápunkta í sögu barnakóra og fjölda þeirra 

hljóðrita og nótnahefta sem gefin hafa verið út. Tíundi áratugurinn kom best út í 

öllum flokkum sem voru skoðaðir. 

Íslensk tónverk, sérstaklega ætluð barnakórum, eru ekki þau verk sem kórar fást 

mest við. Heldur eru sungnar útsetningar af vinsælum erlendum og íslenskum lögum. 

Með tilliti til hljóðritanna sem tekin voru til skoðunar og þau verk sem oftast voru 

flutt voru settar fram kenningar um það hvaða eiginleika gott barnakóralag þarf að 

hafa. Einfaldleiki er þar fremstur í flokki sem og gott vægi á milli radda. Nótnaútgáfa 

hefur verið takmörkuð síðast liðinn áratug og ný tónverk eiga það til að gleymast. Efla 

þarf íslensk tónskáld til þess að takast á við það verðuga verkefni að semja fyrir 

barnakór sem og að auka aðgengi kórstjóra að þeim verkum sem þegar eru til staðar. 

Með þessari ritgerð hefur verið gerð grunnrannsókn á málefnum íslenskra 

barnakóra. Er það von mín að hún opni dyr og veki áhuga til að halda áfram þeirri 

vinnu sem hér hefur verið hafin. 
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Inngangur 

Ljúft er að hlusta á engilfagrar barnaraddir syngja saman í kór. Oft fylgir mikil 

einlægni flutningi barnanna á tónefninu og má það þakka góðum kórstjórum sem hrífa 

þau með sér í töframátt söngsins. Barnakórastarf á Íslandi á sér sögu sem spannar í 

það minnsta eina öld. Kórstarfið hefur átt misjöfnu gengi að fagna en vinsældir þess 

að syngja í kór eru svæðisbundnar, mismunandi frá skóla til skóla og kirkju til kirkju. 

Til að kórstjórar geti sinnt starfi sínu sem best er mikilvægt að hafa gott stuðningsnet. 

Foreldrar, skólayfirvöld eða kirkjur gegna þar lykilhlutverki sem og gott aðgengi að 

söngefni við hæfi. Hér á landi má finna frábæra barnakóra með kórstjóra í fararbroddi 

sem vinna óeigingjarnt starf af mikilli hugsjón. Starf kórstjóra felur í sér marga þætti 

en einn af þeim er öflun á nýju efni fyrir börnin. Í kringum 1940 þegar barnakórar 

eins og Sólskinsdeildin voru við störf leituðu kórstjórar að nýjum lögum sem þeir 

þurftu að útsetja sjálfir eða létu útsetja fyrir sig.2 Þetta þurfa kórstjórar að gera enn í 

dag. Árið 1935 skrifar Páll Halldórsson um tónlistarmenningu í ritið Menntamál. Þar 

segir hann mikinn skort vera á efni og að það vanti betri nótur fyrir barnakóra. Hann 

segir að Friðrik Bjarnason, sem skrifaði Skólasöngvabókina3 árið 1927, hafi verið 

nánast eina tónskáldið á landinu sem hafði samið verk sem frá upphafi voru ætluð 

yngstu kynslóðinni.4 Á heildina litið eru ekki mörg íslensk tónskáld sem skilið hafa 

eftir sig verk fyrir barnakóra. Af núlifandi tónskáldum má þó meðal annarra nefna 

Hildigunni Rúnarsdóttur, Þóru Marteinsdóttur, Mist Þorkelsdóttur, Þorkel 

Sigurbjörnsson, Atla Heimi Sveinsson og Jón Nordal. Öll þessi tónskáld hafa skrifað 

nokkur verk fyrir barnakór og hlotið lof fyrir. Ný verk fyrir barnakóra eru nauðsynleg 

til að barnakórastarf á Íslandi geti haldið áfram að þróast og eflast. 

Íslensk barnakóralög samanstanda mest af útsetningum vinsælla laga í stað 

eiginlegra barnakóratónsmíða. Því virðist sem þessi tegund „hljóðfæris“ sé ekki mjög 

vinsæl, né hafi verið vinsæl, hjá íslenskum tónskáldum. Af því má álykta að íslensk 

barnakóratónlist hafi ekki þróast mikið og að endurnýjun á efni sé ekki fullnægjandi 

                                                
2Viðtal Sigurðar Rúnars Guðjónssonar við Guðjón Bjarnason, flutt í þættinum „Fólk og 
fræði“ á RÚV, 9.05.2011.   
3 Friðrik Bjarnason, Skólasöngvar: með þrem samkynja röddum, Hafnarfirði, 1927. 
4 Páll Helgason, „Tónlistarmenning“, Menntamál, 8. árgangur, 1935, bls. 66-71, sótt 
19.09.2011 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=301297&pageId=4551901&lang=is&q=barnak%F3
r, bls. 69. 
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fyrir þá þróun sem þarf að vera í starfinu. Jafnvel mætti telja að barnakórastarf á 

Íslandi standi hálfpartinn í stað og hafi mikla þörf fyrir hvers konar breytingar því til 

eflingar. Þegar litið er til nótnaútgáfu, ætlaðri barnakórum, og hljóðritsútgáfu 

íslenskra barnakóra má velta því fyrir sér hvort íslenskt lagaframboð hafi haft áhrif á 

útgáfu efnis fyrir barnakóra og hvort hljóðritin séu spegill kórstarfsins, eða einungis 

rjóminn af þeirri vinnu sem þar fer fram.  

Hér á eftir verður farið yfir það barnakóraefni sem hefur verið gefið út á prenti og 

skyggnst inn í sögu barnakóra hér á landi. Leitast verður við að finna hápunkta í 

íslensku barnakórastarfi frá upphafi. Einnig verða skoðuð þau hljóðrit sem gefin hafa 

verið út af barnakórum eða í samstarfi við barnakóra. Hlutfallið milli íslenskra og 

erlendra laga verður greint og jafnframt skoðað hvaða lög virðast vinsælust í flutningi. 

Áhersla verður lögð á að skoða íslensku lögin sem oftast eru flutt og reynt að greina 

hvað það er sem gerir þau vinsælli og betur til þess fallin að vinna með í barnakór en 

önnur.  

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á íslensku barnakórastarfi og lítið sem ekkert 

hefur verið skrifað um barnakóra. Sagan hefur aldrei verið skráð svo erfitt er að 

komast að upphafinu og hversu mikið vægi starfið hafði. Þetta ber vott um mikið 

áhugaleysi í samfélaginu á starfi sem þessu. Jafnvel má draga þá ályktun að 

barnakórastarf þyki sjálfsagt mál og ekki þess vert að rannsaka frekar. Það virðist oft 

gleymast að rætur góðra kórsöngvara liggja í því söngstarfi sem stundað var í 

barnæsku. Hér hefur farið fram grunnrannsókn á sögu og efni tengdu barnakórum. 

Rannsóknin opnar vonandi dyr og vekur áhuga annarra til að halda áfram þeirri vinnu 

sem hér hefur verið hafin og höfundi þykir mikilvægt að verði gerð ýtarleg skil 

þannig að þessi hlekkur í íslenskri tónlistar- og samfélagssögu glatist ekki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Saga íslenskra barnakóra og íslenskra barnasönghefta 

Til að átta sig á framboði íslenskra nótnasafna sem gefin hafa verið út á Íslandi má 

styðjast við leitarvél á bókasafnsvefnum Gegnir.is. Samkvæmt vefnum eru ekki til 

mörg íslensk nótnasöfn með lögum fyrir barnakóra. Einstök lög og nótnasöfn eru um 

fimmtíu talsins.5 6 Flest nótnasöfnin komu út á tíunda áratug tuttugustu aldar en það 

elsta var gefið út árið 1874.7 Telja má að barnakórastarf hafi hafist um það leyti, eða 

einhvern tímann á síðustu áratugum nítjándu aldar.  

1900-1935 

Jónas Helgason dómkirkjuorganisti gaf út margar kennslubækur í söng og 

nótnalestri. Heftin voru kölluð „Jónasarheftin“ og voru þau eina námsefnið sem var til 

um aldamótin 1900 sem nota mátti í söngkennslu barna.8 Segja má að þetta séu fyrstu 

heimildirnar um söngkennslu í barnaskólum landsins þó ekki sé vitað hvort eiginlegir 

barnakórar hafi verið starfræktir á þessum tíma. Í grein Morgunblaðsins, um stofnun 

nýs hornaflokks í Reykjavík árið 1930, er farið yfir starfsferil stjórnanda flokksins, 

Hallgrím Þorsteinsson söngkennara. Þar segir að hann hafi komið til Reykjavíkur árið 

1906 eftir að hafa starfað í fjórtán ár á Sauðárkróki þar sem hann var organisti og 

stjórnaði kirkjukór, barnakór og karlakór.9 Þetta rennir frekari stoðum undir upphaf 

íslensks barnakórastarfs.  

Næsta útgefna söngheftið, ætlað börnum, var Skólasöngvar sem Sigfús Einarsson 

bjó undir prentun. Söngheftið kom út í þremur bindum á árunum 1906-1911. Í 

formála segir Sigfús frá efnisvalinu, að hann hafi valið sálma og sálmalög sem ættu að 

hæfa börnum og ættjarðarlög sem skylda væri fyrir alla að kunna. Lögin eru flest 

erlend. Hann gefur einnig ráðleggingar um hvernig skal kenna lögin og segist hafa 

                                                
5 Gegnir.is, leitarorð: barnakór nótur, sótt 26.09.2011 af 
http://gegnir.is:80/F/DTGJ3R6MQ4ACY8S82268BJNNCHBVQBDYMAQNKPYJYAXK4
YE6BB-89943?func=short. 
6 Til samanburðar má nefna að þegar leitað er eftir íslenskum kórverkum fyrir blandaða kóra 
koma upp tvöhundruð og tíu færslur. 
7 Páll Helgason, „Tónlistarmenning“, Menntamál, bls. 68. 
8 Sama rit, bls 68. 
9 Morgunblaðið, 17. árgangur, 287. tölublað, fimmtudagur 11. desember 1930, bls. 2, sótt 
7.10.2011 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=102213&pageId=1220521&lang=is&q=barnak%F3
r. 
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lækkað tóntegundir nokkurra laga því það að láta börnin syngja of hátt gæti skaðað 

barnsröddina til frambúðar.10 

Ég vona að kennurum, sem nota þetta kver, takist nú að blása lífi í allar nóturnar 
og alla stafina, svo að eyru nemendanna opnist og skerpist, smekkur þeirra og 
skilningur og ást þeirra til söngs og ljóða vakni og þroskist.11 

Annað mikilvægt barnasönghefti, Skólasöngbókin, kom út í tveimur heftum á 

árunum 1918-1920. Hvort hefti um sig inniheldur þrjátíu lög í þriggja radda 

útsetningum fyrir samkynja raddir.12 Meiri hluti laganna í Skólasöngbókinni eru af 

erlendum uppruna en eru með íslenskum og oft mjög þjóðerniskenndum textum. Það 

passar vel við sögu Íslands því bækurnar eru gefnar út á uppgangstímum hérlendra 

sjálfstæðishugsjóna.13 Fleiri bækur voru ekki gefnar út fyrr en rúmum tveimur 

áratugum síðar. 

      
1. mynd: Skólasöngbókin, 2. hefti frá árinu 1920, útgefandi var Pétur Lárusson. 

                                                
10 Sigfús Einarsson, Skóla-söngvar, Bókaverzlun Guðm. Gamalíelssonar, Reykjavík, 1906. 
11 Sama rit.  
12 Sigfús Einarsson, Friðrik Bjarnason og Pjetur Lárusson, Skólasöngbókin: safn sönglaga 
með þrem samkynja röddum 1. hefti og 2. hefti, Pjetur Lárusson, Reykjavík, 1918-1920. 
13 Árið 1918 fékk Ísland fullveldi en var áfram í konungssambandi við Danmörku. 
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Frá þessum árum eru til heimildir um nokkra barnakóra: Sextíu barna kór herra 

Bjarna Péturssonar,14 barnakór15 á Akureyri,16 Barnakór Aðalsteins Eiríkssonar,17 

Barnakór Austurbæjarskóla undir stjórn Bjarna Bjarnasonar og Skólakór 

Miðbæjarskólans með Jón Ísleifsson í fararbroddi.18 Jón stjórnaði einnig Drengjakór 

Reykjavíkur. Alla þessa kóra má finna í litlum auglýsingum í gömlum tímaritum þar 

sem auglýstar eru skemmtanir, oftar en ekki haldnar til góðgerðarmála. Að styrkja og 

gleðja þá sem minna máttu sín virðist hafa verið stærsta hlutverk barnakóra á þessum 

árum. 

1935-1965 

Vinsæll barnakór kom fram við lok fjórða áratugarins. Sá hét Sólskinsdeildin og 

var stofnaður af Guðjóni Bjarnasyni árið 1938.19 Sólskinsdeildin varð fljótt vinsæl og 

var farið í söngferðir um landið á sumrin. Hún sá einnig um söng og skemmtun í 

barnatímum Ríkisútvarpsins. Kórinn hlaut þann heiður að vera kosinn vinsælasta 

skemmtiefnið í útvarpinu af útvarpsráði í samkeppni við tvo aðra kóra.20 Ætla má að 

vægi barnakórstarfs hafi verið þó nokkuð á þessum tíma því ekki eru til aðrar 

heimildir um að barnakór hafi áður skipað svo stóran sess í afþreyingarefni 

þjóðarinnar.  

Útgáfa nótnasafna hélt áfram og árið 1945 komu út Sjötíu og sjö söngvar handa 

barna- og kvennakórum. Björgvin Guðmundsson, þáverandi stjórnandi Barnakórs 

Akureyrar, safnaði lögunum og raddsetti. Í fylgimálum bókarinnar talar Björgvin um 

mikinn skort á lögum fyrir barna- og kvennakóra og að ekki sé til mikið efni við hæfi 

barna. Hann leitaðist því við að nota lög sem honum fannst höfða best til kórbarna 

                                                
14 Vísir, 12. árgangur, 122. tölublað, miðvikudagur 31. maí 1922, bls. 1, sótt 7.10.2011 af  
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=72384&pageId=1124163&lang=is&q=Barnak%F3r. 
15 Stjórnandi ekki nefndur. 
16 Verkamaðurinn, 5. árgangur, 13. tölublað, þriðjudagur 25. apríl 1922, bls. 26, sótt 
7.10.2011 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=175344&pageId=2300351&lang=is&q=barnak%F3
r. 
17 Morgunblaðið, 12. árgangur, 141. tölublað, fimmtudagur 23. apríl 1925, sótt 7.10.2011 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=100491&pageId=1211404&lang=is&q=Barnak%F3
r. 
18 Vísir, 22. árgangur, 88. tölublað, laugardagur 2. apríl 1932, bls. 1, sótt 7.10.2011 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=75681&pageId=1138128&lang=is&q=Barnak%F3r. 
19 Viðtal Sigurðar Rúnars Guðjónssonar við Guðjón Bjarnason.  
20 Sama rit. 
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sinna.21 Það skal enginn efast um að þetta hljóti hafa verið lyftistöng fyrir íslenskt 

barnakórastarf á þessum tíma. Lagalistinn telur bæði íslensk og erlend lög en sjálfur 

átti Björgvin heiðurinn af tíu lögum í bókinni.22 

Annar Björgvin, sá var Jörgensen, tók við keflinu á Akureyri árið 1946 og 

stjórnaði hann Barnakór Akureyrar í fjölda ára. Kórinn varð þekktastur fyrir að vera 

fyrstur íslenskra barnakóra til að fara utan í söngför en árið 1954 bauðst honum að 

fara til Noregs og syngja við opnun „fiskirís“ hátíðar í Álasundi. Ferðin gekk vel og 

vakti kórinn mikla lukku. Upptökur eru til í safni Ríkisútvarpsins frá þessari ferð.23 

Sjötti áratugurinn var uppgangstími í sögu íslenskra barnakóra. Vitundarvakning 

varð á meðal söngkennara og söngkennarafélagið var mjög virkt á þessum árum. 

Haldin voru námskeið á hverju ári af Hans Edelstein og Robert Abraham þar sem 

kenndar voru nýjar aðferðir í söngkennslu barna. Söngkennarar töluðu sig saman og 

hittust með kórana sína á eins konar kóramótum. Guðrún Pálsdóttir stóð t.d. fyrir 

samkomum í Austurbæjarbíói þar sem barnakórar á Reykjavíkursvæðinu hittust á 

vorin og sýndu afrakstur vetrarins.24 Elsta upptakan sem fannst við gerð ritgerðarinnar 

er frá árinu 1960. Þar syngur Barnakór Laugarnesskóla tíu lög undir stjórn Kristjáns 

Sigtryggssonar.25 Höfundi áskotnaðist upptakan hjá Kristjáni en hún var gerð af 

Skeggja Ásbjarnarsyni, stjórnanda útvarpsbarnatímans á þessum tíma. Nokkur eintök 

voru prentuð handa börnunum.26  

                                                
21 Björgvin Guðmundsson, Sjötíu og sjö söngvar: handa barna- og kvenna-kórum, 
Bókaútgáfan Norðri H.F., 1945. 
22 Sama rit. 
23 Viðtal Sigrúnar Björnsdóttur við Björgvin Jörgensen, flutt í þættinum „Noregsferðin 1954“ 
á RÚV, 7.10.1995. 
24 Samtal höfundar, Álfheiðar Björgvinsdóttur, við Kristján Sigtryggsson, 18.10.2011. 
25 Kristján Sigtryggsson, Barnakór Laugarnesskóla, Barnakór Laugarnesskóla, 1960. 
26 Samtal höfundar við Kristján Sigtryggsson. 
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2. mynd: Upptaka af Barnakór Laugarnesskóla frá árinu 1960, stjórnandi Kristján  
  Sigtryggsson.  

Árið 1964 útsetti Jón Þórarinsson tuttugu og fimm íslensk þjóðlög og gaf út í bók 

sem heitir Komdu nú að kveðast á, gefin út af Ríkisútgáfu námsbóka. Dæmi um 

útsetningu úr þessari bók sem enn í dag er mjög vinsæl er Krummi svaf í klettagjá.27 

Að auki gaf Ríkisútgáfa námsbóka út þrjú hefti af keðjusöngvum eftir Jón Ásgeirsson. 

Þau innihéldu lítil keðjulög, mismunandi erfið eftir heftum. Keðjusöngvar eru mjög 

góðir til kórsöngskennslu og til undirbúnings frekari fjölröddunar.  

Næstu tvo áratugi var lítið um útgáfu nótnasafna fyrir barnakóra en þó eru til 

nokkur verk eftir íslensk tónskáld sem voru gefin út á þessum tíma. Afkastamestur var 

Atli Heimir Sveinsson sem samdi Níu lög fyrir barnakóra. Þau voru gefin út af 

Íslenskri tónverkamiðstöð árið 1981.28 Nýir kórar spruttu fram á næstu árum og eru 

nokkrir þeirra þekkt nöfn í tónlistarlífi landsins. 

1965-2000 

Kór Öldutúnsskóla var stofnaður árið 1965 af Agli Friðleifssyni. Egill var 

frumkvöðull í barnakórastarfi á Íslandi og stjórnaði hann kórnum í rúm fjörutíu ár.29 

Guðfinna Dóra Ólafsdóttir stofnaði Skólakór Garðabæjar ásamt Guðmundi Norðdahl 

                                                
27 Jón Þórarinsson, Komdu nú að kveðast á: 25 þjóðlög, Ríkisútgáfa námsbóka, Reykjavík, 
1964, bls. 28-29. 
28 Atli Heimir Sveinsson, Níu lög fyrir barnakóra, Íslensk tónverkamiðstöð, Reykjavík, 1981. 
29 Öldutúnsskóli, Kór Öldutúnsskóla, sótt 20.10.2011 af 
http://www.oldutunsskoli.is/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=98&Itemid=276. 
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árið 1976. Skólakór Kársness var stofnaður í Kársnesskóla árið 1975. Þórunn 

Björnsdóttir byrjaði með kórinn og hefur stjórnað honum allt fram á þennan dag. 

Þórunn hefur verið mikill frumkvöðull í barnakórastarfi hérlendis og var hún um tíma 

formaður Tónmenntakennarafélags Íslands.  

Þórunn hefur ekki látið sitt eftir liggja í útgáfu nýs efnis fyrir barnakóra. Fyrsta 

nótnasafnið sem hún kom að var Fagurt galaði fuglinn sá…, safn fjórtán íslenskra 

laga sem er eitt af fáum nótnaheftum sem er einungis með íslenskt efni. Bókin var 

gefin út á vegum Íslenskrar tónverkamiðstöðvar í samvinnu við 

Tónmenntakennarafélag Íslands árið 1989. Í bókinni eru þjóðlagaútsetningar Jóns 

Ásgeirssonar og aðrar íslenskar perlur eftir tónskáldin Jón Nordal, Þorkel 

Sigurbjörnsson, Atla Heimi Sveinsson, Emil Thoroddsen og Þorstein Valdimarsson.30  

Ekki er unnt að telja upp alla barnakóra sem stofnaðir hafa verið á Íslandi en vert 

þykir höfundi að nefna þrjá kóra til viðbótar sem eru vel þekktir: Drengjakór 

Reykjavíkur, stjórnandi kórsins frá upphafi er Friðrik S. Kristinsson.31 Gradualekór 

Langholtskirkju með Jón Stefánsson í fararbroddi. Kórinn hefur komið fram víða og 

hlotið góða dóma fyrir söng sinn.32 Að síðustu skal nefna Stúlknakór Reykjavíkur, 

stofnaður og stjórnað af Margréti J. Pálmadóttur.33 Þessir kórar voru allir stofnaðir á 

fyrri hluta tíunda áratugarins sem segja má að hafi verið blómatími íslenskra 

barnakóra. Aldrei hafa jafn mörg börn tekið þátt í Landsmóti barnakóra og á þessum 

árum og aldrei hafa barnakórar verið jafn áberandi í þjóðlífinu. Gott dæmi um stórt 

verkefni sem barnakórar komu að er fimmtíu ára lýðveldishátíð Íslands, 17. júní 1994. 

Þar komu fram þúsund börn úr ýmsum kórum landsins og sungu ættjarðarlög í beinni 

sjónvarpsútsendingu.34 Í nótnaútgáfu hefur tíundi áratugurinn einnig vinninginn því 

flest nótnahefti sem komið hafa út voru gefin út á þeim tíma.35 

                                                
30 Þórunn Björnsdóttir tók saman, Fagurt galaði fuglinn sá...: Valin lög fyrir barnakór, 
Íslensk tónverkamiðstöð í samvinnu við Tónmenntakennarafélag Íslands, Reykjavík, 1989. 
31 Friðrik S. Kristinsson, Vængir: Drengjakór Reykjavíkur í Hallgrímskirkju, , Drengjakór 
Reykjavíkur, 2007. 
32 Jón Stefánsson, Ég bið að heilsa, Gradualekór Langholtskirku, 1994. 
33 Söngskólinn Domus Vox, „Stúlknakór Reykjavíkur“, sótt 20.10.2011 af http://novus-
media.net/domusvox/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=29. 
34 Samtal höfundar, Álfheiðar Björgvinsdóttur, við Þórunni Björnsdóttur, 8.09.2011. 
35 Gegnir.is, leitarorð: barnakór nótur. 
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Söngvasveigur 

Þær söngbækur sem helst hefur verið notast við í barnakórum á síðustu tveimur 

áratugum tilheyra röð söngbóka, gefnum út af Skálholtsútgáfunni í samstarfi við 

íslenska kórstjóra. Fyrsta bókin, Hátíð fer að höndum ein, kom út árið 1993 eftir að 

óformleg samtök stjórnenda barnakóra í kirkjum, í samstarfi við 

Tónmenntakennarafélag Íslands, sóttu um styrk frá biskupi Íslands og Kirkjuráði til 

að undirbúa útgáfu söngbóka með útsetningum fyrir barnakóra.36 Margrét Bóasdóttir 

var ráðin stjórnandi verkefnisins og kom hún að útgáfu fyrstu níu bókanna.  

Árið 1994 kom út önnur bókin í röðinni, Ég vil elska mitt land. Í þeirri bók eru 

þrjátíu og þrjú íslensk ættjarðarlög og var hún gefin út í tilefni fimmtíu ára afmælis 

íslenska lýðveldisins. Lögin eru eftir íslensk tónskáld við ljóð íslenskra ljóðskálda 

sem öll voru virk í frelsisbaráttu Íslendinga fyrir sjálfstæði sínu árið 1944.37 Einhver 

þjóðlög má einnig finna á meðal hinna tónsmíðanna. Þessi bók var lengi vel eina 

bókin í útgáfuröðinni þar sem einungis má finna íslenskt efni.38 Alls hafa komið út 

sextán bækur í röðinni Söngvasveigur og vinnur Skálholtsútgáfan að útkomu fleiri 

bóka, bæði fyrir blandaða kóra, kvenna- og barnakóra. 

„Græna bókin“ 
Út um græna grundu er án efa vinsælasta bókin í söngvasveigsröðinni. Hún var 

gefin út í tilefni þess að fyrsta sameiginlega barnakóramótið á Íslandi var haldið í 

Kópavogi árið 1995. Þar sameinuðust skólakórar og barnakórar úr kirkjum landsins í 

söng en áður hafði kirkjan ekki tekið þátt í þessum mótum. Í formálanum segja 

Þórunn Björnsdóttir og Egill Rúnar Friðleifsson: 

Af áralöngu starfi okkar við skipulagningu kóramóta og stjórnunarstörf í 
Tónmenntakennarafélaginu vitum við að mikill skortur er á sönglögum og hefur það 
staðið kórstarfinu fyrir þrifum. Áratugum saman hafa kórstjórar mátt útbúa 
námsefni sjálfir og hafa í vandræðum sínum löngum stundað ólögmætar afritanir og 

                                                
36 Margrét Bóasdóttir og Þórunn Björnsdóttir, Söngvasveigur: Hátíð fer að höndum ein, 
Skálholtsútgáfan, Reykjavík, 1993. 
37 Glúmur Gylfason og Margrét Bóasdóttir, Söngvasveigur: Ég vil elska mitt land, 
Skálholtsútgáfan, Reykjavík, 1994. 
38 Að auki kom út Söngvasveigur: Sálmar á nýrri öld, eftir Aðalsteinn Ásberg og Sigurður 
Flosason, Skálholtsútgáfan, Reykjavík, 2010. 
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ljósritanir. Það er því von okkar að þetta kórlagasafn komi að góðum notum og 
verði lyftistöng fyrir kórstarfið.39 

Þessi græna bók hefur svo sannarlega sannað notagildi sitt og enn í dag nýta 

kórstjórnendur sér þessa bók til hins ýtrasta. Sem gamalt kórbarn hefur höfundur 

sungið nánast öll lögin í bókinni og fleiri hafa sömu sögu að segja.40 Fjölbreytni í 

lagavali er mikil, bæði má finna íslensk og erlend lög og erfiðleikastigið er fjölbreytt, 

allt frá einföldum keðjusöngvum til flóknari verka. Aftast í bókinni eru leiðbeiningar 

um upphitun barnakóra sem hefur örugglega komið sér vel fyrir minna reynda 

kórstjóra.41  

       
3. mynd: Söngvasveigur: Út um græna grundu. 

Efni, ætlað barnakórum, sem hefur komið út á prenti er þó nokkuð en alltaf má gott 

bæta. Á síðasta áratug hafa ekki komið út neinar nýjar bækur með safni góðra og 

gildra laga. Eina bókin sem fannst við vinnslu ritgerðarinnar er Undir bláum sólarsali, 

nótnasafn sem Þórunn Björnsdóttir tók saman. Því hefti hefur ekki verið dreift um 

landið því tilskilin leyfi hafa ekki fengist fyrir útgáfu þess. Kórstjórar eru því miður 

enn að stunda ólöglegar ljósritanir af lögum sem þeir finna hér og þar fyrir kórana 

                                                
39 Þórunn Björnsdóttir og Egill Rúnar Friðleifsson, Söngvasveigur: Út um græna grundu, 
Skálholtsútgáfan, Reykjavík,1995. 
40 Samtal höfundar, Álfheiðar Björgvinsdóttur, við Þorbjörgu Daphne Hall, 8.09.2011. 
41 Þórunn Björnsdóttir og Egill Rúnar Friðleifsson, Söngvasveigur: Út um græna grundu, bls. 
100-101. 
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sína. Nýtt, íslenskt barnakóraefni er af skornum skammti. Þó hafa nokkur yngri 

tónskáld samið fyrir barnakóra. Þar má sérstaklega nefna Hildigunni Rúnarsdóttur og 

Þóru Marteinsdóttur sem báðar hafa samið nokkur barnakóraverk. Auðvelt er að detta 

í þá gryfju að ætla sér of mikið við gerð barnakóraverka og gleyma einfaldleikanum 

sem þau þurfa að hafa. Milliraddirnar þurfa að vera söngvænar til að börnin (þá er 

kannski ekki átt við elstu börnin) nái samhenginu í lögunum og að gott sé fyrir 

kórstjóra að kenna línurnar.42 

Þegar litið er yfir söguna frá upphafi má sjá að helsti uppgangurinn í íslensku 

barnakórastarfi hafi verið á sjötta- og tíunda áratug tuttugustu aldarinnar. Á sjötta 

áratugnum fór meira að bera á samstarfi milli kórstjóra, fyrsta íslenska barnakórnum 

var boðið erlendis og barnakórar voru algengir skemmtikraftar í útvarpinu. Stærstu 

kóramótin fyrr og síðar með tilliti til þátttöku voru á tíunda áratugnum og var kórstarf 

blómlegt í mörgum skólum og kirkjum landsins. Þróun í nótnaúrvali var hæg en 

skreið upp á hærra plan með tilkomu Söngvasveigsbókanna á tíunda áratugnum. 

Síðan þá hefur lítið gerst í nótnaútgáfu fyrir barnakóra. Úrvalið þarf að vera meira til 

að fjölbreytninni sé viðhaldið í kórum landsins. Íslensk tónskáld mættu bæta úr 

þessum skorti og vera opnari fyrir þessari tegund tónsmíða til að kórarnir fái innlent, 

nýtt og spennandi efni til að takast á við. Það myndi án efa efla barnakórastarf þessa 

lands til frambúðar. 

Barnakórar á hljóðriti 

Hljóðritsútgáfa íslenskra barnakóra á sér fimmtíu ára sögu. Alls eru hljóðritin þrjátíu 

og níu talsins,43 það fyrsta kom út árið 1960 og það síðasta á liðnu ári, 2010. Útgáfa á 

sjöunda áratugnum er frekar óljós en þegar litið er yfir tímabilið frá árinu 1970 til 

dagsins í dag hefur tæplega eitt hljóðrit verið gefið út á ári að meðaltali.  

                                                
42 Samtal höfundar, Álfheiðar Björgvinsdóttur, við Þórunni Björnsdóttur. 
43 Upplýsingar fengnar á gegnir.is, sjá nánar í Viðauka. 
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     2. mynd: Útgáfa á barnakórahljóðritum frá upphafi til dagsins í dag. 

Af stöplaritinu má sjá að uppgangur varð í útgáfu barnakóra á tíunda áratugnum. 

Af þessu, sem og fyrri röksemdum, má ætla að barnakórastarf hafi verið blómlegt á 

þessum árum. Í Þjóðviljanum frá árinu 1991 leyndi hrifningin sér ekki hjá blaðamanni 

sem skrifaði um áttunda landsmót íslenskra barnakóra sem fram fór á Akureyri það 

árið: „Þegar lokalagið hljómaði, Hver á sér fegra föðurland, þá gáfu þessar 700 

barnaraddir sálinni vængi.“44  

Jólahljóðrit 

Fyrsta útgefna hljóðritið með barnakór45 er jólaplatan Jól á Íslandi.46 Þar koma fram 

vel valdir listamenn ásamt nokkrum íslenskum barnakórum. Það síðasta í röðinni er 

geisladiskurinn Englar í snjónum þar sem Skólakór Kársness syngur ný jólalög eftir 

Þóri Baldursson.47 Hljóðrit, tengd jólum, eru tíu talsins. Þegar litið er yfir lagalistana 

lúta íslensk lög í lægra haldi fyrir þeim erlendu. Á stöplaritinu hér fyrir neðan má sjá 

öll jólahljóðritin tíu og hlutfall íslenskra og erlendra laga.  

                                                
44 Steinunn J, „Söngur 700 barna“, Þjóðviljinn, 57. tölublað, 22. mars 1991, sótt 14.09.2011 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=226270&pageId=2927695&lang=is&q=%EDslensk
ra%20barnak%F3ra. 
45 Upplýsingar fengnar á gegnir.is, sjá nánar í Viðauka. 
46 Ýmsir höfundar, Jól á Íslandi: Gleðileg jól: fjórtán jólalög flutt af kunnustu söngvurum og 
kórum Íslands, ýmsir flytjendur, SG-hljómplögur, Reykjavík, 1970.  
47 Þórir Baldursson og Kristján Hreinsson, Englar í snjónum: Barnakór Kársnesskóla syngur 
óð til jólanna, Skólakór Kársness, Geimsteinn, Keflavík, 2010. 

Fjöldi 

Ártal 
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3. mynd: Jólaplötur og –diskar íslenskra barnakóra.  

Þetta kemur eflaust einhverjum á óvart en staðreyndin er sú að þorri „íslenskra“ 

jólalaga er í raun af erlendum uppruna. Þökk sé lunknum textahöfundum virðast þau 

oft ansi íslensk.  

Tæp sextíu og átta prósent allra laganna á jólahljóðritunum eru erlend. Vert er að 

geta þeirra íslensku laga sem oftast koma fyrir á lagalistum kóranna. Fyrst má nefna 

lag Sigvalda Kaldalóns, Nóttin var sú ágæt ein, við ljóð Einars Sigurðssonar. Lagið er 

sveipað hátíðlegum blæ með einfaldri og söngvænni laglínu við ljóðið sem er á 

vikivaka-formi. Það á að gefa börnum brauð, þjóðvísa við lag Jórunnar Viðar, er 

annað vinsælasta lagið á hljóðritunum. Keðjusöngurinn og krafturinn sem Jórunn 

skapar í lagi sínu er virkilega skemmtilegur og virðist höfða vel til ungra sem aldinna 

kórsöngvara. Margur heldur að lag Jórunnar sé þjóðlag, svo sterk tök hefur hún á 

þjóðlagahefðinni. Af erlendum lögum koma austurrísku lögin María í skóginum og 

Heims um ból oftast fyrir.  

Önnur hljóðrit 

Á hljóðritunum sem ekki eru tengd við jólin virðist meiri metnaður fyrir því að flytja 

íslenska tónlist. Af 448 lögum eru 256 íslensk.48  

                                                
48 Þó að sama lagið komi fyrir á sitthvoru hljóðritinu er það talið aftur. 
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4. mynd: Hlutfall íslenskra og erlendra laga á hljóðritum. 

Athygli vekur að á átta hljóðritum eru eingöngu íslensk lög. Elsta hljómplatan er 

ævintýrið um Litlu ljót, frá árinu 1968, eftir Hauk Ágústsson. Þar flytur stúlknakór úr 

Langholtsskóla lögin í söngleiknum.49 Næst koma Árstíðirnar, frá 1974, þar sem 

Barnakór Akureyrar flytur tvo íslenska söngleiki, Árstíðirnar eftir Jóhannes úr Kötlum 

við tónlist Birgis Helgasonar og Siggi og Logi eftir Margréti Jónsdóttur og Sigfús 

Halldórsson.50 Kór Öldutúnsskóla söng fjögur lög um Barbapapafjölskylduna á lítilli 

45 snúninga hljómplötu. Lögin voru öll samin af stjórnanda kórsins, Agli R. 

Friðleifssyni.51 Litlir barnasöngleikir virðast hafa verið vinsælir á þessum árum en frá 

áttunda áratugnum má einnig finna lög úr söngleikjum eftir Guðmund Norðdahl, 

Hlina Kóngssyni og Sæbjörtu, á hljóðriti Skólakórs Garðabæjar frá árinu 1978.52 

Skólakór Kársness, undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur, á heiðurinn af fjórum 

hljóðritanna þar sem einungis eru íslensk lög. Undir bláum sólarsali, frá 1993, hefur 

að geyma tuttugu og fimm lög bæði íslensk þjóðlög og lög eftir íslensk tónskáld. 

Diskurinn var tekinn upp í kjölfar þess að kórinn söng á opnunarhátíð norrænnar 

                                                
49 Haukur Ágústsson, Litla Ljót: ævintýri með söngvum, telpnakór úr Langholtsskóla, SG 
hljómplötur, Reykavík, 1968. 
50 Birgir Helgason, Jóhannes úr Kötlum, Margrét Jónsdóttir og Sigfús Halldórsson, 
Árstíðirnar, Barnakór Akureyrar, Tónaútgáfan, Akureyri, 1974. 
51 Egill R. Friðleifsson, Fjölskylda Barbapapanna, Kór Öldutúnsskóla, Iðunn, Hafnarfirði, 
1974. 
52 Guðmundur Norðdahl og Guðfinna Dóra Ólafsdóttir, Skólakór Garðabæjar, Skólakór 
Garðabæjar, Garðabær, 1978. 
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menningarhátíðar, „Tender in the North“, árið 1992.53 Þýtur í stráum kom út árið 

2001. Í bæklingnum sem fylgir disknum segir að það hafi alltaf verið markmið 

kórsins að kynna íslenska tónlist á erlendri grundu. Á disknum eru átján lög, bæði ný 

og gömul verk sem mörg hver voru útsett eða samin sérstaklega fyrir kórinn.54 

Bergmál kom út árið 2006 og inniheldur tónsmíðar eftir Ragnhildi Gísladóttur og 

Stomu Yamash’ta við texta eftir Sjón. Bergmál er skrifað fyrir barnakór, slagverk og 

steinahörpu úr japönsku grjóti. Tónlistin og textarnir eru ádeila á hvers konar ofbeldi 

sem börn búa við um allan heim.55 Englar í snjónum, frá 2010 er nýjasti 

geisladiskurinn frá Skólakór Kársness. Þessi diskur er jóladiskur með frumsömdum 

jólalögum eftir Þóri Baldursson. Textana skrifaði Kristján Hreinsson.56 Í samtali við 

Þórunni segir hún að það sé hálfgerð tilviljun að svo mikið af íslensku efni hafi ratað 

inn á hljóðrit kórsins. Ástæðan sé aðallega sú að kórinn vildi kynna íslenska tónlist á 

erlendri grundu.57 

Áttunda hljóðritið þar sem einungis er að finna íslensk lög eru Litlir lærisveinar 

Landakirkju með Gleðifréttir frá árinu 1998. Þar syngja börn frá Vestmannaeyjum lög 

og texta Helgu Jónsdóttur. Hún var stjórnandi kórsins á þessum tíma. Lögin hafa öll 

kristinn boðskap og voru hluti af kirkjustarfinu í Landakirkju.58 

Þegar litið er yfir lagalistana á blönduðu hljóðritunum59 eru nokkur lög sem standa 

upp úr í vinsældum í flutningi. Af erlendu lögunum er lagið Senn kemur vor eftir 

Kabalevsky lang vinsælast. Það kemur fyrir á sjö hljóðritum. Á eftir því koma Vem 

kan segla förutan vind, lag frá Álandseyjum, ungverska lagið Óskasteinar í 

raddsetningu Lajos Bardos og að síðustu Dagur er risinn, gelískt lag í raddsetningu 

Olle Widestrand. Þau koma öll fyrir á fimm hljóðritum hvert.   

Senn kemur vor er fallegt lag um vorið. Lagið er þrískipt, í moll og skrifað út í 

þremur röddum fyrir barnakór. Milliraddirnar eru auðveldar og hljóma vel undir 

                                                
53 Þórunn Björnsdóttir, Undir bláum sólarsali, Skólakór Kársness, Kópavogi, 1993. 
54 Þórunn Björnsdóttir, Þýtur í stráum, Skólakór Kársness, Kópavogi, 2001. 
55 Ragnhildur Gísladóttir, Stomu Yamash’ta og Sjón, Bergmál, Skólakór Kársness, Stomu 
Yamash’ta, Ragnhildur Gísladóttir, Sigtryggur Baldursson og Davíð Þór Jónsson, 
Smekkleysa, Reykjavík, 2006. 
56 Þórir Baldursson og Kristján Hreinsson, Englar í snjónum: Barnakór Kársnesskóla syngur 
óð til jólanna. 
57 Samtal höfundar, Álfheiðar Björgvinsdóttur, við Þórunni Björnsdóttur, 15.10.2011. 
58 Helga Jónsdóttir, Gleðifréttir: Litlir lærisveinar Landakirkju, Litlir lærisveinar 
Landakirkju, Landakirkja, Vestmannaeyjum, 1998. 
59 Hljóðrit, ekki jóla, sem innihalda bæði íslensk og erlend lög.  
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laglínunni sem ber keim af trega. Alt röddin fær lítið „sóló“ í lokakaflanum þegar hún 

syngur á móti sópranröddunum. Þær sameinast svo í enda lagsins.60 Það er mikilvægt 

fyrir milliraddir barnakóra að fá að láta ljós sitt skína. Meira jafnvægi myndast milli 

radda ef börnunum finnst þau öll hafa stórt hlutverk, hvort sem þau syngja sópran eða 

milliraddir. 

Það lag sem oftast er flutt af íslensku lögunum er Maístjarnan eftir Jón Ásgeirsson. 

Hana má finna á alls níu hljóðritum. Sofðu unga ástin mín og Góð börn og vond, bæði 

þjóðlög í útsetningu Jóns Ásgeirssonar, eru á sex hljóðritum. Til þín drottinn eftir 

Þorkel Sigurbjörnsson, Salutatio Mariæ eftir Jón Nordal og Ljósið kemur langt og 

mjótt, þjóðlag, einnig í útsetningu Jóns Ásgeirssonar, eru á fimm hljóðritum.61 

Greiningu á þessum lögum má finna í næsta kafla. Þar verður fjallað um uppbyggingu 

laganna, raddsetningarnar og það skoðað hvað höfðar best til barnakóra.  

Jón Ásgeirsson er eitt af afkastamestu tónskáldum okkar Íslendinga. Sönglagalisti 

hans telur hátt í tvöhundruð lög sem mörg hver hafa notið mikilla vinsælda. Það lag 

sem trónir á toppi vinsældalistans er tvímælalaust Maístjarnan við ljóð Halldórs 

Laxness: 

... lagið sem þjóðinni hefur orðið svo hjartfólgið og tamt á vörum á síðustu árum 
að heita má að hvert mannsbarn kunni. Og ekki þurfti mikið prjál í tónsmíðalegu 
tilliti til að svo vel tækist til. Lagið er einfalt og auðsungið, en með tignarlegu risi 
sem lyftir því í hæðir.62  

Barnakóraútsetningin á Maístjörnunni er einstaklega fín, með söngvænum 

laglínum fyrir neðri raddirnar. Í viðtali við Morgunblaðið árið 2002 segist Jón sjálfur 

vera mikill söngvari og syngja allt sem hann semur. „Í mínum huga er það laglínan 

sem gildir.“63 Jón virðist hafa mikinn sönglegan skilning á öllu því sem hann semur 

                                                
60 Kabalevski, Dmitri og Sigríður I. Þorgeirsdóttir, „Senn kemur vor“, Þórunn Björnsdóttir og 
Egill Rúnar Friðleifsson tóku saman, Söngvasveigur: Út um græna grundu, Skálholtsútgáfan, 
Reykjavík, 1995, bls. 70-71. 
61 Upplýsingar fengnar á gegnir.is, sjá nánar í Viðauka. 
62 Bergþóra Jónsdóttir, „Jón Ásgeirsson: Hér eru lífið og tilveran“, Morgunblaðið, 86. 
árgangur, þriðjudagur 13. október 1998, bls. 34, sótt 14.09.2011 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=131031&pageId=1916608&lang=is&q=J%F3n%20
%C1sgeirsson. 
63 Freysteinn Jóhannsson, „Jón Ásgeirsson: ævi og störf“, Morgunblaðið, sérblað, 90. 
árgangur, sunnudagur 3. mars 2002, bls. 1-8, sótt 14.09.2011 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3434631, bls. 4. 



 17 

og það hefur eflaust gert það að verkum hversu söngvænar allar hans útsetningar eru. 

Þá er ekki einungis átt við laglínurnar heldur milliraddirnar líka.  

Jón Ásgeirsson hefur gert margar góðar þjóðlagaútsetningar fyrir barnakóra. 

Einnig hafa útsetningar hans fyrir blandaða kóra notið gífulegra vinsælda. Jón hefur 

einstakt lag á að vinna með þjóðlögin og setja þau í nútímalegan búning án þess þó að 

slíta ræturnar við upprunann. Þjóðlagið sjálft er alltaf aðalatriðið. Jón segist hafa 

fundið sinn fjársjóð í þjóðlögunum sem hann tók upp úr Þjóðlagasafni séra Bjarna 

Þorsteinssonar og að útsetningar á þeim hafi verið honum hollar og hann hafi nýtt sér 

þær í síðari tónsmíðum.64 

Þegar litið er yfir lagaval kóranna á hljóðritunum þrjátíu og níu er fjölbreytnin þó 

nokkur. Á þeim tuttugu og níu hljóðritum sem ekki tengjast jólunum má finna alls 

hundrað og sjö íslenska titla. Mikið er um þjóðlög og lög sem hafa texta sem tengjast 

landi okkar og þjóð. Einnig hafa lög sem tengjast kristinni trú mikið vægi. Það er 

greinilegt að barnakórar sækja mikið í það að syngja þjóðlög og lög sem tengjast 

náttúru okkar og umhverfi. Flest eru þessi lög íslenskar perlur sem hafa verið útsettar 

fyrir barnakór eða kvennakór en ekki eiginlegar tónsmíðar fyrir barnakór.65 Þegar flett 

er upp á vef Íslenskrar tónverkamiðstöðvar og leitað eftir verkum sömdum fyrir 

barnakór koma upp um tvöhundruð færslur.66 Það kemur höfundi ánægjulega á óvart 

að til séu svo mörg verk því auðvitað er þessi listi ekki tæmandi fyrir allt það sem 

hefur verið samið hér á landi. Íslensk barnakórverk leynast víða en þrátt fyrir það eru 

þau ekki algeng í flutningi. Þetta áhugaleysi má meðal annars skýra með því að sum 

þessara verka séu of flókin og henti illa fyrir barnakóra. Þau eru einnig oft á tíðum 

vandfundin.  Þetta mætti bæta til dæmis með reglulegri safnútgáfu og gera verkin 

þannig aðgengileg fyrir kórstjórnendur. Nauðsynlegt er að nýleg verk eftir íslenska 

höfunda séu gefin út til að efla tónlistarlíf í landinu.  

                                                
64 Sama rit. 
65 Upplýsingar fengnar á gegnir.is, sjá nánar í Viðauka. 
66 Íslensk tónverkamiðstöð, leitarorð: barnakór og barnakórverk, sótt 26.09.20011 af 
http://leit.mic.is/isearch/default.aspx?page=1. 
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Greiningar á einstökum lögum 

Hér á eftir fylgja stuttar greiningar á þeim íslensku lögum sem voru vinsælust og 

oftast flutt á þeim hljóðritum sem voru skoðuð við gerð þessarar ritgerðar.67 Það er 

áhugavert að skoða þessi lög og sjá hver fjölbreytnin er og velta því fyrir sér hvað það 

er sem gerir þessi lög vinsælli en önnur á meðal barnakóra.  

Maístjarnan 

Maístjarnan eftir Jón Ásgeirsson er eitt af ástsælustu lögum íslensku þjóðarinnar. 

Laglínan er í moll og í fjórum hendingum. Hún byrjar lágstemd en rís svo jafnt og þétt 

og nær hápunkti í þriðju hendingu. Barnakóraútsetning Jóns, í f-moll, er virkilega 

góð. Í fyrstu tveimur hendingunum er lagið í tveimur röddum en skiptist svo í þrjár 

raddir í þriðju og fjórðu hendingu. Neðri raddirnar eru mjög söngvænar og mynda 

góða laglínu. Í þriðju hendingu skiptist milliröddin í tvær raddir sem stígur upp í 

samstíga þríundum og leggja áherslu á forhljóm fjórða sætisins, b-moll. Þetta gefur 

laglínunni ákveðinn ljóma sem passar vel við risið og bjartsýnina í þriðju hendingu 

ljóðsins í öllum erindum.68     

   
5. mynd: Maístjarnan, taktur 5-6, þriðja hending. 

Sofðu unga ástin mín 

Sofðu unga ástin mín er þjóðlag við ljóð úr leikritinu Fjalla-Eyvindi eftir Jóhann 

Sigurjónsson frá árinu 1912. Vögguvísuna syngur Halla, kona Fjalla-Eyvinds, þegar 

                                                
67 Upplýsingar fengnar á gegnir.is, sjá nánar í Viðauka. 
68 Jón Ásgeirsson og Halldór Laxness, Maístjarnan, Þórunn Björnsdóttir tók saman og 
tölvusetti, Kópavogi, 2004. 
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hún svæfir litlu dóttur sína, Tótu, rétt áður en hún neyðist til að fleygja henni í foss til 

að forða því að hún komist í hendur hreppstjóra sem hefur komið þeim að óvörum til 

að fanga þau.69  

Laglínan er tregafull moll-lína. Henni má skipta í fimm hendingar, eða einhvers 

konar A-A-B form. Fyrsta og þriðja hending eru í sjálfu sér eins. Önnur og fjórða líka, 

en fjórða hendingin vinnur úr fyrra stefi og leggur meiri áherslu á forhljómssætið. 

Fimmta og síðasta hendingin svarar hinum fjórum og fer frá forhljómssæti yfir á 

grunnsæti.  Í barnakóraútsetningu Jóns Ásgeirssonar fá allar þrjár raddirnar góða 

laglínu. Milliraddirnar koma með eins konar forslag á milli hendinganna sem tengir á 

milli og undirbýr  næstu hendingu. Útsetningin er í c-moll. 

 
6. mynd: Sofðu unga ástin mín, taktur 1-4. Forslagið má sjá í annarri rödd í enda 2. takts. 

Eins og áður hefur sést í útsetningum og lögum Jóns Ásgeirssonar eru allar 

raddirnar mjög söngvænar og er það mikill kostur fyrir lög eins og þetta. Sofðu unga 

ástin mín snertir bæði börn sem fullorðna og auðvelt er að samsama sig við sögu 

ljóðsins og lifa sig inn í tregann sem því fylgir. 

Góð börn og vond 

Þjóðlagið Góð börn og vond fjallar um muninn á góðum og vondum börnum. Textinn 

flytur þann boðskap hvernig eigi að haga sér. Þetta er tilvalið lag fyrir barnakór og 

auðvelt að leika sér með textann með alls kyns hreyfingum eða svipbrigðum. Lagið er 

í hinum hefðbundna „íslenska“ takti, 4-3-4-2. Það er hollt fyrir börn að læra 

                                                
69 Jóhann Sigurjónsson, Fjalla-Eyvindur: leikrit í fjórum þáttum, Prentsmiðjan Gutenberg, 
Reykjavík, 1912, bls. 147-148. 
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taktbreytingar sem þessar og hægt að nýta til þess ýmsar kennsluaðferðir. Til dæmis 

að láta börnin stappa alltaf á fyrsta slagi í hverjum takti.  

Útsetning Jóns Ásgeirssonar á laginu fyrir barnakór er á þrískiptu formi, A-B-A. 

Fyrst er sungið um góðu börnin, þá vondu börnin og síðast endurtekinn fyrsti hlutinn. 

Sópran-röddin hefur laglínuna í fyrsta hlutanum sem er í F-dúr. Fyrri hendingar 

setninganna minna óneitanlega mikið á lagið um stafrófið, kennt við W.A. Mozart, en 

seinni hendingarnar byrja aftur frá grunntóni, stíga upp um þríund og aftur niður á 

grunntón.  

 
7. mynd: Góð börn og vond, taktur 1-4. Fyrsta setning. 

Hljómrænt er lagið mjög einfalt og einungis verið að vinna frá grunnhljómi, 

forhljómi og undirforhljómi.  Í B-hlutanum fær alt-röddin að láta ljós sitt skína og 

syngur laglínuna í C-dúr. Ofan á hana syngur fyrsti og annar sópran yfirraddir sem 

endar á því að sópraninn leiðir aftur yfir í A-hlutann frá fimmundinni upp á grunntón, 

C, áttund ofar og myndar þannig forhljómssætið í A-hlutanum.  

     
8. mynd: Góð börn og vond, taktur 15-16. Lokataktar í B-hluta. 

Ljósið kemur langt og mjótt 

Í barnakóraútsetningu Jóns Ásgeirssonar á þjóðlaginu Ljósið kemur langt og mjótt 

leikur Jón sér með að færa laglínuna á milli radda. Hann notast mikið við fimmundir 
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sem vísar í gamla íslenska fimmundasönginn. Útsetning Jóns er krefjandi að því leyti 

að raddirnar syngjast á og fara ekki með textann á sama tíma.  

               
9. mynd: Ljósið kemur langt og mjótt, taktur 4.  

Annar sópran byrjar með laglínuna sem er í lýdískri tóntegund, frá f. Alt-röddin 

svarar með nánast sömu laglínu sem þó er í jónískri tóntegund, frá c. Sópran-röddin 

kemur ekki inn fyrr en í lok fyrsta erindis og syngur þá í lýdískum skala frá c. Þar 

myndast fimmundasöngur á milli laglínu og yfirraddarinnar. Þá færist laglínan til alt-

raddarinnar og annar sópran sér um að svara henni á svipaðan hátt og alt-röddin gerði, 

einnig í jónískum skala frá c, sem sameinast hinum röddunum og breytist í lýdískan 

skala í lok lagsins sem endar á fimmund.   

 
10. mynd: Ljósið kemur langt og mjótt, taktur 7-8. Lokataktar lagsins. 

Í þessari útsetningu hefur Jón leitast við að nota gamla íslenska hljóðheiminn, 

fimmundasöng og lýdískan skala. Líklegt er að þetta lag hafi verið og sé vinsælt í 

barnakórum til að syngja á erlendri grundu og í hvers konar kynningu á landi okkar og 
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þjóð. Við hlustun virðist útsetningin nokkuð krefjandi, enda er alltaf erfitt að fá kóra 

til að syngja hreinar fimmundir undirspilslaust. 

Til þín drottinn 

Til þín drottinn, hnatta og heima er sálmalag eftir Þorkel Sigurbjörnsson við texta 

Páls Kolka. Sálmurinn kom út með öðrum sálmi, Heyr himna smiður, undir nafninu 

Tvö sálmalög, á áttunda áratug síðustu aldar.70 Bæði lögin hafa verið mjög vinsæl og 

eru oft sungin við messur sem og aðrar athafnir kirkjunnar. Þau má finna í 

sálmabókum þjóðkirkjunnar.   

Til þín Drottinn er skrifað í d-moll fyrir barnakór. Takturinn er tví og þrískiptur. 

Lagið er ekki skrifað í takttegund en taktarnir skiptast á að innihalda tvo og þrjá 

fjórðuparta. Laglínan er látlaus og liggur mest á grunnhljómi. Orðin í þrískiptu 

töktunum hafa meira vægi en orðin í tvískiptu töktunum. Tvískiptu taktarnir eru 

langflestir í grunnhljómnum, d-moll. Þetta skapar spennu og leggur áherslu á það sem 

skiptir máli í ljóðinu.  

 
11. mynd: Til þín, Drottinn hnatta og heima, taktur 1-7. Hér skiptast á tvískiptir og  
þrískiptir taktar. 

Þrátt fyrir mikið vægi grunntóntegundarinnar og grunnhljómsins er lögð áhersla á 

h-moll í lok þriðju setningar. Það skapar eins konar hápunkt í laginu áður en farið er 

aftur í byrjunarstefið. 

                                                
70 Hörður Áskelsson, „Heyr himna smiður“, Trúin og lífið, 2. júlí 2008, sótt 29.09.2011 af 
http://tru.is/pistlar/2008/07/heyr-himna-smidur. 

d-moll d-moll d-moll d-moll 
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12. mynd: Til þín, Drottinn hnatta og heima, taktur 20-23. Hápunkturinn í lok þriðju  
setningar. 

Til þín, Drottinn er fallegur sálmur og má vinsældir hans rekja til virðulega textans 

og látlausu laglínunnar. Milliraddirnar hafa ekki annað hlutverk en að halda uppi 

laglínunni með hljómum. Þær eru ekki flóknar. Lagið er fullorðinslegt og alvarleikinn 

á betur við eldri barnakóra fremur en yngri.  

Salutatio Mariœ 

Salutatio Mariœ eftir Jón Nordal var samið fyrir Ríkisútvarpið vegna Norrænu 

barnakórakeppninnar í Reykjavík árið 1978. Jón vinnur með eins konar mótettuform 

þar sem hver hending er unnin á einstakan hátt. Tiltölulega einfaldir og hreinir 

hljómar eru litaðir á frjálslegan krómatískan hátt. Upphafsmótívið er sterkt og vísar 

Jón í það í gegnum allt lagið. 

     
13. mynd: Salutatio Mariœ, taktur 1-2. 

Verkið byrjar í eins konar c-moll en eftir því sem líður á kemur meiri tilfinning 

fyrir f-moll. Það mætti segja að verkið snúist um F enda er C fimmta sætið af F. 
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Hendingaskipanin fylgir hverri setningu í kvæðinu sem er latneskur helgitexti úr 

íslensku kvæði frá 15. öld, óður til heilagrar Maríu.71  

Maria melle plena, 
Maria victus vena, 
Maria medicina, 
Maria lux divina. 
Maria maris stella, 
Maria dei cella. 
Pulchra est puella.72 

Allar hendingarnar eru byggðar upp á svipuðum tónbilum. Tónbilaröðinni 0-3-5 

(lítil þríund og ferund). Hana má finna víðs vegar um verkið auk níundarhljóma. 

Þessir tveir hljómar eru í sjálfu sér mjög skildir.  

     
14. mynd: Salutatio Mariœ, taktur 23-24. Hér má sjá tónbilaröðina 0-3-5. 

Salutatio Mariœ má skipta upp í fimm hendingar. Hljómræna ferlið er frekar 

einfalt, ii-i-VII-V-V-i, en Jón notast við krómatíkina í tónlitun og skapar þannig 

spennu á milli ómblíðu og ómstríðu. Verkið endar á nokkurs konar „coda“ vinnslu þar 

sem upphafsmótívið nýtur sín til fulls. 

                                                
71Þórunn Björnsdóttir, Undir bláum sólarsali, bæklingur. 
72 Sama rit. 
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15. mynd: Salutatio Mariœ, taktur 34-38. 

Salutatio Mariœ er ekki einfalt verk í flutningi og ekki fyrir yngstu kórana. Þrátt 

fyrir það er kannski ekki erfitt að læra línurnar og að syngja tónbilin. Lítil þríund er 

áberandi og svo krómatískar línur. Mest krefjandi er að láta allar raddirnar hljóma 

hreint og vel saman og að fá börnin til að skilja talninguna. Taktbreytingar eru 

algengar í verkinu. Vinsældir Salutatio Mariœ má væntanlega rekja til kórakeppninnar 

þar sem lagið var fyrst flutt og er lagið eitt af þeim krefjandi barnakóraverkum sem 

hafa verið samin á Íslandi. 

Þegar litið er yfir þau sex lög sem greind voru hér að framan er greinilegt að 

þjóðerniskennd blundar í barnakórsöngvurum rétt eins og flestum Íslendingum. Þar 

kemur Jón Ásgeirsson sterkastur inn með útsetningar sínar. Þær hafa þann kost að 

hver og ein rödd fær jafn mikið vægi sem er mjög mikilvægt fyrir unga söngvara. Jón 

spilar áfram á þjóðerniskenndina með Maístjörnunni sem á stórt pláss í hjörtum 

tónelskra Íslendinga. Sá mikli fjöldi þjóðlaga sem finnst á hljóðritunum gæti líka 

stafað af því að kórarnir nota hljóðritin oft sem kynningarefni á erlendri grundu. Ef 

litið er á tónlitun laganna sex virðast moll-lög vinsælli en þau sem eru í dúr. Aðeins 

eitt laganna, Góð börn og vond, er í dúr. Moll virðist oft hafa mikil áhrif á fólk og 

spila meira inn á tilfinningar þess. Að öðru leyti eru lögin sex mjög fjölbreytt og eiga 

ekki margt sameiginlegt. Einföld lög með sjálfstæðum röddum, taktbreytingum og 

textum sem börn geta samsamað sig við er sjálfsagt uppskriftin að hinu fullkomna 

barnakóralagi.  
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Lokaorð 

Barnakórasaga Íslands byggir á kórastarfinu sjálfu sem tvinnast við efnið sem gefið 

hefur verið út fyrir kórana og af kórunum á liðinni öld. Framboði á efni fyrir 

barnakóra var mjög ábótavant á fyrri hluta tuttugustu aldarinnar en fór batnandi eftir 

því sem á leið. Á síðastliðnum áratug hefur útgáfa nýs efnis legið í dvala og því hlýtur 

að vera mikil þörf á endurnýjun fyrir starfandi kóra dagsins í dag. Kannski má kenna 

um íhaldsemi kórstjóra sem þykir ekki vanta ný lög og una sér best með þau gömlu 

góðu. Það hlýtur þó að liggja ljóst fyrir að börn hafa mjög gott af því að læra eitthvað 

nýtt eins og það er líka mikilvægt að halda í gömlu hefðirnar. Íslenskt lagaframboð er 

nokkuð en það mætti vera til meira af verkum sérstaklega sömdum fyrir barnakóra því 

algengara er að börnin syngi útsetningar af vinsælum lögum heldur en eiginlegar 

barnakóratónsmíðar. Það mætti kynna betur tónsmíðamöguleikann fyrir ungum og 

upprennandi tónskáldum til að bregðast við þeim skorti á efni sem nú blasir við. Telur 

höfundur að til þess að starfið geti haldið áfram að þróast verði að koma meira af 

nýjum lögum sem syngja má í bland við þau gömlu. Einnig þarf að efla kynningu á 

því efni sem nú þegar er til staðar og auka aðgengi að því. Aðrir gætu verið ósammála 

og litið íhaldsömum augum á barnakórastarf og fundist það fínt að börn í dag séu að 

syngja nákvæmlega sömu lög og eldri kynslóðirnar sungu í kórunum forðum daga. 

Gullni meðalvegurinn er sjálfsagt bestur.  

Af hljóðritunum að dæma má sjá að mikill árstíðamunur er á því hvort börnin 

syngja íslensk eða erlend lög. Meiri hluti vinsælla jólalaga er af erlendu bergi brotinn 

en íslensk lög eiga greinilega meira upp á pallborðið á öðrum tímum ársins. Þar skipa 

þjóðlögin stærstan sess en ætla má að hljóðritin gefi ekki alveg fullkomna mynd af 

því hvað sungið er í barnakórum þar sem kórarnir hafa væntanlega notað þau sem 

kynningarefni á erlendri grundu. Þjóðerniskennd Íslendinga er samt mjög sterk og er 

það mjög líklegt að þjóðlögum sé gert hátt undir höfði í barnakórum landsins. Eins og 

áður hefur verið sagt mættu íslensk tónskáld vera duglegri að semja fyrir barnakóra. 

Það sem hentar best fyrir barnakóra eru tiltölulega einföld lög með sjálfstæðum og 

auðsungnum röddum. Börn eru þó ótrúlega móttækileg fyrir hvers konar 

óhefðbundnum sönglínum og taktbreytingum en þar spila þolinmæði og þrautseigja 

kórstjóranna stærsta hlutverkið. Kórstjórar barnakóra vinna frábært starf þar sem gleði 



 27 

og samvinna er höfð að leiðarljósi. Börnin njóta þess að syngja saman og eins og 

sagði í titlinum þá er „syngjandi barn hamingjusamt barn“73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
73 Þórunn Björnsdóttir og Egill Rúnar Friðleifsson, Söngvasveigur: Út um græna grundu, 

formáli. 
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Viðauki 

Hér fyrir neðan má sjá þau hljóðrit sem skráð voru við gerð þessarar ritgerðar. 

Hljóðritin eru í tímaröð og lagalistarnir á þeim flokkaðir í íslensk og erlend lög. 

Ártal Kór Heiti hljóðrits Íslensk lög Erlend lög 

1960 
Barnakór 

Laugarnesskóla 
Barnakór 

Laugarnesskóla Fölnuð er Liljan Mér um hug og hjarta nú 
   Sigvaldi Kaldalóns Í Víðihlíð 
   Sumri hallar Yfir sveitum tíbrá titrar 
   Hrosshár í strengjum Stjörnum tjaldar 
   Þula (kom ég þar að kveldi) Vormorgunn 
     
     

1968 
Telpnakór 

Langholtsskóla Litla Ljót Söngleikurinn Litla Ljót  
     
     

1970 Margir kórar 
Jól á Íslandi 
Gleðileg Jól Gáttaþefur gægist hér inn Heims um ból 

    Litla jólabarn 
    Litli Trommuleikarinn 
    Bráðum koma blessuð jólin 
    Í Betlehem er barn oss fætt 
    Ég sá mömmu kyssa jólasvein 
    Jólasveinar einn og átta 
     
     

1974 
Barnakór 
Akureyrar Árstíðirnar Söngleikurinn Árstíðirnar  

   Söngleikurinn Siggi og Logi  
     
     

1974 
Kór 

Öldutúnsskóla 
Fjölskylda 

Barbapapanna Fjölskylda Barbapapanna  
   Að hjálpa pabba sínum  
   Barbapaparokk  
   Söngurinn hennar Barbaljóð  
     
     

1978 
Kór 

Öldutúnsskóla 
Kór 

Öldutúnsskóla Búlúlala Ave maria 
   Salutato Mariæ Kvöldljóð 
   Ljósið kemur langt og mjótt Aglepta 
   Góð börn og vond Go tell it on the mountain 
   Sofðu unga ástin mín In monte oliveti 
   Hafnarfjöður Benediktus 
    Frá ljósanna hásal 
    sumarnótt 
    haustkveðja 
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Ártal Kór Heiti hljóðrits Íslensk lög Erlend lög 

1978 
Skólakór 

Garðabæjar 
Skólakór 

Garðabæjar 
Með gleðiraust og helgum 
hljóm óskasteinar 

   Það á a gefa börnum brauð María í skóginum 
   Tinda fjalla Hamdía 
   Sólin þaggar þokugrát Gott væri að vera þér hjá 
   Góð börn og vond Augu dalsins 
   Upp í háum heiðarsal Das klinget 
   Nú kveð ég döpur mannheim  
   Ó ljúfra drauma liðin sælutíð  
   Ó, sólin bjarta  
   Sólin blessuð sigin er  
   Töllin búa í hömrunum  
   Hún sefur  
   Dönsum, syngjum  
   Hjartans Lína  
   Fór á veiðar frækinn sveinn  
   Velkomin heim  
     
     

1980 
Barnakór 
Akureyrar Kom blíða tíð  Kom blíða tíð Bjart er yfir Betlehem 

   Nú hátíð lífsins Ó hve dýrðleg 
   Enn eru jól Fögur er foldin 
   Sjá himins opnast hlið Í dag er glatt 
    Um bjarta nóttu 
    Því fagna ég hvert jólakvöld 
    Heims um ból 
    Í Betlehem 
     
     

1982 

Barnakór 
Tónlistarskóla 

Rangæinga 
Ég bíð eftir 

vori Hafið bláa hafið Nú hallar degi 
   Nú líður sól til sævar Svíf þú fugl 
   Ljúflingsdilla Nú er vetur úr bæ 
   Lítill leki ABCD 
   Góð börn og vond  
   Ljósið kemur langt og mjótt  
   Draumkvæði (Fagurt syngur)  
     

1983 
Skólakór 
Kársness Fögnuður Fögnuður Lyftu augum þínum upp 

   Góð börn og vond Laudate pueri 
   Sofðu unga ástin mín Ave Maria 
   Maístjarnan  
   Hvert örstutt spor  
   Þú veist í hjarta þér  

   
Í nótt dreymdi mig 
hamingjuna  

   Máríuvers  
   Heyr himna smiður  
   Til þín drottinn  
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Ártal Kór Heiti hljóðrits Íslensk lög Erlend lög 

1984 
Skólakór 

Garðabæjar 
Hann lofi rödd 

og mál Heyr himna smiður Lofið vorn drottinn 

   Til þín drottinn 
Upp skeppna hver og 
göfgaglöð 

   Maístjarnan Missa brevis 

   
Í nótt dreymdi mig 
hamingjuna Óður næturgalans 

   Kisa fór á lyngmó Sussum bí barnið 
   Krummi svaf í klettagjá Vegir skiljast 
   Friðrik sjöundi kóngur Draumurinn um Adam 
   Móðir mín í kví kví  
     
     

1985 
Skólakór 

Melaskóla Við erum börn Jólabarnið  
   Við erum börn  
   Rjúpan  
   Vér syngjum glöð  
   Sumarkoma  
   Vorið er komið  
   Vorbæn  
   Litla stúlkan með eldspíturnar  
     
     

1988 
Skólakór 
Kársness 

Hringja 
klukkurnar 

í kvöld  Það aldin út er sprungið 
    Hringja klukkurnar í kvöld 
    Sjá himins opnast hlið 
    María í skóginum 
    Á jólunum er gleði og gaman 
    Bráðum koma blessuð jólin 
    Boðskapur Lúkasar 
    Þrettán dagar jóla 
    Blíða nótt 
    Söngvasveigur 
     
     

1990 
Kór 

Öldutúnsskóla 
Kór  

Öldutúnsskóla Barnagæla Ave maria 
   Hafnafjörður Kvöldljóð 
   Friðrik sjöundi kóngur Ladybird 
   Sofðu unga ástin mín Vesi vasyy lumen alle 
   Góð börn og vond Aglepta 
   Ljósið kemur langt og mjótt Kveðja 
   Maístjarnan Sakura 
    Poor man Lasrus 
    Deep river 
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Ártal Kór Heiti hljóðrits Íslensk lög Erlend lög 

1990 
Skólakór 

Víkurskóla 
Skólakór 

Víkurskóla  Snert hörpu mína Óskasteinar 
   Hættu að gráta Jón trúður 
   Seltjarnarnesið Kling klang klukkan slær 
   Afmælisdiktur Dögun 
   Þú veist í hjarta þér  
   Mýrdalssveit  
     
     

1991 
Kór  

Austurbæjarskóla 
Gömul og ný 

stef Hátíð fer að höndum ein Bráðum koma jólin 
   Nóttin var sú ágæt ein Jól yfir borg og bæ 
   Afmælisdiktur María í skóginum 
   Tilbrigði við gamalt stef erl.hve björt og fögur 
   Næturljóð Sjá himins opnast hlið 
   Á Vestdalseyri Konungar úr austurátt 
    Senn kemur vor 
    All night all day/ Swing low 
    Donna donna 
     
     

1993 
Skólakór 
Kársness 

Undir bláum 
sólarsali Undir bláum sólarsali  

   Krummi svaf í klettagjá  
   Hættu að gráta, hringaná  
   Friðrik sjöundi kóngur  
   Góð börn og vond  
   Sofðu unga ástin mín  
   Krummi krunkar úti  
   Á sprengisandi(þjóðlag)  
   Fylgd  
   Smaladrengurinn  
   Smalastúlkan  
   Kisa  
   Fagur fiskur í sjó  
   Á sprengisandi  
   Hvert örstutt spor  
   Maístjarnan  
   Hver á sér fegra föðurland  
   Þú veist í hjarta þér  
   Ó, undur lífs  
   Fögnuður  
   Dúfa á brún  
   Heyr himna smiður  
   Til þín drottinn  
   Salutatio Mariæ  
   Lofsöngur  
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Ártal Kór Heiti hljóðrits Íslensk lög Erlend lög 

1994 
Barnakór 

Grensáskirkju 
Barnakór 

Grensáskirkju Góð börn og vond Hljóðnar nú haustblær 
   Kvöldvísur Óskasteinar 
   Sofðu unga ástin mín Senn kemur vor 
   Maístjarnan Breki galdradreki 
   Hvert örstutt spor Malaiga 
    My lord 
    Go tell it on the mountain 
    Boðskapur lúkasar 
    Ave María 
    María í skóginum 
    Þá nýfæddur jesú 
    Jubilate Deo 
     
     

1994 
Gradualekór 

Langholtskirkju 
Ég bið að 

heilsa Ég bið að heilsa Senn kemur vor 

   
Ísland þú álfu vorrar yngsta 
land Vorljóð 

   Ísland ögrum skorið My lord, what a morning 
   Ó blessuð vertu sumarsól Lyftu augum þínum upp 
   Ég vil elska mitt land Ave Maria 
   Nú sefur jörðin sumargræn Sumarsálmur 
   Yfir voru ættarlandi  
   Hver á sér fegra föðurland  
   Úr útsæ rísa íslands fjöll  
   Lofsöngur  
   Maístjarnan  
   Máríuvers  
   Heyr himna smiður  
   Til þín drottinn  
   Jól  
     
     

1995 
Kór 

Öldutúnsskóla Dagur er risinn Krummi svaf í klettagjá Dagur er risinn 
   Vísur vatnsendarósu Lóa 
   Maríuljóð Senn kemur vor 
   Hafnafjörður Kveðja 
   Friðrik sjöundi kóngur Vesi vasyy lumen alle 
   Ljósið kemur langt og mjótt Sumarnótt 
   Barnagæla Ave María 
   Búlúlala Kvöldljóð 
   Salutatio Mariæ Aglepta 
     
     

1995 Margir kórar 
Ég get sungið 

af gleði Litlir lærisveinar 33 erlend kirkjulög 
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Ártal Kór Heiti hljóðrits Íslensk lög Erlend lög 

1996 
Gradualekór 

Langholtskirkju 
Á jólunum er 

gleði og gaman Jól  
   Hátíð fer að höndum ein Í betlehem er barn oss fætt 
   Það á að gefa börnum brauð Heims um ból 
    Bjart er yfir Betlehem 
    Frá ljósanna hásal 
    Þá nýfæddur jesús 
    Vögguljóð 
    Á jólunum er gleði og gaman 
    Boðskapur lúkasar 
    Skín í rauðar skotthúfur 
    Far, seg þá frétt á fjöllum 
    Betlehem hjá blíðri móður 
    Kemur hvað mælt var 
    María í skóginum 
    Syng barnahjörð 
    Skreytum hús 
     
     

1996 
Skólakór 

Garðabæjar 
Slá þú hjartans 
hörpustrengi Sálmur við klett Slá þú hjartans hörpustrengi 

   Ave María Hirðarnir kveðja 
   Gloria tibi In freezing winter night 
   Hátíð fer að höndum ein Procession 
   Hve margt er það líf Recession 
   Lífið gefur guð Spring carol 
   Jól That young child 
   Jólasumbl Engin finnst rós 
    Barnið mitt 
    Jólum fagnað 
    Sem apríldögg 
    Ó hjartað mitt kæra 
    Guði dýrð 
    Heims um ból 
    Englar og hirðar 
    Kom englalið af himnum hátt 
    Leikum daglega lítinn dans 
    Jólatréð  
    Jólaklukkur 
    María í skóginum 
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Ártal Kór Heiti hljóðrits Íslensk lög Erlend lög 

1997 
Barnakór 

Biskupstungna Hátíð hljómar Stjarna stjörnum fegri Fögur er foldin 
   Litlir lærisveinar Friður, friður 
   Friðarins guð Ó jesúbarn 
   Með gleðiraust Greensleves 
   María, meyjan skæra Frá ljósanna hásal 
    Hymni 
    Hirðarnir 
    Sciliano 
    Þar sátu hirðar 
    Bjart er yfir Betlehem 
    Heims um ból 
    Kyrie 
    Benedictus 
    Sanctus  
    Agnus Dei 
     
     

1997 
Gradualekór 

Langholtskirkju 
Gradualekór 

Langholtskirkju Á sprengisandi Lóa 
   Barnagæla Vem kan segla förutan vind 
   Sofðu unga ástin mín Vesi vasyy lumen alle 
   Vísur Vatnsendarósu Lati sígauninn 
   Krummi krunkar úti  
   Móðir mín í kví kví  
   Er vetur mætir vori  
   Te deum  
   Salutatio Mariæ  
     
     

1998 
Drengjakór 

Laugarneskirkju 
Hvað vitið þið 

fegra María, meyjan skæra Lyftu augum þínum upp 
   Máríuvers Drottinn guð af himni háum 
   Te deum Ljúfur ómur 
   Ave Maria Trip it in a ring 
   Fylgd Let us wander 
    Senn kemur vor 
    Dagur er risinn 
    Vem kan segla förutan vind 
    Yesterday 
    Vínarljóð 
    Summer is a-comming in  
    Leið mig Guð 
    Ave verum 
    Eitt orð er orð Guðs 
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Ártal Kór Heiti hljóðrits Íslensk lög Erlend lög 

1998 
Litlir lærisveinar 

Landakirkju Gleðifréttir Fingurkoss  
   Gleðifréttir  
   Jesús ég elska þig  
   Jesús lifir  
   Hermerki drottins  
   Gleðiópið  
   Samúel  
   Ég má ei gleyma  
   Himnalestin  
   Guð hefur eyru  
   Skúbbidí dúbbedí  
   Nói  
   Regnboginn  
     
     
1998 Kór Víkurskóla Vorið góða Vorið góða Dagur er risinn 

   Kvæðið um fuglana Næturljóð 
   Vorvísa Vínarljóð 
   Hættu að gráta hringaná Go down Moses 
   Afmælisdiktur Tears in heaven 
   Þú veist í hjarta þér Óskasteinar 
   Ísland farsælda frón Dögun 
   Kenndu mér Agnus Dei 
    Ave Maria 
    Sónata nr. 12 
    Ég bið þig Guð 
     
     

1998 
Skólakór 
Kársness Barnagælur Kvæðið um fuglana Yfir regnboganum 

   Þó þú langförull legðir Hvar eru fuglar 
   Barnagælur Ef þig langar að syngja 
   Þjóðlífsmyndin Syngjum lítið lag 
   Maístjarnan Vertu til 
   Fína kisa Donna Donna 
   Öll börn sofa Dagur er risinn 
   Eignir karls Brimströndin heima 
   Sögugabb Lóa 
   Ég bið að heilsa Vögguvísa 
   Buxur, vesti, brók og skó Senn kemur vor 
   Ísland er land þitt Söngur um frelsi 
   Fygld  Vem kan segla förutan vind 
   Lotning  
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Ártal Kór Heiti hljóðrits Íslensk lög Erlend lög 

1999 
Kór 

Snælandsskóla 
Fagur er 

Fossvogsdalur Snælandsskóli Sumarið okkar 
   Barnagælur Dagur er risinn 
   Smávinir fagrir Vinamál 
   Á sprengisandi Hljóðnar nú haustblær 
   Fylgd Senn kemur vor 
   Kvæðið um fuglana Brimströndin heima 
   Te Deum Ef þig langar að syngja 
   Gefðu að móðurmálið mitt Vem kan segla förutan vind 
    Soun the trumpet 
    Drottinn Guð, af himni háum 
    Panis angelicus 
     
     
1999 Margir kórar Kom englalið Litlir lærisveinar Jólakvöld 

   Það á að gefa börnum brauð 
Þá nýfæddur Jesús í jötunni 
lá 

   Kom englalið af himnum hátt Hirðarnir 
   Jól Litla jólabarn 

   
Jólakvæði heimilislausra 
barna Skreytum hús 

   Til þín drottinn Jólakvöld 
    Kemur hvað mælt var 
    Jól 
    Boðun Maríu 
    María syngur við Jesúbarnið 
    Á jólunum er gleði og gaman 
    Far, seg þá frétt á fjöllum 
    Syng barnahjörð 
     
     

2001 
Skólakór 
Kársness Þýtur í stráum Spinna minni  

   Úr hulduljóðum  
   Vorvísa  
   Barnagæla  
   Dúfa, dúfa  
   Næturró  
   Fögnuður  
   Sumarkvöld  
   Þýtur í stráum  
   Móðir mín í kví kví  
   Augun mín og augun þín  
   Íslenskir söngdansar  
   Gloria tibi  
   Salutatio Mariæ  
   Lofsöngur  
   Máríuvers  
   Te Deum  
   Sköpun og fæðing, skírn og prýði 
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Ártal Kór Heiti hljóðrits Íslensk lög Erlend lög 

2001 
Kór 

Snælandsskóla Jólanótt Jólin alls staðar Jólanótt 
   Hin fyrstu jól Boðun Maríu 
   Jólabros í jólaös Boðskapur Lúkasar 
   Hvít er borg og bær Þá nýfæddur Jesú 
   Það á að gefa börnum brauð María í skóginum 
   Hátíð fer að höndum ein Meðan hirðarnir fátæku 
   Jól Jólaklukkur 

   Sjá himins opnast hlið 
Í dag er glatt í döprum 
hjörtum 

   Nóttin var sú ágæt ein Betlehem hjá blíðri móður 
    Hósíanna 
    Slá þú hjartans hörpustrengi 
    Það aldin út er sprungið 
    Heims um ból 
     
     

2002 
Kór 

Hafralækjaskóla Bergnumin Vont og gott Shenandoah 
   Brunahani á strigaskóm Can't help falling in love 
   Krummavísur At your side 
   Úr hulduljóðum Do er dós 
   Hættu að gráta, hringaná Dona nobis pacem 
    This a little light of mine 
     
     

2003 
Barnakór 

Húsabakkaskóla Góðir Hálsar Kvæðið um fuglana Vem kan segla förutan vind 
   Söngur Dimmalimm Óskasteinar 
   Úr hulduljóðum Donna Donna 
   Heiðlóarkvæði Hljóðnar nú haustblær 
   Vorvísa Ef þig langar að syngja 
   Ásta Næturljóð 
   Dalvísa  
   Úr útsæ rísa íslands fjöll  
   Maístjarnan  
   Ljósið kemur langt og mjótt  
   Smaladrengurinn  
   Smalastúlkan  
     
     

2003 
Skólakór 
Kársness 

Skín í rauðar 
skotthúfur Hvít er borg og bær Bráðum koma jólin 

   Jólabros í jólaös Á jörðu kvikna jólaljós 
   Jólasveinar ganga um gátt Jólaklukkur 
   Það á að gefa börnum brauð Á jólunum er gleði og gaman 
   Nóttin var sú ágæt ein Bjart er yfir Betlehem 
    Klukkurnar Dingalingaling 
    Þrettán dagar jóla 
    Boðskapur Lúkasar 
    Jólanótt 
    Þá nýfæddur Jesús 
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Ártal Kór Heiti hljóðrits Íslensk lög Erlend lög 

2006 
Skólakór 
Kársness Bergmál Örlög  

   Spásögn  
   Englar I  
   Englar II  
   Englar III  
   Englabörn  
   Fullorðnir tala  
   Börn  
   Börnin spyrja  
   Svör  
   Gæfa  
   Vögguvísa  
   Dögun I  
   Dögun II  
     
     

2007 
Drengjakór 
Reykjavíkur Vængir Úr útsæ rísa Íslands fjöll Cantate Dominum 

   Maístjarnan Stabat Mater 

   
Fjórir sálmar um lífið og 
ljósið Alleluia 

   Faðir vor Avec la garde montante 
    Vængir 
    Amigos para sempre 
     
     

2010 
Skólakór 
Kársness 

Englar í 
snjónum Englar í snjónum  

   Desembervindurinn  
   Heilög jólin nálgast nú  
   Hátíð í hjarta  
   Ó, sveinki minn  
   Brosið hennar mömmu  
   Jólabænin mín  
   Stjarnan skín svo skær  
   Jólin eru komin  
   Jól í garðinum  
   Á milli jóla og nýárs  
   Litla blómið í snjónum  

 
 
 


