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Útdráttur 

Þjóðtónlist Íslendinga annars vegar og Grænlendinga hins vegar eru tvær áhugaverðar en ólíkar 

tónlistargreinar. Þjóðtónlist er tónlist sem myndast hefur meðal þjóðar eða hefur fylgt henni lengi 

og þróast í tímans rás. Hún hefur jafnan flust milli kynslóða með munnmælum og erfitt er að 

festa nákvæmlega hönd á uppruna hennar. Hér er skoðað hvað felst í þjóðtónlist þjóðanna, 

varðveislusögu og endurvakningu. Ennfremur er þjóðtónlistin í nútímanum skoðuð, bæði 

birtingarmynd hennar í menningu nútímans sem og hvort hún eigi sess í menningarstefnuskjölum 

og námskrám stjórnvalda. Meginspurningin sem reynt er að svara er hver munurinn sé á 

þjóðtónlist þessara tveggja nágrannaþjóða þegar horft er til sögu hennar og stöðu í nútímanum. 

Til að finna svör er leitað fanga í skriflegum heimildum sem varða þjóðtónlist þjóðanna og 

tengdum fræðum auk þess sem leitað er til sérfræðinga. 

 Helstu niðurstöður eru þær að meira er líkt með þjóðtónlist Íslendinga og Grænlendinga 

en ætla mætti í fyrstu. Mest samsvörun er í sögu hnignunar, varðveislu og endurvakningar 

þjóðtónlistarinnar auk þess sem birtingarmynd þjóðtónlistar í nútímatónlist þjóðanna er um 

margt lík. Það sem helst skilur á milli er megintilgangur þjóðtónlistarinnar en hún þjónaði 

víðtækara samfélagslegu hlutverki hjá Grænlendingum fortíðarinnar á meðan íslenska 

þjóðtónlistin hafði fyrst og fremst það hlutverk að vera afþreying. Athyglisverð er sú 

bókmenntaslagsíða sem fræðileg umræða um íslenska menningararfleifð hefur og má áætla að 

þjóðtónlistin hafi alla tíð fallið í skuggann af bókmenntunum. Grænlendingar áttu lengst af engar 

bókmenntir og þrátt fyrir að hafa nánast horfið þá hefur þjóðtónlist þeirra að ýmsu leyti 

sambærilegt menningarlegt gildi fyrir þá og bókmenntaarfleifðin hefur fyrir Íslendinga. 

Sérstaklega kemur á óvart hversu miklar tilfinningar og dulúð tengjast grænlensku 

þjóðtónlistinni enn þann dag í dag og er meðferð hennar viðkvæmt mál fyrir marga, sérstaklega 

fólk af eldri kynslóðinni.  

 Munur er á þeim tilgangi sem stjórnvöld þjóðanna ætla þjóðtónlist í menningarstefnum 

sínum. Í þeim íslensku menningarstefnuskjölum sem rýnt var í er ekki að sjá að þjóðtónlistinni sé 

ætlaður neinn tilgangur annar en sá að halda áfram að vera til. Helsti tilgangur sem grænlensk 

stjórnvöld ætla þjóðtónlist þjóðarinnar felst í því að styrkja inúískar rætur þjóðarinnar til eflingar 

þjóðarsjálfs. Báðar þjóðir kunna að meta þjóðtónlist sína. Hún er ekki stór partur af menningu 

nútímans en hún á sinn sess og er það í höndum nútímans að marka henni stefnu til framtíðar. 
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Formáli 

Ritgerð þessi fjallar um þjóðtónlist Íslendinga og Grænlendinga, skoðað er í hverju 

tónlistararfleifð þjóðanna felst, sögu hennar og stöðu í nútímanum auk þess sem tónlist þjóðanna 

verður borin saman út frá þeim þáttum sem hér eru skoðaðir. Ritgerðin er unnin sem 30 ECTS-

eininga lokaverkefni til fullnustu M.A.-prófs í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst vorið 

2011. 

 Ekki var meiningin að gera tæmandi úttekt og greiningu á þjóðtónlist þjóðanna heldur að 

gera fræðandi samantektir sem unnt er að bera saman og nota til hliðsjónar við stefnumótum sem 

snýr að tónlistararfleifð og öðrum þáttum menningararfleifðar. Í leiðinni er reynt að gefa innsýn í 

fræðasvið sem mun fleiri og ítarlegri rannsókna þarfnast við.  

 Leiðbeinanda mínum Dr. Guðrúnu Ingimundardóttur tónlistarmannfræðingi þakka ég 

góða og uppbyggilega leiðsögn. Góðar þakkir fá viðmælendur mínir og aðrir sem réttu mér 

hjálparhönd við upplýsingaöflun og gáfu ráð. Pabba, Ragnari, Sunnu og Evu Heiðu þakka ég 

yfirlestur og ábendingar. Jón Gunnar og Signý fá sérlega góðar þakkir fyrir stuðning, skilning og 

yfirlestur. Síðast en ekki síst þakka ég fjölskyldu minni og vinum fyrir stuðning, þolinmæði og 

ást. Án ykkar hefði þessi ritgerð aldrei litið dagsins ljós.   
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1. Inngangur 

Ljósið kviknaði í minjagripaverslun í smáþorpinu Kulusuk á austurströnd Grænlands. Þar stóð 

grænlenskur trommusöngvari í fullum skrúða sem samanstóð af buxum úr ísbjarnarfeldi, 

selskinnsstígvélum, hvítum anorak og perluskrauti sem hann bar á höfðinu. Trommusöngvarinn 

sló óvenjulegan takt með priki á rammann á trommunni sinni og söng undarlega ómelódískt lag 

með sérstakri raddbeitingu af mikilli innlifun með tilheyrandi grettum og stunum auk þess sem 

hann vaggaði sér, teygði og beygði í takt við tónlistina. Atriði þetta ögraði fagurfræðitilfinningu 

nútíma Íslendingsins en kveikti um leið áhuga rannsakandans. Hvernig getur verið að þjóðtónlist 

fólks sem býr í tveggja klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík sé svona gjörólík þjóðtónlist 

Íslendinga sem þó þykir sérstök? Hvernig stendur á því að við þekkjum svo lítið til nágranna 

okkar í norðri? Þarna kviknaði áhugi á kynnast háttum grænlensku þjóðarinnar betur. 

Undirliggjandi áhugi á íslenskum þjóðháttum, þar með talið þjóðtónlist, varð til þess að farin var 

sú leið í þessari rannsóknarritgerð að kynnast nágrönnunum með því að skoða þjóðtónlist þeirra 

út frá augum menningarstjórnunar með samanburð við þjóðtónlist Íslendinga í huga.  

 Fljótlega kom í ljós að það er ekki einfalt verk að bera saman þjóðtónlist þessara þjóða 

þar sem bakgrunnur þjóðanna er svo ólíkur og þar með þjóðtónlistin og rætur hennar. Þótt báðar 

þjóðirnar eigi það sameiginlegt að hafa verið undir dönskum og norskum yfirráðum lengi er 

menningarsaga þeirra gríðarlega ólík. Þegar vestrænir menn settust að á Íslandi var þar ekki 

byggð fyrir. Íslendingar teljast því innflytjendaþjóð, afkomendur þeirra evrópsku manna sem hér 

settust að. Rætur íslenskrar menningar eru að miklu leyti norrænar og keltneskar. Grænlendingar 

teljast til frumbyggjaþjóða þrátt fyrir að forfeður núlifandi Grænlendinga hafi ekki sest þar að 

fyrr en í kringum árið 900. Menning forfeðranna er menning Inúíta Norður-Heimskautsins sem 

um aldir höfðu lifað í harðri baráttu við náttúruöflin í norðri. Íslensk þjóðtónlist er því af norður-

evrópskum toga á meðan sú grænlenska er frá Inúítum kominn. Marga þætti sem varða 

þjóðtónlist er hægt að skoða enda má tengja tónlist inn í flest svið mannlegrar tilveru. Til að 

koma böndum á þessa rannsókn var eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: 

 

 Hvað er það helst sem er líkt og ólíkt með þjóðtónlist þjóðanna tveggja 

þegar horft er til sögunnar, menningarstefnu og menningar nútímans? 
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Afleiddar rannsóknarspurningar sem þarf að skoða til að svara þessari spurningu eru því: 

 

 Hvernig lýsir þjóðtónlist Íslendinga og Grænlendinga sér í grófum dráttum? 

 Hvernig hefur verið staðið að varðveislu og viðhaldi á þjóðtónlistinni, hvað hefur 

varðveist og í hvaða ástandi? 

 Á þjóðtónlist sess í menningarstefnum þjóðanna og ef svo er má lesa úr því hvaða gildi 

og hlutverk stjórnvöld marka þjóðtónlistinni?  

 Er þjóðtónlistin lifandi arfleifð og með hvaða hætti kemur hún fram í menningu 

nútímans? 

 

Þjóðtónlist hefur hingað til að mestu leyti tilheyrt rannsóknasviði greina eins og þjóðfræði, 

tónlistarfræði, tónlistarmannfræði og bókmenntafræði og eru því flestar fyrirliggjandi rannsókna 

á þjóðtónlist úr þessum greinum. Hér er leitast við að skoða þjóðtónlistina út frá 

menningarstjórnun, þó nauðsynlegt sé að byggja á öðrum fræðigreinum enda er 

menningarstjórnun þverfagleg grein. Fyrri rannsóknir hafa að mestu byggst á að skoða 

þjóðtónlist sem þátt í fortíðinni en hér verður hún einnig skoðuð sem partur af nútímanum og 

hvað einkennt hefur ferð hennar frá fortíð til nútíðar og þannig varpað ljósi á það hver hlutur 

hennar getur orðið í framtíðinni. 

 Tilgangur rannsóknarinnar er gera samantekt á þjóðtónlist þjóðanna, varðveislusögu og 

stöðu í nútímanum með það að markmiði sýna fram á grundvöll til frekari rannsókna og 

menningarsamvinnu milli landanna. Þegar búið er að draga út það sem einkennir þjóðtónlist 

landanna, sögu hennar og stöðu auk þess að varpa ljósi á það helsta sem sameinar og aðskilur 

þjóðtónlist þjóðanna hefur vegur verið ruddur fyrir framtíðarrannsakendur og einnig fyrir aðila 

innan menningargeirans sem vilja vinna að verkefnum sem byggja á menningararfleifð þjóðanna. 

Ritgerðin getur einnig gagnast þeim sem starfa að stefnumótun í menningarstarfi, því við 

stefnumótun í menningu er nauðsynlegt að horfa til fortíðar jafnt sem nútíðar og framtíðar. 

 Uppbygging ritgerðarinnar er á þá leið að byrjað er á að kynna þá aðferðafræði sem beitt 

er í leit að svörum við rannsóknarspurningunum. Því næst eru kynntar til leiks 

hugtakaskilgreiningar og kenningar sem máli skipta í umræðu um þjóðtónlist. Byrjað er á að 

skilgreina menningararfleifð og smám saman þrengt að umfjöllunarefni ritgerðarinnar, 

þjóðtónlist. Einnig eru skoðaðar kenningar um menningarstefnur. Þá koma tveir samsvarandi 
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kaflar, sá fyrri um Ísland en sá síðari um Grænland. Umfjöllunin um Grænland hefur það þó fram 

yfir umfjöllun um Ísland að þar er aukakafli þar sem sögu lands og þjóðar eru gerð nokkur skil 

lesendum til glöggvunar á bakgrunni þjóðtónlistarinnar. Saga Íslands ætti að vera lesendum kunn 

og því var ákveðið að eyða ekki orðum í hana umfram þau atriði sem koma fram í umræðunni 

um þjóðtónlistina. Í báðum köflum er þjóðtónlistin skoðuð, hvað í henni felst, saga hennar, 

birtingarmynd í nútímanum og staða í menningarstefnum þjóðanna. Í kaflanum sem á eftir kemur 

er skoðað hvernig hugtökin og kenningarnar sem lýst er í fræðilega hlutanum koma fram í 

umfjölluninni um þjóðtónlistina. Samanburðarkaflinn fer líkt og nafngiftin bendir til í að bera 

saman þjóðtónlist og stöðu hennar á Íslandi og Grænlandi með tilliti til rannsóknarspurninganna. 

Í lokin verða helstu niðurstöður dregnar saman í stuttu máli og umræða um hvernig má nýta 

þessar niðurstöður.  

 

2. Aðferðir  

Ritgerðin byggir að mestu á skriflegum heimildum bæði á pappír og af Netinu. Heimildaleit fór 

fram með hjálp leitarvéla og rafrænna gagnasafna á Netinu. Leitað var fanga á bókasafnsvefnum 

Gegni og bækur og tímarit fengin að láni á viðeigandi bókasöfnum eða í millisafnaláni í gegnum 

bókasafn Háskólans á Bifröst. Til að finna fræðigreinar tengdar rannsóknarefninu var notast við 

gagnasöfnin JSTOR og ProQuest, EBSCOhost, Questia og leitarvélina Google Scholar. Til að 

finna opinber gögn frá stjórnvöldum landanna tveggja var notast við heimasíður ríkisstjórnanna, 

ekki síst heimasíður mennta- og menningarmálaráðuneytanna. 

 Til frekari glöggvunar á efninu, sér í lagi um stöðu þjóðtónlistar í nútímanum, voru valdir 

sérfræðingar og leitað til þeirra með spurningar sem skriflegu heimildirnar áttu ekki svör við. 

Sérfræðingarnir voru valdir út frá tengingu þeirra við efnið, menntun og/eða stöðu. Þegar farið 

var að rýna í grænlenskar heimildir kom í ljós að það eru ekki ýkja margir sem hafa skoðað eða 

skrifað um efnið og sömu nöfnin komu víða fyrir. Ákvörðun var tekin um að ræða við Pauline 

Motzfeldt Lumholt sem er frumkvöðull í endurvakningu grænlenskrar þjóðtónlistar og hefur 

unnið ötullega að varðveislu og miðlun á hefðinni. Einnig var leitað til Juaaka Lyberth sem er 

sérfræðingur í þjóðháttum Inúíta, fyrrum forstöðumaður Katuaq, menningarhúss Grænlendinga, 

og formaður Félags leikara og skemmtikrafta í Nuuk (NAIP). Lyberth hefur skrifað greinar og 

bókarkafla um grænlenska tónlist. Þriðji viðmælandi var Karsten Sommer sem er Dani og hefur 
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verið búsettur á Grænlandi í aldarfjórðung. Hann er annar stofnenda ULO plötuútgáfunnar og 

starfar einnig sem blaðamaður en hann hefur beitt sér sérstaklega fyrir varðveislu og kynningu á 

grænlensku þjóðtónlistinni. Í fjórða lagi var kosið að ræða við Natuk Lund Olsen sem er 

sýningarstjóri við Þjóðminjasafn Grænlands og tengiliður safnsins við Norðurþjóðaverkefnið 

sem fjallar um tónlistararfleifð landa á norðurhjara veraldar. Þessir viðmælendur voru spurðir 

ýmissa spurninga varðandi stöðu þjóðtónlistar og birtingarmynd hennar í samtímamenningu. 

Einnig var send fyrirspurn til viðburðastjóra Katuaq, Bula Larsen, til að fá upplýsingar um fjölda 

sýninga sem tengjast þjóðtónlistinni. Til að fá svör við spurningum er varða íslenska þjóðtónlist 

var leitað til Steindórs Andersen formanns Kvæðamannafélagsins Iðunnar og Rósu 

Þorsteinsdóttur þjóðfræðings hjá Stofnun Árna Magnússonar. Þau svöruðu ýmsum spurningum 

varðandi stöðu rímnakveðskapar í nútímanum. Að auki veittu Dr. Guðrún Ingimundardóttir 

tónlistarmannfræðingur, Guðrún Laufey Guðmundsdóttir sérfræðingur hjá Stofnun Árna 

Magnússonar og Kristín Valsdóttir deildarforseti listkennsludeildar Listaháskóla Íslands góðar 

upplýsingar. Samskiptin við sérfræðingana fóru fram með tölvupóstum til að gefa þeim rými til 

ígrundunar eða heimildaöflunar ef svo bar undir.  

 Í fræðilega hluta ritgerðarinnar eru hugtök og kenningar sem eiga við um rannsóknarefnið 

skilgreind. Í kafla 7. Notkun hugtaka úr fræðilegum hluta eru dregnir fram áhugaverðir þættir í 

nokun hugtakanna í umræðunni um þjóðtónlist Íslands og Grænlands og hvernig umræðan fellur 

að inntaki þeirra skilgreininga og kenninga sem fram koma í fræðilega hlutanum.  

 Til að skilgreina í hverju þjóðtónlist Íslands og Grænlands felst var í upphafi farið um 

víðan völl í heimildaleit. Eðli málsins samkvæmt var auðveldara að nálgast viðunandi heimildir 

um íslenska þjóðtónlist. Heimildaöflun um grænlenska þjóðtónlist var vandasamari. Sú skoðun 

leiddi að lokum til þeirrar niðurstöðu að í svo gott sem allri fræðilegri umfjöllun um grænlenska 

þjóðtónlist er vísað í bækur og greinar eftir danska tónlistarmannfræðinginn Michael Hauser, 

þ.e.a.s. í þeim heimildum sem eru eftir aðra en hann sjálfan. Einnig bentu þeir grænlensku 

sérfræðingar sem rætt var við á rit Hausers. Kom á daginn að Michael Hauser er sá fræðimaður 

sem hefur rannsakað grænlenska þjóðtónlist hvað mest og var því ákveðið að leggja rit hans til 

grundvallar umræðu um þjóðtónlist Grænlendinga þó að sjálfsögðu hafi verið leitað í smiðju 

fleiri fræðimanna. Í skrifum um íslenska þjóðtónlist er undantekningalítið vísað í séra Bjarna 

Þorsteinsson. Bjarni safnaði íslenskri þjóðtónlist og rannsakaði hana og er rit hans Íslensk 

þjóðlög (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9) stór heimild í þessari ritgerð, þó margar aðrar og nýrri séu 
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einnig notaðar. Það sem skilur þá Bjarna og Hauser fyrst og fremst að er tími. Bjarni lést árið 

1938 en Michael Hauser er núlifandi og er ennþá að vinna að fræðunum. Annað sem er ólíkt með 

þeim er að Bjarni stóð sjálfur fyrir söfnun þjóðlaga sem hann rannsakaði og gaf út en Hauser 

hefur mest rannsakað þjóðtónlist sem safnað var fyrir hans tíma, þó hann hafi átt þátt í einstaka 

söfnunarleiðangri.  

 Til að svara spurningunni um hvernig þjóðtónlist landanna lýsir sér voru meginatriði sem 

lýsa hefðunum dregin út. Ekki er farið djúpt í tónlistarlega greiningu enda ekki ætlunin hér 

heldur var reynt að draga upp mynd af tónlistinni í framkvæmd, tilgangi hennar og sérstöðu. 

Spurningunni um hvernig staðið hefur verið að varðveislu og viðhaldi á þjóðtónlistinni er svarað 

með því að fara í gegnum sögu þjóðtónlistar beggja landanna, með tilliti til hnignunar, erlendra 

áhrifa, varðveislusögu og endurvakningar hennar og endurnýtingar. Til að skoða með hvaða 

hætti þjóðtónlistin kemur fram í menningu nútímans var höggvið eftir slíku í þeim heimildum 

sem notaðar voru til að svara öðrum spurningum um þjóðtónlistina. Einnig var leitað fanga í 

dagblöðum auk þess sem spurningar voru lagðar fyrir sérfræðinga.  

 Til að svara spurningunni um hvort þjóðtónlist eigi sess í menningarstefnum landanna 

vandaðist málið aðeins því hvorugt landið á menningarstefnu á prenti en í báðum löndum fer nú 

fram vinna við mótun menningarstefnu stjórnvalda og áætlað er að menningarstefnurnar verði 

opinberaðar síðar á þessu ári. Vegna skorts á útgefnum menningarstefnum var brugðið á það ráð 

að leita gagna sem hægt væri að lesa úr að einhverju leyti stefnu stjórnvalda varðandi 

menningarmál. Kom í ljós að bæði löndin eiga skýrslur sem geyma úttektir á menningarstefnum 

þjóðanna. Grænlenska mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út menningargreinargerð árið 

2004 sem var hugsuð sem stöðumat á menningarmálum Grænlands og undirbúningur fyrir þá 

menningarstefnu sem nú er í smíðum. Undanfari íslensku menningarstefnunnar er úttekt Hauks 

Hannessonar á íslenskri menningarstefnu sem var gerð árið 2009 auk ritsins Menning sem gefið 

er út árlega af ráðuneyti mennta- og menningarmála og lýsir því í hvaða þætti menningar 

ráðuneytið ver fjármunum. Var notast við þessar skýrslur auk viðeigandi kafla í bókinni The 

Nordic Cultural Model frá árinu 2003 í ritstjórn Peters Duelund til að rýna í stefnu stjórnvalda 

varðandi tónlistararfleifð þjóðanna. Í þessum gögnum voru sérstaklega dregnir út og fjallað um 

þætti sem tengjast menningararfleifð og þá helst þjóðtónlist og á hvaða hátt rætt er um hana. 

Einnig var rýnt í stöðu þjóðtónlistar í námskrám grunnskóla þjóðanna því svo sannarlega má telja 

menningarþætti innan menntastefnu til hluta af menningarstefnu stjórnvalda. Vegna tengingar 
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við viðfangsefni ritgerðarinnar voru valdar námskrár móðurmála, samfélagsgreina, 

trúarbragðafræða og list- og verkgreina til skoðunar og tekið út hvernig fjallað er um 

menningararfleifð og sérstaklega þá sem viðkemur tónlistararfleifð.  

 Svörin við aðalrannsóknarspurningunni og þar með meginniðurstöður rannsóknarinnar 

byggja á samanburði þjóðtónlistar og stöðu hennar hjá þessum tveimur þjóðum. Umfjöllun um 

hvora þjóð fyrir sig er stillt upp á sambærilegan hátt og eru sambærilegir þættir frá hvorri þjóð 

bornir saman eftir því sem við á í leit að svörum. Farið er í gegnum helstu atriði sem eru lík og 

ólík í tónlistinni sjálfri, tilgangi og framkvæmd. Þá er farið í gegnum sögu þjóðtónlistar beggja 

þjóða og dregin fram helstu atriði sem sameina og aðskilja. Að lokum eru bornir saman kaflarnir 

þar sem þjóðtónlist þjóðanna í nútímanum er skoðuð. Varpað er ljósi á það sem þjóðtónlist 

þjóðanna á sameiginlegt og hvað ekki þegar birtingarmynd í nútímanum er skoðuð, sess í 

menningarstefnugögnum og námskrám.  

 .  

3. Fræðilegur hluti: hugtök og skilgreiningar 

Þjóðtónlist er hluti af menningararfleifð þjóðar og í umræðu um menningararfleifð getur verið 

erfitt að taka tónlistina sérstaklega fyrir þar sem í almennri umræðu um menningararfleifð er hún 

hluti af heild. Þess vegna verður hér byrjað á að útskýra hvað hugtakið menningararfleifð felur í 

sér þar sem þjóðtónlist er mikilvægur liður í tónlistarþætti menningararfleifðarinnar. 

Tónlistararfleifð felur í sér fleira en þjóðtónlist og því verður í mjög stuttu máli fjallað um hvað 

hugtakið tónlistararfleifð stendur fyrir. Einnig verður fjallað um þjóðmenningu áður en þeirri 

skilgreiningu á þjóðtónlist sem miðað er við í þessari ritgerð verður varpað fram. Þar sem 

umræða um menningarstefnu er þáttur í ritgerðinni þá er nauðsynlegt að útskýra einnig hvað 

hugtakið menningarstefna felur í sér. 

 

3.1 Menning, arfleifð og menningararfleifð 

Til að átta sig á hvað hugtakið menningararfleifð stendur fyrir er góður upphafspunktur að skoða 

orðið sjálft en það er samsett af tveimur orðum, menning og arfleifð. Hugtakið menning er 

víðfemt og getur falið margt í sér og þess vegna er full ástæða til að skoða merkingu þess nánar 

áður en lengra verður haldið. Í framhaldinu verður skoðað hvaða merkingu orðið arfleifð hefur í 
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þessari samsetningu. Að lokum verður orðunum slegið saman og útskýrt hvað hugtakið 

menningararfleifð þýðir og hvernig það er notað í fræðilegri umræðu. 

 

3.1.1 Menning 

Vegna þess hve orðið menning spannar vítt svið er erfitt að koma böndum á menninguna og 

afmarka hana. Mannfræðin er sú fræðigrein sem í gegnum tíðina hefur reynt hvað mest að skýra 

bæði hugtakið menningu og menninguna sjálfa. Mannfræðingurinn Arnar Árnason segir 

klassískar hugmyndir mannfræðinga um menningu lýsa henni sem venjum, siðum, hugmyndum, 

gildum og fleiru sem maðurinn lærir sem hluti af félagshópi (Arnar Árnason, 2002, bls. 85). 

 Menningarfræðimaðurinn Raymond Williams segir í hugtakaorðabók sinni Keywords að 

menning sé eitt af margslungnustu orðum sem til eru enda sé það notað með misjöfum hætti á 

mörgum ólíkum sviðum. Hann skiptir notkun hugtaksins í þrjá megin flokka. Í fyrsta lagi lýsi 

menning ferli vitsmunalegrar, andlegrar og fagurfræðilegrar þróunar. Í öðru lagi geti menning átt 

við um ákveðinn lífsmáta, hvort sem er lífsmáta fólks, tímabils, hóps eða mannkyns í heild. Þessi 

skilningur á hugtakinu er gjarnan tengdur mannfræði. Í þriðja lagi lýsi hugtakið menning 

vitsmunalegum verkum og athöfnum, ekki hvað síst listrænum. Menning sé í þeim skilningi 

tónlist, bókmenntir, myndlist, leiklist og kvikmyndalist en oft sé heimspeki, fræðimennsku og 

sagnfræði bætt við skilgreininguna. Þessa notkun á hugtakinu mætti nefna menningarfræðilegan 

skilning á hugtakinu. Williams telur að í dag vísi hugtakið oftast til þriðju og síðustu 

skýringarinnar sem hann nefnir (Williams, 1983, bls. 90).  

 Skilgreining UNESCO (Menningar, mennta- og vísindastofnun Sameinuðu þjóðanna) á 

menningu er víð en hún felur í sér að menning sé samsuða ákveðinna andlegra, efnislegra, 

vitsmunalegra og tilfinningalegra þátta samfélags eða þjóðfélagshóps. Menning felur í sér 

bókmenntir og listir auk þess að ná yfir lífsstíl, gildismat, hefðir og trú (UNESCO, 2001, bls. 12). 

 Menningarhugtakið er sem fyrr segir teygjanlegt og merking þess misjöfn eftir því á 

hvaða vettvangi það er notað og við hvaða tilefni. Í lok kafla 3.1.3 Menningararfleifð verður 

skoðað hvaða skilningur er lagður í menningarhugtakið þegar það er sett í samhengi við arfleifð. 
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3.1.2 Arfleifð 

Á ensku kallast menningararfleifð cultural heritage. Enska hugtakið heritage er þýtt á íslensku 

sem arfur, arfleifð eða erfðir (Ensk-íslenska orðabókin, 2006) sem öll hafa sambærilega 

merkingu, þ.e. eitthvað sem gengur að erfðum eða áhrif frá fyrri tíma (Íslensk orðabók, 2007). Í 

þessari umfjöllun verður notast við hugtakið arfleifð. Líkt og menning þá er hugtakið arfleifð 

mjög teygjanlegt. Í sinni víðustu mynd má segja að hugtakið geti vísað til alls sem fortíðin hefur 

fært okkur, hvort sem þar er um að ræða gjafir náttúrunnar eða þeirra sem eru til komnar vegna 

athafna mannsins. Samkvæmt þessari skilgreiningu eru atburðir gærdagsins eða jafnvel það sem 

var sagt eða gert fyrir fimm mínútum hluti af arfleifðinni eins og allt sem gerst hefur eða orðið til 

fram að því. Því má segja að þessi skilgreining á hugtakinu feli enga afmörkun í sér aðra en þá að 

atburðir teljast ekki til arfleifðar fyrr en eftir að þeir hafa átt sér stað.  

 Í bók sinni Heritage: Identifacation, Conservation and Management lendir 

fræðimaðurinn Graeme Aplin í vandkvæðum með að afmarka hvað arfleifð stendur fyrir. Hann 

hefur einstaklingsmiðaða sýn á inntak orðsins og vísar til þess að hver einstaklingur tilheyri 

hinum ýmsu hópum, allir hafi sinn persónuleika og hver og einn tengist sínum hópum á sinn 

einstaka hátt. Af þessum sökum hafi allir ólíka sýn á hvað sé nógu mikilvægt til að teljast til 

arfleifðarinnar og skuli varðveita fyrir komandi kynslóðir (Aplin, 2002, bls. 7). Aplin lítur svo á 

að þrátt fyrir að allar þjóðir líti bæði á menningarlega og náttúrulega þætti sem hluta af arfleifð 

sinni sé hugtakið arfleifð jafnan frátekið fyrir menningarlega þætti vegna þess að erfitt sé að fella 

náttúrulega þætti undir þak arfleifðar. Arfleifð feli því annars vegar í sér áþreifanlega þætti svo 

sem hluti og mannvirki og hins vegar óáþreifanlega þætti eins og tungumál, þjóðtónlist, 

handverk og dans (Aplin, 2002, bls. 14). Þarna hefur Aplin, með því að taka út náttúrulega þætti, 

þrengt skilgreininguna á arfleifð í það sem alla jafna er nefnt menningararfleifð en deila má um 

hvort sú þrenging sé rökrétt því eins og Aplin sjálfur bendir á telja flestir einhverja náttúrulega 

þætti til arfleifðar sinnar. Hins vegar er rökrétt að skipta arfleifðinni í þessi tvö svið, náttúrulega 

og menningarlega arfleifð, skilin eru skýr þó vissulega geti einhverjir þættir arfleifðar talist til 

beggja sviða. Líklega er vænlegast að halda skilgreiningunni á arfleifð víðri og opinni en marka 

inntaki hennar flokka til afmörkunar á því sem til hennar telst. Einfaldasta flokkunin er sennilega 

sú sem nefnd var hér að framan en síðan má brjóta báðar gerðir arfleifðar í afmarkaðri svið. 

  



9 

 

3.1.3 Menningararfleifð 

Eins og fram kemur hér að ofan felst munurinn á arfleifð annars vegar og menningararfleifð hins 

vegar í því að menningararfleifð er það sem eftir stendur þegar náttúrulegir þættir eru teknir út úr 

arfleifðinni. Það liggur í orðanna hljóðan að menningararfleifð sé arfleifð sem hefur 

menningarlegt mikilvægi. Í bók sinni Economics and Culture gefur hagfræðingurinn David 

Throsby lítið fyrir slíka skilgreiningu og segir hana innihaldslausa nema fyrir liggi skilgreining á 

því hvað felst í mikilvægi í þessu samhengi (Throsby, 2001, bls. 75). Þarna myndi Aplin svara 

því til að mikilvægi verði hver einstaklingur að ákvarða fyrir sig. Í greininni The debate on 

heritage reviewed kemur Robert Lumley, prófessor í ítalskri menningarsögu með aðra lausn á 

því hvernig skuli skilgreina menningararfleifðina. Hann segir skilgreiningu hugtaksins bæði hafa 

verið á höndum margra starfstétta, allt frá fræðimönnum til stjórnmálamanna og safnara auk þess 

sem það nái yfir sífellt víðara svið. Enn fremur sé nálgun mannfræðinnar í auknum mæli notuð 

til að ná utan um menningarinntakið á kostnað listasögulegrar nálgunar. Hann kemst því að þeirri 

niðurstöðu að sennilega sé vænlegast að láta arfleifðina sjálfa um að skilgreina sig (Lumley, 

2005, bls. 17). 

 Stefan Bohman, yfirmaður Strindbergssafnsins og áður Tónlistarsafnsins í Stokkhólmi, 

nefnir þrenns konar skilning á menningararfleifðarhugtakinu. Í fyrsta lagi geti menningararfleifð 

verið þær minjar og erfðir sem við lítum jákvæðum augum og allir kunni að meta, þess vegna 

skuli leggja áherslu á varðveislu þeirra. Í öðru lagi megi líta á allt það er fortíðin hefur fært sem 

menningararfleifð. Í þriðja lagi megi skilgreina menningararfleifð sem þær minjar og erfðir er 

hafa mikið táknrænt virði og hafa mótað okkur, hvort sem okkur líkar betur eða verr og skuli af 

þeim sökum verndaðar (Bohman, 2001, bls. 46-7). 

 Laurajane Smith segir í bók sinni Uses of Heritage menningararfleifð vera eitthvað sem  

sé lifandi. Hún sé athöfn eða ferli en ekki eitthvað í áþreifanlegu formi. Staðir geti aðeins verið 

arfleifð á þann hátt að þar hafi eitthvað þýðingarmikið eða eftirminnilegt átt sér stað og slíkur 

staður gefi þar með athöfninni stað þó staðurinn sem slíkur sé ekki menningararfleifð. Það sem 

gerir athöfn að menningararfleifð liggi í þeim tilfinningum, reynslu og minningum sem athöfnin 

skilur eftir hjá einstaklingum og samfélögum. Menningararfleifð sé félagslegt og menningarlegt 

ferli sem tengi saman fortíð, nútíð og framtíð í menningarlegu, félagslegu og pólitísku samhengi 

(Smith, 2006, bls. 83-4). Smith kemst einnig að þeirri niðurstöðu í samstarfi við Emmu Waterton 

að menningararfleifð sé verkfæri sem þjóðir, samfélög og einstaklingar nota til að auðvelda 
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mótun sjálfsmyndar, samsömunar og tilfinningu fyrir því að tilheyra hópi. Ennfremur móti 

menningararfleifðin menningar- og félagslegan ramma sem auðveldar okkur að takast á við 

nútímann (Smith & Waterton, 2009, bls. 293). 

 Á heimasíðu UNESCO hvar fjallað er um heimsminjar er arfleifð skilgreind sem það er 

við erfum frá fortíðinni, það sem við lifum við í dag og það sem við arfleiðum komandi 

kynslóðir að. Menningar- og náttúruarfleifð okkar séu bæði óbætanlegar uppsprettur lífs og 

innblásturs (UNESCO, á.á.). Þessi skilgreining er nokkuð víð í ljósi þess að þar er áherslan 

einkum á tvær tegundir minja, þ.e. menningarminjar eins og byggingar og önnur mannvirki og 

síðan náttúruminjar. Þessar tegundir arfleifðar flokkast undir áþreifanlega (e. tangible) arfleifð 

sem hér eftir verður vísað til sem menningarminja. Þar sem menningararfleifð felur í sér svo 

margt fleira en hið áþreifanlega var árið 2003 samþykktur sáttmáli um verndun óáþreifanlegrar 

(e. intangible) menningararfleifðar sem hér mun verða fjallað um sem menningarerfðir. Í 

sáttmálanum eru menningarerfðir skilgreindar sem framkvæmd, framsetning, tjáning, þekking, 

færni, að meðtöldum tengdum verkfærum, hlutum, minjum og rými sem samfélög, hópar og 

jafnvel einstaklingar telja hluta af menningararfleifð sinni. Einnig kemur fram að samfélög og 

hópar endurskapi sífellt menningarerfðir sem ganga kynslóða á milli, í samræmi við umhverfi sitt 

og söguna. Menningarerfðir efli sjálfsmynd og samsömun samfélaga og hópa og stuðli þannig að 

virðingu fyrir fjölbreytileika menningar og sköpunarkrafti mannsins. Menningarerfðir koma skv. 

sáttmálanum fram í:  

 a)  munnlegum hefðum og tjáningu, þar með talin eru tungumál;  

 b)  sviðslistum; 

 c)  félagslegum athöfnum, siðum og hátíðarhöldum; 

 d)  þekkingu og athöfnum sem lúta að náttúru og heiminum öllum; 

 e)  arfbundinni verkkunnáttu. (UNESCO, 2003, 2.gr.).  

Í þriðju grein sáttmálans segir að vernda skuli menningarerfðir með því að skilgreina, skrá, 

rannsaka, varðveita, efla og kynna þær, einkum með formlegri og óformlegri menntun 

(UNESCO, 2003, 3.gr.). 

 Þjóðfræðingurinn Valdimar Tr. Hafstein vekur athygli á hvimleiðu vandamáli sem fræði 

er snúast um menningarerfðir kljást við. Vandamálið hefur verið nefnt „elleftu stundar 

þjóðfræði” og er kjarni hennar sá að fræðimaðurinn er oftast of seint á ferðinni því hefðin sem 
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hann á að rannsaka er að syngja sitt síðasta. Rannsóknin snýst því upp í björgunaraðgerðir með 

það að markmiði að varðveita arfleifðina sem á undir högg að sækja, til þess að kynslóðir 

framtíðarinnar geti notið hennar. Valdimar bendir á að þegar svona er komið fyrir arfleifð er hætt 

við að engin rannsókn fari fram þar sem mikilvægara sé að skrásetja eða hljóðrita hina dauðvona 

arfleifð. Þetta veldur því gjarnan að gögn safnist upp og til séu heilu söfnin af skráningum og 

hljóðritunum sem standi órannsökuð (Valdimar Tr. Hafstein, 2003a).  

 Mannfræðingurinn Ahmed Skounti sem er sérfræðingur hjá UNESCO um 

menningarerfðir bendir á að deila megi um hvort eitthvað óáþreifanlegt sé raunverulega til. 

Menningarerfðir hafi alltaf einhvern áþreifanlegan vinkil sem nauðsynlegur sé til að hægt sé að 

skynja arfinn, varðveita hann og deila honum. Menningarerfðir gangi einnig sífellt í gegnum 

endurvinnsluferli þar sem oft gerist að menningarerfðir séu gefnar upp á bátinn þeim breytt eða 

tilveru þeirra ógnað á annan hátt. Þegar svo sé komið fyrir menningarerfðum hefst endurvinnslan 

sem felst í því að ofuráhersla er lögð á endurreisn og varðveislu. Skounti er ekki sannfærður um 

að menningarerfðir sem endurunnar eru á þennan hátt séu ekta (e. authentic), hann telur að í 

endurvinnslunni felist blekking. Engu að síður sé blekkingin oft nauðsynleg til að halda 

einhverju lífi í menningarerfðum sem annars væri hætt við að hverfa (Skounti, 2009, bls. 76-77).  

 Í umræðu um menningararfleifð inniheldur menningarinntakið alla þætti 

menningarfræðilegrar skilgreiningar Williams á nútímanotkun menningarhugtaksins (Williams, 

1983, bls. 90) ásamt því að taka inn þætti úr mannfræðilegri skilgreiningu hugtaksins, svo sem 

venjur og siði. Því má segja að merking hugtaksins menning í umræðu um menningararf hallist 

hvort tveggja til mannfræðilegs og menningarfræðilegs skilnings á hugtakinu.  

 

3.2 Þjóðararfleifð 

Orðið þjóð merkir samkvæmt Íslenskri orðabók „hópur fólks sem á sér að jafnaði sameiginlegt 

tungumál og menningu, oft sameiginlega sögulega arfleifð og minningar, og býr oftast á 

samfelldu landsvæði við gagnkvæm innri tengsl“ (Íslensk orðabók, 2007). Þó merking orðsins 

geti verið flóknari ef út í það er farið, verður í þessari umfjöllun notast við hugtakið þjóð í 

ofangreindum skilningi enda er auðvelt að afmarka einangraðar eyþjóðir líkt og Ísland og 

Grænland innan þessarar skilgreiningar.      
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 Þó margt geti talist til sameiginlegrar arfleifðar mannkyns þá þarf ekki sérfræðing til að 

sjá að hver þjóð eða samfélag á sína eigin arfleifð sem fellur ekki undir arfleifðir annarra hópa. 

Segja má að þjóðararfleifð sé lykilþáttur í sjálfsmynd þjóðar því sérstök arfleifð sem þjóðin deilir 

ekki með öðrum gefur henni sérstöðu og styrkir sameiginlegar rætur þegnanna. Aplin segir að 

líkt og arfleifð einstaklinga byggir á eiginleikum og bakgrunni hvers og eins, byggir 

þjóðararfleifð á sögulegum, félagslegum og menningarlegum aðstæðum hverrar þjóðar. 

Þjóðararfleifð einkennist af flæði sem kemur til vegna breytinga á háttum og þróunar skilnings. 

Líklega eigi þó hver þjóð einhverja kjarnaþætti sem allir hópar er mynda þjóðina viðurkenni sem 

hluta af sinni þjóðararfleifð. Hann fullyrðir einnig að arfleifð allra þjóða mótist bæði af 

menningarlegum og náttúrulegum þáttum og oftar en ekki sé það ríkjandi hópur innan 

þjóðarinnar sem ákvarðar hvað telst til arfleifðar hennar. Á þann hátt sé hugmyndin um arfleifð 

nýtt í pólitískum tilgangi til að skara eld að köku hinna ríkjandi hópa (Aplin, 2002, bls. 14). 

Sáttmáli UNESCO um verndun menningarerfða reynir að vinna gegn þessu en í honum segir að 

samfélög, hópar og ópólítískar stofnanir á viðkomandi sviði skuli taka þátt í að bera kennsl á og 

skilgreina menningarerfðir þjóða (UNESCO, 2003, 11. gr.). Aplin bendir á að menningararfleifð 

hóps sé afar mikilvægur þáttur í mótun sjálfsmyndar hópsins og einstaklinga innan hans. 

Minnihlutahópar sem þurfa að berjast fyrir viðurkenningu samfélagsins á menningararfleifð sinni 

sækja oft styrk og samsvörun í arfleifðina sem er um leið rök fyrir tilvist hópsins (Aplin, 2002, 

bls. 141). Ennfremur fullyrðir Aplin að það sé minnihlutahópum afar mikilvægt til viðhalds og 

eflingar hópvitundar að eiga að minnsta kosti hluta af „viðurkenndri“ þjóðararfleifð og að 

ríkjandi hópar viðurkenni arfleifð þeirra (Aplin, 2002, bls. 14). Þjóðararfleifð má því líta á sem 

pólitískt vopn, annars vegar sem vopn ráðandi hópa til að ýta undir völd sín og hins vegar vopn 

minnihlutahópa til að efla með þeim samstöðu og styrkja stöðu þeirra.  

 Þjóðhættir (e. folklore) eru kjarni þjóðmenningar. UNESCO skilgreinir þjóðhætti sem 

heild sköpunar sem byggð er á hefðbundnum grunni menningarsamfélags. Sköpun sem túlkuð er 

af hópi eða einstaklingum og varpi ljósi á væntingar samfélagsins á þann hátt að hún endurspegli 

menningar- og félagslega sjálfsvitund þess. Viðmiðum og gildum samfélagsins sé miðlað 

munnlega, með eftirhermun eða á annan hátt. Þjóðhættir koma fram í ýmsum myndum svo sem 

tungumáli, bókmenntum, tónlist, dansi, leikjum, goðsögnum, helgisiðum, venjum, handverki, 

arkitektúr og öðrum listum (UNESCO, 1989, gr. A). Samkvæmt þessu má segja sem svo að 

þjóðhættir séu hinn óáþreifanlegi hluti þjóðmenningar, sé horft til skilgreiningar UNESCO á 
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menningarerfðum. Ragnheiður Ólafsdóttir tónlistarmannfræðingur segir eitt einkenni þjóðhátta 

vera óstöðugleika, þjóðhættir séu síbreytilegir og þróist með þjóðum. Á rómantíska tímabilinu á 

Íslandi þótti mikilvægt fyrir varðveislu að stöðva þróun þjóðhátta eða „frysta“ þá. Frosna 

þjóðararfleifðin átti að nýtast sem grunnur til að byggja sjálfsmynd þjóðarinnar á (Ragnheiður 

Ólafsdóttir, 2008). 

 

3.3 Tónlistararfleifð 

Meginumfjöllunarefni þessarar ritgerðar er þjóðtónlist sem fellur undir tónlistararfleifð. 

Tónlistararfleifð er sá þáttur menningararfleifðarinnar sem snýr að tónlist. Í sumum heimildum 

sem þessi ritgerð styðst við er ekki endilega fjallað sérstaklega um þjóðtónlist heldur er hún höfð 

undir hatti tónlistararfleifðar. Samkvæmt skilgreiningum á menningararfleifð og þjóðararfleifð 

má álykta að tónlistararfleifð sé sú tónlist sem samfélög, hópar og jafnvel einstaklingar telji til 

arfleifðar sinnar og vilji miðla áfram til komandi kynslóða. Þar sem skilgreiningar á 

menningararfleifð setja ekki aldursmörk á það sem telst til arfleifðarinnar þá getur öll tónlist sem 

spiluð hefur verið talist til tónlistararfsins, tónlist dagsins í dag er samkvæmt þessu hluti af 

tónlistararfi komandi kynslóða. Oftar en ekki er hugtakið þó notað um eldri tónlist, tónlist sem 

við höfum erft frá fyrri kynslóðum svo sem þjóðtónlist, kirkjutónlist og klassíska tónlist.   

 

3.4 Þjóðtónlist 

Eins og kemur fram í skilgreiningu UNESCO á þjóðháttum geta þjóðhættir komið fram í formi 

tónlistar og liggur beint við að kalla þá tónlist þjóðtónlist. Í Britannica Online Encyclopædia er 

enska heiti þjóðtónlistar, folk music, skilgreint sem tónlist sem álitin er dæmigerð fyrir þjóð eða 

þjóðfélagshóp og er kunn meðal allra hópa samfélagsins og sé vanalega varðveitt í munnlegri 

geymd. Enska orðið folk getur þýtt alþýða og því má áætla að í samsetningunni folk music sé 

vísað til tónlistar ákveðinnar stéttar, alþýðunnar (Britannica Encyclopædia, 2010). Merking 

hugtaksins nær þó yfir víðara svið í daglegu tali en það er einnig notað yfir tónlist sem er undir 

áhrifum frá hinni eiginlegu þjóðtónlist og kallast á íslensku þjóðlagatónlist. Einnig er gjarnan 

vísað til þjóðtónlistar sem traditional music sem útleggst á íslensku hefðbundin tónlist en eins og 

orðanna hljóðan ber með sér getur hugtakið haft mun víðari skírskotun en þjóðtónlist og getur átt 

við hina eiginlegu þjóðtónlist ásamt áðurnefndri þjóðlagatónlist. 
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 Í bók sinni Íslensk þjóðlög skilgreinir sr. Bjarni Þorsteinsson þjóðlög sem þau lög sem 

hafi orðið til að öllu leyti hjá þjóðinni án þess að hægt sé að rekja uppruna þeirra að stund eða 

stað. Einnig falla þau lög sem þjóðin hefur gert að sínum með því að „hafa þau lengi og iðuglega 

um hönd og setja á þau sinn einkennilega blæ“ jafnvel þótt uppruna laganna megi rekja til 

annarra landa (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 1). Í þessari ritgerð verður hugtakið þjóðtónlist 

notað í þröngum skilningi í ætt við skilgreiningu séra Bjarna á þjóðlögum, sem sagt að 

þjóðtónlist sé tónlist sem myndast hefur meðal þjóðarinnar eða fylgt henni lengi og þróast í 

tímans rás. Þjóðtónlist hefur jafnan flust milli kynslóða með munnmælum og erfitt er að festa 

nákvæmlega hönd á uppruna hennar. Ástæðan fyrir því að ekki verður hreinlega notast við 

hugtakið þjóðlög í ritgerðinni er sú að strangt til tekið á það við um afmarkaðar einingar sem 

hafa upphaf, miðju og endi, iðulega sönglög. Þjóðtónlist er víðara hugtak því innan þess falla 

tónlistarstílar og hefðir en er ekki bundið við einingar enda umfjöllunin hér ekki bundin 

sérstaklega við sönglög heldur tónlistina í sjálfri sér. 

 Þjóðtónlist er þá sá hluti menningarafleiðarinnar sem tilheyrir tónlist og fellur einnig 

innan skilgreininga á menningarerfðum og þjóðháttum. Út frá þeirri skilgreiningu er tónlist þar 

sem höfundur eða uppruni lagsins er þekktur kominn út fyrir skilgreininguna. En þeir þættir sem 

snúa að tónlist auk laganna sjálfra eins og stílar, hljóðfæri, túlkun o.fl. falla innan ramma 

skilgreiningarinnar.  

 

 

Mynd 1. Frá menningararfleifð til þjóðtónlistar.  

                Myndin sýnir hvernig merking hugtakanna frá menninararfleifð til þjóðtónlistar þrengist. 

Þjóðtónlist

Þjóðararfleifð 

Menningarminjar                 Menningarerfðir 

Þjóðminjar                  Þjóðhættir 

Menningararfleifð 
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3.5 Menningarstefna 

Hugtakið stefna vísar til þess hvaða leið er farin að ákveðnu markmiði. Stefna er oft sett fram 

sem viljayfirlýsing um hvernig eitthvað skuli gert eða hvernig markmiðum skuli náð. 

Menningarstefnu stjórnvalda má því túlka sem yfirlýsingu um það hvernig þau vilji að 

menningarmálum sé háttað. Hér á eftir verður vísað til kenninga fræðimanna sem hafa fjallað um 

hugtakið stefna á ensku en innan þess rúmast bæði ensku hugtökin policy og strategy. 

 Tony Bennet segir í grein sinni Cultural Policy – Issues of Culture and Governance, 

menningarstefnu lýsa lagalegum, stjórnsýslulegum og efnahagslegum leiðum sem stjórnvöld fara 

í tilraunum sínum til að útvega, stýra og skipuleggja menningarauð og nýtingu hans (Bennett, 

2001, bls. 13). Peter Duelund menningarfélagsfræðingur tekur í sama streng en hann segir 

menningarstefnu í sinni þrengstu merkingu vera tæki til stjórnunar og fjármögnunar á listum og 

menningu. Í framkvæmd sé menningarstefna val á því hvaða menningarþáttum samfélagið skuli 

hygla. Þess vegna endurspegli menningarstefna pólitíska og efnahagslega baráttu stjórnvalda til 

að marka ramma fyrir listræna og fagurfræðilega sköpun í þeim tilgangi að efla og stýra 

framleiðslu, dreifingu og neyslu á menningu. Í víðari skilningi segir Duelund menningarstefnu 

geta vísað til þeirra áhrifa sem stjórnvöld og fyrirtæki hafa almennt á það hvernig fólk lifir, líður 

og hugsar (Duelund, 2007, bls. 3-4).  

 Í grein sinni um stefnur fyrirtækja Of Strategies, Deliberate and Emergent fjalla þeir 

Henry Mintzberg og James Waters um sjálfsprottnar stefnur og forskrifaðar. Forskrifuð stefna er 

eins og hugtakið bendir til stefna sem ákveðin er fyrirfram, áður en til framkvæmda kemur og 

getur ekki talist fullkomlega forskrifuð nema niðurstaðan verði nákvæmlega sú sem stefnt var að. 

Ef engin stefna markar fyrirfram þá leið sem farin er við einhverja framkvæmd, verður stefnan til 

í ferlinu og er því sjálfsprottin. Sjálfsprottin stefna bregst við breytilegum og ófyrirséðum þáttum 

í umhverfinu. Yfirleitt er ekki lagt í framkvæmdir án þess að stefnt sé að einhverju sérstöku og 

því er ólíklegt að finna fullkomlega sjálfsprottna stefnu. Mintzberg og Waters álykta að í flestri 

stefnumótun spili þessar tvær gerðir stefnu saman og myndi framkvæmda stefnu (Mintzberg & 

Waters, 1985, bls. 258). Myndin hér á eftir sýnir betur samspil forskrifaðrar og sjálfsprottinnar 

stefnu. 
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Mynd 2 - Forskrifuð og sjálfssprottin stefna. (Mintzberg & Waters, 1985, bls. 258) 

 

Myndin sýnir ferli sem hefst á því að áætluð stefna er mótuð. Ef framkvæmd stefna er óbreytt frá 

þeirri áætluðu þá er stefnan fullkomlega forskrifuð. Óframkvæmd stefna er stefna sem birtist í 

áætlaðri stefnu en kemst ekki til framkvæmdar og verður því ekki hluti af framkvæmdu 

stefnunni. Ef framkvæmd stefna er ekki sú sama og áætlað var hefur sjálfsprottin stefna blandast 

þeirri forskrifuðu og saman mynda þær framkvæmda stefnu (Mintzberg & Waters, 1985, bls. 

258).  

 Menningarstefnur geta bæði verið forskrifaðar og sjálfsprottnar þó framkvæmd 

menningarstefna hljóti oftar en ekki, vegna lífræns og breytilegs eðlis menningar, að vera 

samsuða forskrifaðrar og sjálfsprottinnar stefnu þar sem utanaðkomandi þættir eins og umhverfi, 

stjórnmál, efnahagur og fleira blandast forskrifuðu stefnunni. Lög, reglugerðir og önnur 

stefnumótunarskjöl eru dæmi um forskrifaða stefnu sem menningarmál flestra þjóða þurfa að lúta 

að einhverju leyti og því er erfitt að segja að engin forskrifuð menningarstefna sé til þó ekki sé til 

skjal með því heiti. Sem dæmi má nefna að íslensk menningarstefna er ekki til sem ákveðið skjal 

en dr. Haukur F. Hannesson listrekstrarfræðingur segir að þrátt fyrir það sé skýr menningarstefna 

skilgreind og framkvæmd af stjórnvöldum með stefnumótunaryfirlýsingum mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins, lagasetningu, samningum, framkvæmdum og ákvörðunum 

ráðuneytisins (Haukur F. Hannesson, 2009, bls. 4).  

 Menningarfræðingurinn Clive Grey bendir á að menningarstefna getur verið til að efla 

hag menningar en hún getur líka verið þjónandi á þann hátt að stjórnvöld styðji við menningu 

með það að leiðarljósi að ná fram markmiðum sem ekki teljast menningarleg t.d. að stuðningur 

við listir hafi góð áhrif á byggðaþróun eða forvarnargildi. Með þessu verður menningin verkfæri 

stjórnvalda til að efla aðra þætti en menninguna sjálfa (Gray, 2007, bls. 203). 

 

Forskrifuð stefna 
Áætluð stefna 

Óframkvæmd stefna 

Framkvæmd stefna 
Framkvæmd stefna 

Sjálfsprottin stefna 
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4. Íslensk þjóðtónlist 

Íslendingar hafa löngum tengt menningararf sinn bókmenntum enda gjarnan vísað til þjóðarinnar 

sem bókmenntaþjóðar og má lesa úr því að bókmenntaarfurinn sé einn þeirra þátta sem 

sjálfsmynd þjóðarinnar byggir á. Íslendingar hafa lengi gert sér grein fyrir þeim verðmætum sem 

felast í bókmenntum fortíðarinnar og hafa greinar eins og bókmenntafræði og handritafræði þótt 

sjálfsagðar fræðigreinar. Árni Heimir Ingólfsson doktor í tónvísindum segir tónlistina lengi hafa 

verið hornkerlingu í íslensku menningarlífi og fræðistörf tengd tónlist og tónlistarsögu ekki verið 

hátt skrifuð í gegnum tíðina (Árni Heimir Ingólfsson, 2001). Lengi vel var líka litið svo á að 

íslensk tónlistararfleifð væri hreinlega ekki til eða í versta falli lítil og ómerkileg, enda hefðu 

Íslendingar um aldir verið einkar ómúsíkalskir (Valdimar Tr. Hafstein, 2003b, bls. 21). 

Gunnsteinn Ólafsson segir að tónlistarmenning Íslendinga hafi lengi verið frumstæð og vanburða 

og söngur og hljóðfæraleikur með öðru móti en á meginlandi Evrópu. Engu að síður hafi 

tónlistarlíf landsmanna verið margbrotnara og fjölbreyttara en margan hefði órað fyrir 

(Gunnsteinn Ólafsson, 2004). Baldur Andrésson tónlistarfræðingur hélt því fram í óútgefnu riti 

sínu um tónlistarsögu Reykjavíkur að það sem breytti þeirri almennu skoðun að ekki væri um 

auðugan garð að gresja hvað íslenska þjóðtónlist varðaði hafi verið útgáfa safnritsins Íslensk 

þjóðlög eftir séra Bjarna Þorsteinsson á árunum 1906-1909 (Baldur Andrésson, á.á.). Bjarni kom 

auga á verðmætin í rýrnandi tónlistararfi þjóðarinnar og ásamt aðstoðarmönnum sínum safnaði 

hann fjöldanum öllum af íslenskum þjóðlögum á árunum 1880-1905. Eftir nokkuð stapp sem lýst 

verður nánar í kafla 4.3.1 Hnignun og erlend áhrif var þjóðlagasafn séra Bjarna gefið út á 

árunum 1906-1909. Þrátt fyrir að menningarlegt gildi safnsins hafi verið umdeilt í fyrstu hefur 

það engu að síður sýnt efasemdarmönnum þess tíma fram á tilvist íslenskrar þjóðtónlistar svo 

ekki varð um villst. Safn séra Bjarna er enn þann dag í dag grundvallarrit í allri umræðu um 

íslenska þjóðtónlist.   

 Eins og fram kemur í kafla 3.4 Þjóðtónlist skilgreinir séra Bjarni þjóðlög sem þau lög 

sem hafi orðið til hjá þjóðinni ásamt lögum af erlendum uppruna sem þjóðin hefur gert að sínum 

og sett á þau sinn einkennandi blæ (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 1). Hér ber að hafa í huga 

að Bjarni notar orðið þjóðlög á sama hátt og það sem í þessari ritgerð er jafnan vísað til sem 

þjóðtónlistar. Bjarni segir alþýðuna hafa unnið mest að því að skapa þjóðlögin en fólkið hafi lítt 

eða ekkert vitað um „hinar föstu allsherjar-reglur“ í söng eða ekki kært sig um að fylgja þeim. Af 

þeim sökum hafi mörg þjóðlög undarleg tónsambönd, séu í gömlum og sjaldgæfum tóntegundum 
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og í óreglulegum takti (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 2-3). Mikið af íslenskri þjóðtónlist er 

mjög fornleg og telja sumir að hún varðveiti einhverja elstu og merkustu tónhefð sem þekkist 

meðal vestrænna þjóða. Þetta kemur einkum fram í hinum gömlu tóntegundum þeirra og 

tvísöngnum (Gunnsteinn Ólafsson, 2006).  

 Bjarni bendir réttilega á að fá íslensk þjóðlög hafi yfir sér gleðiblæ, þau séu flest með 

alvörublæ og þunglamaleg, sérstaklega hin eldri. Bjarni tengir þetta við skapferli þjóðarinnar 

(Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 8-9). Jón Leifs tónskáld tekur í sama streng en hann tengir 

skaphöfn landans við náttúruöflin og segir anda íslenskra þjóðlaga hafa mótast af náttúru 

landsins og þeim hörmungum sem dundu á þjóðinni og fullyrðir að lögin túlki dýpri alvöru, meiri 

hrikaleik og harðneskju en nokkur önnur þjóðlög. „Þar er oft sem bitið sje á jaxl og tönnum gníst 

gegn örlögunum.“ (Jón Leifs, 1921, bls. 140). Verði gleði vart í lögunum þá fljúgi andi 

kaldhæðninnar yfir vötnum, þar ríki rammíslenskur andi og sá norrænasti. Einnig megi finna 

trúarauðmýkt og þokuþunglyndi í þjóðlögunum en oftast búi þar undir hulin harðneskja sem Jón 

segir fagurt tákn þess að örlögin fái ekki bugað Íslendinga (Jón Leifs, 1921, bls. 140). Hér er rétt 

að benda á að fagurfræðilegt mat breytist með tímanum og hugsanlegt er að hinn meinti 

þunglamalegi blær íslenskrar þjóðtónlistar hafi á sínum tíma þótt gleðilegur. Tónlistarskynjun 

Bjarna og Jóns Leifs var ólík þeirra sem lifðu árhundruðum á undan þeim og telja má að 

tónlistarskynjun nútímamannsins sé enn ólíkari. Því er í raun ómögulegt að dæma stemninguna í 

tónlist fortíðarinnar með viðmiðum samtímans. 

 Þrátt fyrir að nútíma Íslendingum þyki þungur blær yfir þjóðtónlistinni var hún engu að 

síður ætluð til skemmtunar og dægrastyttingar. Helsti vettvangur hennar, ekki hvað síst 

rímnalaganna, var kvöldvakan þegar fólk kom saman í baðstofum bæjanna á kvöldin. Þótt 

kvöldvakan hafi verið vinnutími þá var hún ennfremur samverustund þar sem sagðar voru sögur, 

lesið, kveðið eða sungið ýmist af bók eða eftir minni og fólk ræddi saman um það sem flutt var. 

Kvöldvökur voru að mati fræðimannsins Davíðs Erlingssonar mikilvægasti vettvangur fólks til 

náms og skemmtunar og því hlutverki hafi þær gegnt frá miðöldum og fram á 20. öld. 

Þjóðtónlistin var ekki einungis bundin kvöldvökum því einnig var kveðið á ferðalögum, í 

verbúðum og í göngum á haustin (Davíð Erlingsson, 1989, bls. 343-344). Sálmar voru sungnir 

við guðsþjónustur og gjarnan var notast við tvísöng. Margir telja að þjóðtónlistin hafi í upphafi 

verið flutt undir dansi en með tímanum hafi hún þó misst það hlutverk að hluta og fengið 
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sjálfstæða tilveru. Ljóst þykir að allar greinar þjóðtónlistar hafi verið notaðar til skemmtunar og 

auk þess var sungið undir vinnu (Fock, 1989, bls. 71). 

 Eitt af því sem einkennir íslenska þjóðtónlist er að hún er ávallt byggð á söng enda 

spiluðu textarnir stórt hlutverk. Textarnir sögðu sögu, voru oft hlaðnir upplýsingum og bulltextar 

voru svo gott sem óþekktir nema í sumum barnagælum og þulum. Texti íslenskrar þjóðtónlistar 

er í öndvegi, tónlistin skraut til hliðar. Í umfjöllun sinni um varðveislu íslenskrar þjóðtónlistar 

sem er í bæklingi sem fylgir hljómdisknum Raddir segir tónskáldið og tónlistarkennarinn Jón 

Þórarinsson að flest íslensk þjóðlög eigi það sameiginlegt að ljóðið sitji í öndvegi, hlutverk 

lagsins sé að þjóna orðinu, lyfta því. Hann segir það ekki hafa verið fyrr en á 19. öld að 

Íslendingar hafi farið að setja saman lög laganna vegna (Jón Þórarinsson, 1998, bls. 5). 

 Séra Bjarni segir að í mörgum íslenskum þjóðlögum séu ráðandi hinar gömlu 

kirkjutóntegundir (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 7) sem hugsanlega séu arfur frá kaþólskum 

kirkjusöng. Hvað viðkemur tónefni eru stundum notaðir pentatónískir skalar, sem gætu verið 

hluti af dúr eða moll kirkjutóntegund (Fock, 1989, bls. 72-73). 

 

4.1. Flokkar íslenskrar þjóðtónlistar  

Í doktorsritgerð sinni um íslenska þjóðtónlist og notkun hennar í samtímatónlist skiptir danski 

tónlistarmannfræðingurinn Eva Fock íslenskri þjóðtónlist í þrjár greinar; tvísöng, rímur og 

þjóðlög auk þess sem hún telur vikivaka með sem aukagrein sem fylgdi þjóðinni á 16.-18. öld 

(Fock, 1989). Séra Bjarni telur rímur og tvísöng til þjóðlaga enda falla þessar greinar, ef með 

tvísöng er átt við tvísöngslög fremur en söngstíl, innan skilgreiningar hans á þjóðlögum og 

gjarnan er talað almennt um íslenska þjóðtónlist sem þjóðlög. Tónskáldið Jón Leifs sem 

rannsakaði einnig íslenska þjóðtónlist skiptir þjóðlögunum í tvo flokka; rímnalög og tvísöngslög 

(Jón Leifs, 1921, bls. 136). Fleiri greinar falla þó innan íslenskrar þjóðtónlistar og verður fjallað 

um hér. Hugtakið þjóðtónlist (en ekki þjóðlög) verður notað sem yfirflokkur og eru rímnalög og 

tvísöngur undirgreinar auk þess sem fjallað verður um sálma, þulur, barnagælur og önnur 

þjóðlög. Innihaldi hvers flokks verður lýst í grófum dráttum, einkennum, tilgangi og tengslum 

við önnur lönd. Mest áhersla verður lögð á rímnalögin þar sem þau þykja einna merkilegasti 

þáttur íslenskrar þjóðtónlistar og mest sérkennandi fyrir íslenska þjóðtónlist. Ekki verður farið 
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ítarlega í sögu hvers flokks hér heldur verður  hún tekin saman í kafla 4.3 Saga íslenskrar 

þjóðtónlistar. 

 

4.1.1 Rímur 

Fræðimenn eru nokkuð sammála um að rímurnar séu merkastar og íslenskastar af íslenskum 

menningarerfðum og þeir spara ekki stóru orðin í því samhengi. Hallgrímur Helgason doktor í 

tónlistarfræðum segir að gildi rímna fyrir tilveru íslensku þjóðarinnar verði aldrei ofmetið, þær 

séu lifandi slagæð tungunnar. Í rímunum „greinir undirokuð þjóð sitt eigið fjöregg og leitar þar 

athvarfs á niðurlægingartímum, öðlast þar hugans styrk og hjartans gleði“. Þess vegna skipi þessi 

list almúgans veglegt hlutverk í menningarsögu þjóðarinnar (Hallgrímur Helgason, 1980, bls. 

145). Ennfremur segir hann að vegna þess hversu lengi rímur nutu vinsælda á landinu eða í tvo 

tugi kynslóða, megi kalla rímnaiðkun eitt af helstu þjóðareinkennum Íslendinga (Hallgrímur 

Helgason, 1992, bls. 30). Guðrún P. Helgadóttir segir í bók sinni um skáldkonur fyrri alda að 

rímur séu ekki einungis þjóðlegasta bókmenntagrein Íslendinga heldur einnig hin lífseigasta. Þær 

hafi haldist lítið breyttar í fimm aldir þrátt fyrir að allt annað hafi breyst í kringum þær (Guðrún 

P. Helgadóttir, 1995, bls. 60). Davíð Erlingsson segir styrk rímna og langlífi hafa legið í að vera 

allt í senn alþýðuskemmtun, leikur að skilningsþrautum, sögusögn og þekkingarmiðill (Davíð 

Erlingsson, 1989, bls. 350). Njáll Sigurðsson, tónlistarmaður og fyrrum sérfræðingur hjá Stofnun 

Árna Magnússonar segir rímurnar hafa verið algenga afþreyingu á kvöldvökum þegar fólk sat 

við vinnu. Sjómenn styttu sér stundir í verbúðum með rímnakveðskap og oft var kveðið meðal 

gangnamanna í leitarmannakofum (Njáll Sigurðsson, á.á.).   

 Rímnahefðin er tvíþætt, annars vegar er um að ræða bókmenntagreinina sem felst í 

kvæðunum sem voru ort af skáldum og hins vegar tónlistina sem felst í rímnalögunum sem voru 

kveðin af kvæðamönnum. Ragnheiður Ólafsdóttir tónlistarmannfræðingur bendir á að 

miðlunarleiðir þessarra tveggja hliða hefðarinnar milli kynslóða hafi verið gjörólíkar því kvæðin 

voru snemma fest á blað, jafnvel gefin út, á meðan rímnalögin gengu í munnmælum kynslóða á 

milli og eina leiðin til að læra þau var að heyra þau frá öðrum (Ragnheiður Ólafsdóttir, 2008). 

Hér í framhaldinu verður fjallað nánar um þessar tvær hliðar rímnahefðarinnar hvora í sínu lagi 

auk þess sem fjallað verður sérstaklega um svokallaðar lausavísur eða húsganga. 
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4.1.1.1 Kvæðin 

Tilgangur rímna var að segja sögur og byggja textar þeirra á því að endursegja af nokkurri 

nákvæmni langar sögur og sóttu kvæðahöfundarnir yrkisefni sín í fornaldarsögur, riddarasögur 

miðalda, konungasögur og Íslendingasögurnar. Hverri rímu má líkja við sögukafla og því voru 

margar rímur notaðar til að segja sömu söguna í mörgum köflum. Þetta voru kallaðir 

rímnaflokkar. Þetta var þó ekki algilt því til eru stakar rímur líka (Vésteinn Ólason, 2006, bls. 

323). Davíð Erlingsson segir að varla sé til sú tegund sögu sem ekki hafi rímur verið ortar út frá. 

Söguefnið var jafnan hin skáldaða saga en ekki sagnfræði, veraldlegar frásagnir eða helgisögur 

(Davíð Erlingsson, 1989, bls. 339).  

 Rímnaskáldin hagnýttu þá skáldskaparhefð sem þeim var töm eftir hentugleika og steyptu 

saman þáttum af ólíkum uppruna og settu sér fljótlega reglur sem greina rímnaskáldskap frá 

öðrum slíkum greinum. Margir bragarhættir voru notaðir við rímnagerð og þeim fjölgaði stöðugt 

með tímanum. Oft var skipt um rímnahátt með hverri nýrri rímu í rímnaflokki. Hættirnir skiptast 

jafnan í stutt erindi með reglulegri hrynjandi, ljóðstöfum og endarími og stundum innrími. 

Rímnaskáldin notuðu fjölbreytt háttaval og dýrleika til að sýna listir sínar. Þegar komið var fram 

á 19. öld skiptu háttaafbrigði þúsundum. Helsta stílbragð sem notað var voru heiti og kenningar 

líkt og í dróttkvæðum en í rímunum var þetta einfaldara og staðlaðra en í dróttkvæðum, enda átti 

sagan að flæða þægilega fyrir áheyrandann (Vésteinn Ólason, 2006, bls. 324-325).   

 Rímurnar birtust á 14. öld og meginatriði þeirra virðast hafa verið orðin fullmótuð á 15. 

öld og héldust þær án mikilla breytinga á formi allt fram á 20. öld. Elsta ríma sem varðveitt er á 

bók er í Flateyjarbók frá 1390. Varðveittar rímur benda til þess að mikið hafi verið ort af rímum 

fyrir siðbreytingu og gerir Vésteinn Ólason fastlega ráð fyrir að rímur hafi verið ortar frá miðri 

14. öld. Allur gangur er á því hvort eldri rímur eru eignaðar ákveðnum höfundum en slíkt færist í 

vöxt með tímanum og eftir siðbreytingu eru höfundar flestra rímna og rímnaflokka þekktir 

(Vésteinn Ólason, 2006, bls. 322). Vésteinn segir að þrátt fyrir að ýmsir þættir rímnakveðskapar 

eigi sér hliðstæður í kveðskap nágrannaþjóða þá sé engin grein frásagnarbókmennta eins og 

rímur, þær séu sérstakar. Fjölbreytni í bragarháttum og dýrleiki auk mansöngs þar sem skáldið 

ávarpar áheyrendur, gjarnan konur, og kveður um persónuleg málefni, í upphafi rímnabálka er 

það sem helst skilji rímur frá öðru. Vésteinn telur að rímaðar rómönsurnar sem finnast hjá öðrum 

þjóðum séu hugsanlega að einhverju leyti fyrirmynd rímnanna en dregur þá ályktun að þegar upp 

er staðið hafi íslensku skáldin mótað þessa kvæðagrein eftir eigin þörfum og úr sundurleitum 
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efniviði þó hugsanlega hafi þau að einhverju leyti verið að líkja eftir kveðskap sem þau hafi heyrt 

erlendis (Vésteinn Ólason, 2006, bls. 322-335).  

 Séra Bjarni taldi rímur hafa gengið mjög lengi í munnmælum. Þær hafi verið kveðnar á 

kvöldin og í samkvæmum og hann segir marga hafa kunnað sæg rímna utan að. Sumir 

rímnabálkar hafi lengi verið kveðnir en aldrei skráðir og gleymst en einstöku vísur hafi lifað 

áfram (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 803). Svend Nielsen tónlistarfræðingur segir það hafi 

ekki verið óalgengt að fólk kynni heilu rímnaflokkana utan að, en menn ýmist lærðu af bók eða 

áheyrn (Nielsen, 1982, bls. 14). Vésteinn er sammála Bjarna um að munnleg geymd hafi átt þátt í 

varðveislu sumra ríma. Hins vegar þykir honum líklegt að flestar rímur sem varðveist hafa hafi 

verið ortar beint á bók. Þær séu ortar eftir bókum og skráðar jafnharðan (Vésteinn Ólason, 2006, 

bls. 335). Stephen A. Mitchell er ekki sannfærður um þetta en hann segir að rímur hafi með 

tímanum orðið skrifað fyrirbæri en þær hafi sennilega byrjað sem munnlegur kveðskapur og hafi 

með tímanum færst æ meir á blað og þá hugsanlega verið færðar að dýrara kveðskaparformi en 

notað var við flutninginn. Máli sínu til stuðnings bendir Mitchell á þær rímur sem ritaðar eru upp 

eftir munnlegri hefð á 17. og 18. öld. Ennfremur nefnir hann að til séu rímur sem falla ekki að 

neinni þekktri sögu (Mitchell, 1991, bls. 165-166).  

 Vésteinn telur líklegt að rímur hafi í upphafi verið skemmtun yfirstéttar og bendir á máli 

sínu til stuðnings að á meðal rímnaskálda hafi verið ýmsir mektarmenn. Vinsældirnar hafi þó 

fljótlega náð til almennings og greinilegt að rímurnar voru ætlaðar til skemmtunar (Vésteinn 

Ólason, 2006, bls. 335). Þarna má aftur velta fyrir sér hvort þeir sem skrásettu rímurnar séu hinir 

raunverulegu höfundar. Hugsanlega voru þeir að skrá rímur sem samdar voru í munnmælum og 

höfðu gengið þannig milli kynslóða. Líklegast er þó að þetta hafi virkað á báða bóga. Skáldin 

hafi frumsamið rímur á blað og aðrar hafi orðið til í munnmælum. Menn lærðu rímur af bók og 

þær þróuðust áfram í munnmælum og skáldin hafi fest á blað og fært í stílinn rímur sem 

eingöngu höfðu átt tilvist sína á vörum manna. Það sem ekki leikur vafi á er að lengst af voru 

rímurnar skemmtun fyrir alla, bæði yfirstétt og almúga. 

 

4.1.1.2 Rímnalögin 

Lögin sem rímurnar eru kveðnar við eru ýmist nefnd rímnalög, kvæðalög, stemmur eða bragir. 

Bjarni Þorsteinsson telur þessi lög vera þjóðlegust allra þjóðlaga (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, 
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bls. 809). Svend Nielsen segir rímnalögin hafa verið algjörlega ríkjandi grein í íslenskri 

þjóðtónlist. Hann bendir ennfremur á að þau hafi líka tónlistarleg einkenni sem ekki finnist í 

öðrum greinum íslenskrar þjóðtónlistar (Nielsen, 1982, bls. 24). Guðrún P. Helgadóttir telur 

rímnalögin sprottin upp úr losi eldri dansa og dróttkvæðanna. Þau séu einskonar málamiðlun hins 

erlenda og hins þjóðlega, hins gamla og hins nýja (Guðrún P. Helgadóttir, 1995, bls. 58). 

 Sá sem flutti rímurnar var kallaður kvæðamaður og hann flutti list sína einn fyrir 

áheyrendur sem stundum tóku undir síðasta tón hverrar vísu. Konur kváðu einnig rímur og voru 

þá kallaðar kvæðakonur. Í bók sinni Íslenskar tónmenntir lýsir Hallgrímur Helgason flutningi 

rímnanna á þann hátt að þær séu fluttar „með sterkri, breiðri og skýrlega hljóðgreinandi rödd á 

samþéttuðum frásagnartón, sem aldrei gengur á hönd sjálfumglöðum söngtón. Kvæðamaðurinn 

hvorki talar né syngur. Hann kveður og fullnægir þannig ævafornum, epískum flutningsstíl 

(Hallgrímur Helgason, 1980, bls. 45). Hver kvæðamaður hafði sinn eigin stíl í flutningnum en 

ríkjandi einkenni var sérstæð beiting raddarinnar sem er einskonar millistig söngraddar og 

talraddar (Njáll Sigurðsson, 2004, bls. 20). 

 Hrynjandi rímna er yfirleitt tvíliðuð á þann hátt að atkvæði með þungri og léttri áherslu 

skiptast á (Vésteinn Ólason, 2006, bls. 325). Bjarni Þorsteinsson bendir þó á að taktur 

rímnalaganna sé oft ógreinilegur eða óreglulegur. Kvæðamenn höfðu almennt mjög frjálsar 

hendur og notfærðu sér það (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 812).  

 Ýmsir kvæðamenn sömdu sín eigin rímnalög og notuðu ávallt sama lag við sama 

bragarhátt. Mörg þessara laga dóu með höfundunum en þau sem lifðu áfram urðu minnisvarðar 

um höfundana og þá tengd nöfnum þeirra. Guðrún Ingimundardóttir segir að stundum hafi lögin 

verið spunnin jafn óðum út frá stuttu mótífi eða taktbundinni sellu. Hver kvæðamaður hafði sinn 

lagræna stíl og valdi tónana út frá sínu eigin fagurfræðilega mati (tölvupóstur í mars 2011). Líkt 

og sum rímnalög voru kennd við höfunda sína voru önnur kennd við ákveðnar sveitir eða héruð. 

Sum laganna voru flestum kunn og flutt á sama hátt víða um land (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, 

bls. 810-812). Rímnalögin voru ekki skrásett fyrr en á síðari tímum og þykja þau fornleg sem 

Vésteini þykir benda til þess að þau hafi verið kveðin með svipuðum hætti á miðöldum og á 

síðari tímum (Vésteinn Ólason 2006, bls. 324). 

 Jón Árnason þjóðfræðasafnari segir í riti sínu frá 1887 að rímnalögin séu langt því frá að 

vera fögur og geri Íslendingum og sönglist þeirra lítinn sóma (Jón Árnason, 1887, bls. 218). 

Hallgrímur Helgason er á öndverðum meiði við afstöðu Jóns og finnst óraunsætt að kalla 
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rímnalögin ófögur eða að álíta að þau séu þjóðinni ekki til sóma enda sé fegurð afstæð og mat 

hennar bæði einstaklingsbundið og mismunandi eftir tímabilum. Hann bendir á að rímalögin hafi 

verið snar uppeldisþáttur í annars hljómdaufri tilveru. Að vísu hafi þau verið einföld, 

frumstæðileg og hrjúf en þau voru sönn og ósvikin afkvæmi þjóðarinnar (Hallgrímur Helgason, 

1992, bls. 31). Fegurð rímnatónlistar má deila um en Hallgrímur segir hana vera ósvikinn 

miðaldasöng, jafnt að uppruna, formi og innihaldi. Rímnalögin lýsi hvorki listfengi eða 

yndisþokka. Þau nái enn dýpra, risti djúpt til þeirra krafta sem „móta frumlíf mannsins í 

tilverubundinni baráttu milli anda og efnis“ (Hallgrímur Helgason, 1980, bls. 46). 

 

4.1.1.3 Lausavísur 

Rímnabálkar voru ekki það eina sem kveðið var því lausavísur eða stökur hafa alltaf verið 

vinsælar og Njáll Sigurðsson segir að til séu dæmi um lausavísur undir öllum bragarháttum 

rímna þó ferskeyttur háttur sé algengastur. Yrkisefni vísnanna eru af margvíslegum toga og 

samofin daglegu lífi. Vísurnar má flokka á ýmsa vegu og nefnir Njáll ástavísur, drykkjuvísur, 

hestavísur, siglingavísur, skammavísur, níðvísur og lífsleiðindavísur sem dæmi um gerðir 

lausavísna. Stemmur sem kveðnar voru við lausavísur voru jafnan lagrænni og ljóðrænni en 

gömlu rímnalögin (Njáll Sigurðsson, 2004, bls. 21). Séra Bjarni segir aragrúa til af lausavísum 

sem svo gott sem allir á hans tíma hafi kunnað og kallar hann þær húsganga og vill hann flokka 

þá með rímnalögunum. Um höfunda eða aldur flestra húsganganna er ekki vitað en Bjarni telur 

að margar lausavísnanna séu brot út gömlum rímum sem hafi glatast. Það vekur athygli Bjarna 

hversu margar af húsgangsvísum eru með sorglegum blæ, þær lýsi oft lífsleiðindum og óánægju 

eða kvörtunum yfir rangsleitni mannanna (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 803-813). Margar 

lausavísur eru sungnar enn þann dag í dag og má þar nefna lögin sem sungin eru undir 

ferskeytlum eins og Fljúga hvítu fiðrildin, eftir Sveinbjörn Egilsson og Buxur, vesti, brók og skó 

eftir Jónas Hallgrímsson. 

 

4.1.2 Tvísöngur  

Séra Bjarna þóttu rímnalögin þjóðlegust laga en hann segir tvísönginn án efa merkilegasta og 

þjóðlegasta þátt þjóðtónlistar Íslendinga (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. V). Hallgrímur 

Helgason segir tvísönginn hafa verið hafðan um hönd við ýmis tækifæri en einkum hafi hann 
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verið hátíðarsöngur, viðhafður í veislum, við brúðkaup og í kirkjum. Hann hafi verið vinsæl 

skemmtun og allir hafi haft ánægju af að hlusta (Hallgrímur Helgason, 1992, bls. 21). Tvísöngur 

er tveggja radda söngur og er sunginn af tveimur eða fleirum. Ef fleiri en tveir sungu var sú regla 

oftast höfð á að besti söngmaðurinn söng neðri rödd en hinir sungu efri röddina saman. 

Tvísöngurinn var aldrei spilaður á hljóðfæri, aðeins sunginn. Ávallt var hann sunginn nokkuð 

hægt og rólega en þó sterkt og endanóturnar dregnar lengi (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 773-

774). 

 Flest tvísöngslög eru í lýdískri tóntegund sem er ein hinna svonefndu kirkjutóntegunda. 

Bjarni segir lýdísku tóntegundina hafa verið eins sjaldgæfa í öðrum löndum eins og hún var 

vinsæl hér á landi (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 522). Elstu tvísöngslögin hafa greinileg 

einkenni hins gregoríska kirkjusöngs að því er varðar tónbil og tóntegundir en þó telur Bjarni 

líklegra að tvísöngurinn geymi upprunalegan séríslenskan (eða norskan) tónstiga fremur en að 

tóntegundin sé leif frá kirkjutóntegundum miðalda (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 768-771). 

Tvísöngurinn einkennist af samstíga fimmundum en það einkenni íslenska tvísöngsins sem gerir 

hann sérstakan er fólgið í víxluðum undirhljómi og yfirhljómi þar sem neðri röddin fer upp fyrir 

efri röddina. Þá fer neðri röddin upp um stækkaða ferund sem er mjög ólagrænt tónbil 

(Hallgrímur Helgason, 1992, bls. 20-21). Þetta tónbil fékk snemma á sig óorð og var tengt við 

djöfulinn. Á íslensku er jafnan talað um „tónskrattann“, hann þótti ekki æskilegur og var jafnvel 

talinn hættulegur (Karólína Eiríksdóttir, 2004). Tvísöngur hvarf nánast með öllu annars staðar í 

Evrópu enda voru samstígar fimmundir og áttundir bannaðar í álfunni á 13. öld (Smári Ólason, 

Organ, trómpet og harpan söng – Hljóðfæri og tónlistariðkun fram á 19. öld, 2004, bls. 374). Á 

Íslandi lifði tvísöngurinn og segir Bjarni að hér hafi mönnum ekki þótt  tónskrattinn ljótur eða 

erfiður viðfangs og þeir hafi ekki verið hræddir við hann (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 772).  

 Tvísöngur kemur fyrir í íslenskum handritum allt frá 15. öld (Árni Heimir Ingólfsson, 

2003, bls. 1). Séra Bjarni var þó sannfærður um að tvísöngurinn væri upprunnin á Norðurlöndum 

og hafi borist til landsins með landnámsmönnunum. Síðar hafi hann horfið alls staðar nema á 

Íslandi þar sem hann lifði öldum saman. Þess vegna þykir Bjarna fullkomlega réttlætanlegt að 

kalla tvísönginn íslenskan (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 767-768). Nýrri rannsóknir hafa þó 

sýnt það að samsvörun milli íslensku tvísöngslaganna og evrópskra söngva er meiri en Bjarni 

hélt fram (Árni Heimir Ingólfsson, 2003, bls. 8). Samkvæmt séra Bjarna var tvísöngur sunginn í 

kirkjum fram á fyrri helming 19. aldar. Hann segir marga af æðstu embættismönnum hafa verið 
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hina bestu tvísöngsmenn á þeim tíma og víluðu ekki fyrir sér að taka lagið, „það þótti ekki 

minnkun í þá daga að fara í tvísöng.“ (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 770). Þessi setning séra 

Bjarna bendir sterklega til þess að tvísöngur hafi ekki átt upp á pallborðið á hans tíma, í það 

minnsta ekki meðal embættismanna enda var hefðin þá við það að líða undir lok. Einhver 

tvísöngslög eru enn á vörum landsmanna þó svo þau séu ekki alltaf sungin tvírödduð. Hér má 

nefna lög eins og Ísland farsælda frón og Ó, mín flaskan fríða. 

 

4.1.3 Sálmar  

Stór hluti af íslenskri tónlistararfleifð er trúarlegs eðlis og Bjarni segir það mjög eðlilegt og í 

fullu samræmi við hlutfall sálma og andlegra kvæða af varðveittum þjóðarskáldskap (Bjarni 

Þorsteinsson, 1906-9, bls. 8). Andlegu lögin hafa borist hingað með kirkjunnar mönnum og 

breyst í aldanna rás og öðlast sjálfstætt líf á vörum þjóðarinnar. Mörg sálmalögin eru 

óþekkjanleg, komin í aðrar tóntegundir og minna lítið á uppruna sinn (Gunnsteinn Ólafsson & 

Rósa Þorsteinsdóttir, 2009). Bjarni rekur þetta til þess að lögin hafi í raun ekki verið kennd eftir 

nótum Grallarans, sálmabókar sem kom út í umsjá Guðbrands biskups Þorlákssonar árið 1594, 

heldur líti út fyrir að lögin hafi verið kennd munnlega, hljóðfærislaust eins og þau höfðu verið 

sungin mann fram af manni árum saman. Með þessum hætti hafi lögin smám saman afbakast og 

fjarlægst hina upprunalegu mynd sína og þannig hafi myndast sálmalög þau sem kölluð eru 

„gömlu lögin“. Þetta styður Bjarni með því að lögin í Grallaranum séu mörg hver rétt nótnasett 

samanborið við erlendar fyrirmyndir þeirra og því ekki við nóturnar að sakast þegar talað er um 

kirkjusöng landans sem hvorki fagran né réttan eins og hann virðist hafa verið á 17. og 18. öld 

(Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 47). Guðrún Laufey Guðmundsdóttir segir í tölvupósti að 

sennilegt sé að það sem gefi gömlu sálmalögunum „þjóðlegan blæ“ sé að hér var enn sungið í 

kirkjutóntegundunum en ekki í dúr og moll sem voru að ryðja sér til rúms í Evrópu.  

 Áðurnefndur Grallari er sú sálmabók sem sungið var upp úr í messum um 200 ára skeið 

eða fram undir 1800. Passíusálmar Hallgríms Péturssonar komu fyrst út árið 1666 og urðu 

þjóðinni hjartfólgnir. Flestir þeirra vísuðu í lagboða Grallarans og voru þeir sungnir eða lesnir á 

bæjum um land allt. Árið 1801 kom út Aldamótabókin, gjarnan uppnefnd Leirgerður, sem 

Magnús Stephensen dómstjóri og maður upplýsingarinnar átti veg og vanda að. Magnús var ekki 

hrifinn af söng landa sinna, fannst hann hið mesta gaul sem þyrfti að bæta. Í Aldamótabókinni 
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eru yfir hundrað lagboðar og sálmar og eru þau fyrsta tónlist prentuð með nútíma nótnaletri á 

Íslandi (Bjarki Sveinbjörnsson, 1998). Þótt nýja bókin væri tekin til notkunar í kirkjunni, héldu 

menn tryggð við grallarasönginn langt fram eftir 19. öldinni, enda átti Aldamótabókin ekki 

miklum vinsældum að fagna meðal presta og enn minni hjá söfnuðunum (Baldur Andrésson, 

á.á.). Um það leyti er Bjarni starfaði að þjóðlagasöfnun sinni voru passíusálmalögin þau af 

gömlu sálmalögunum sem flestir mundu eftir (Gunnsteinn Ólafsson & Rósa Þorsteinsdóttir, 

2009). 

 Stundum voru gamankvæði sungin við sálmalög og kölluðust slíkar samsetningar 

druslur. Hugsanlega hefur fólk ekki kunnað við að syngja sálma hversdags og því sett nýja texta 

við sálmalögin til að læra þau. Einnig er hugsanlegt að textarnir hafi verið ortir við sálmalögin 

vegna þess það voru lög sem allir kunnu (Gunnsteinn Ólafsson, 2006). 

 

4.1.4 Þulur og barnagælur  

Þulur eiga sér ævafornar rætur. Ögmundur Helgason þjóðfræðingur segir þulur vera með því 

elsta á norrænni tungu sem fært hefur verið til bókar í gömlu skinnhandritunum. Þulur voru 

jafnan höfundalausar og höfðu oft gengið lengi í munnmælum, jafnvel kynslóðum saman áður en 

þær voru ritaðar. Fyrr á öldum voru þulur oftast fluttar með lagi og eru flest þululög einfaldar 

stemmur sem auðvelt er að leggja á minnið (Ögmundur Helgason, 1989, bls. 402-405). 

 Þulur og barnagælur voru ætlaðar til afþreyingar og skemmtunar en barnagælur voru 

einnig notaðar til að sefa börn eða kenna þeim en stundum voru þær notaðar til að hræða þau frá 

því að fara sér að voða. Efni þulna var oftast hversdagslegt og sniðið að heimsmynd barna, um 

lífið í sveitinni, dýr, fugla, náttúruna eða það sem fólk hafði fyrir stafni (Böðvar Guðmundsson, 

2006, bls. 386). Ögmundur skiptir þulum í eftirfarandi flokka eftir efni þeirra: nafnaraða- eða 

upptalningaþulur, bænaþulur, barnagælur til ánægju eða afþreyingar, skemmtunar- eða 

leikjaþulur, áminningarþulur, fræðsluþulur, keðjuþulur, manþulur eða ástarþulur, særingaþulur, 

rugluþulur og langlokur (Ögmundur Helgason, 1989, bls. 406-407).  

 Þulur og barnagælur lúta engum föstum bragfræðireglum og ekki eru gerðar kröfur um 

rím, ljóðstafi eða lengd ljóðlína og hrynjandi er oft óregluleg. Að mati Ögmundar er eitt 

megineinkenni þulna þó að þær geta fléttast margvíslega saman með þeim hætti að heilar þulur 

eða hlutar úr þeim tengjast á mismunandi vegu svo sífellt koma fram nýjar þuluheildir þó 
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einstakir hlutar þeirra séu gamalkunnir. (Ögmundur Helgason, 1989, bls. 403-404). Þulur og 

barnagælur eru misjafnar að lengd og Böðvar bendir svo glettilega á að við slíku sé að búast þar 

sem mislangan tíma geti tekið að sefa eða svæfa börn (Böðvar Guðmundsson, 2006, bls. 385). 

 Í sýningarskrá Þjóðlagaseturs sr. Bjarna Þorsteinssonar segir Gunnsteinn Ólafsson að 

engin kveðskapargrein beri þess eins sterk merki að vera munnlegur kveðskapur og þulur 

(Gunnsteinn Ólafsson, 2006) en Ögmundur ætlar að mönnum hafi lítið þótt koma til þulnanna 

(Ögmundur Helgason, 1989, bls. 403). Dæmi um þekkt lög sem falla í þennan flokk er Bíum, 

bíum bamba og Vappaðu með mér Vala.  

  

4.1.5 Önnur þjóðlög  

Til er ýmiskonar annar kveðskapur sem fluttur var sem tónlist en þær greinar sem hér hafa verið 

taldar upp. Böðvar Guðmundsson kallar þennan kveðskap einfaldlega þjóðkvæði og segir þau oft 

hafa verið skemmtiefni eins og rímurnar en hafi þó ekki notið sömu athygli og viðurkenningar og 

þær. Þjóðlögin voru notuð á ýmsan hátt og við ólík tækifæri t.d. að svæfa börn, kenna, skemmta 

eða undir dansi. Þessi kvæði eiga sér ekki nafngreinda höfunda en hafa lifað í munnmælum og 

voru skráð tiltölulega seint þó sum þeirra eigi sér mjög gamlar rætur. Flest þeirra séu til í 

mörgum gerðum og hafi tekið miklum breytingum í tímans rás (Böðvar Guðmundsson, 2006, 

bls. 480-481). Ýmis kvæði voru ort í gamansömum tóni og gátu innihaldið hnyttni, ádeilu og 

orðaleiki. Dæmi um slík kvæði eru drykkjukvæði sem voru einkum sungin þar sem áfengi var 

haft um hönd (Gunnsteinn Ólafsson, 2006). Dæmi um þjóðlög af þessu tagi eru sungin undir 

Hættu að gráta hringaná og Vísur Vatnsenda-Rósu. 

 Á Íslandi var um aldir sungið undir dansi og telja ýmsir fræðimenn eina tegund 

danssöngva, vikivaka, til íslenskrar þjóðtónlistar líkt og Eva Fock sem telur þá með sem innskot í 

íslenska þjóðtónlist á 16.-18. öld (Fock, 1989). Þó vikivakadans hafi lognast út af þá lifðu 

einhver af vikivakalögunum áfram t.d. Hani, krummi, hundur, svín og Ólafur liljurós. 

 

4.2 Hljóðfærin 

Heimildir um hljóðfærakost landsmanna fyrr á öldum eru ekki fyrirferðarmiklar í fræðunum og 

almennt er ekki talið að mikið hafi verið um hljóðfæri á landinu. Hallgrímur Helgason segir að í 

raun hafi mannsröddin ein verið sá „allsherjar-músík-miðill“ sem ómaði í baðstofu, skemmu, 
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kirkju og verbúð. Hljóðfæri hafi verið bæði fáséð og merkilega þýðingarlítil sem þróunaratriði í 

þroskaferli íslenskra tónmennta (Hallgrímur Helgason, 1992, bls. 47-48). Eva Fock kemst að 

sambærilegri niðurstöðu og segir að þau fáu og fábrotnu hljóðfæri sem til voru á landinu hafi 

ekki haft sjálfstætt hlutverk. Tónlist án söngs þekktist ekki, hljóðfærin, þar sem þau voru fyrir 

hendi, voru einungis notuð til undirleiks með söng (Fock, 1989, bls. 71). Bjarki Sveinbjörnson 

tekur í sama streng og vísar til þess máli sínu til stuðnings að honum vitandi séu engar heimildir 

um hljóðfæratónlist á nótum frá fyrri öldum. Hins vegar sé til fjöldi frásagna um söng. Af því 

dregur hann þá ályktun að hljóðfærin sem til voru hafi fyrst og fremst verið notuð til undirleiks 

undir söng frekar en að um hreina hljóðfæratónlist hafi verið að ræða (Bjarki Sveinbjörnsson, 

2001). 

 Bjarki segir að í heimildum frá fyrri tímum sé minnst á orgel sem var í eigu síðasta 

kaþólska biskupsins í Skálholti. Á einum stað sé minnst á flautur og trompeta á 17. öld.  Einnig 

séu nefnd í heimildum frá fyrri tímum hljóðfærin langspil, fiðla, fíól, bumba, harpa, sinfón og 

klavier. Af þessum hljóðfærum eru fiðlan og langspil talin einu íslensku hljóðfæri fyrri alda.  

Bjarka þykir sennilegast að þau hafi verið í notkun frá siðaskiptum og til loka 19. aldar (Bjarki 

Sveinbjörnsson, 2001).  

 Íslenska fiðlan var einföld að gerð og samanstóð af holum kassa með tveimur strengjum 

sem voru upphaflega snúnir úr hrosshári en síðar hafðir úr vír (Gunnsteinn Ólafsson, 2006). 

Strengirnir voru stroknir með myrrubornum taglhársboga. Þeir voru oftast jafnstilltir og því var 

hægt að leika tvíraddað. Fiðlan hvíldi á borði meðan leikið var (Hallgrímur Helgason, 1992, bls. 

46). Ekki er vitað nákvæmlega hvenær saga fiðlunnar hófst en í heimildum er talað um Fiðlu-

Björn sem lék á fiðlu, en hann var uppi undir lok 16. aldar (Gunnsteinn Ólafsson, 2006). Séra 

Bjarni segir fiðlur hafa verið orðnar mjög sjaldgæfar snemma á 19. öld og þegar hann stundaði 

söfnun sína voru þær alveg horfnar þó enn væri til fólk sem myndi eftir þeim. Telur Bjarni að 

langspilin hafi rutt fiðlunum úr vegi (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 68). 

 Langspilið er talið hafa borist til landsins frá Noregi en þar á það systurhljóðfærið 

langeleik (Gunnsteinn Ólafsson, 2006). Langspil voru strengjahljóðfæri líkt og fiðlan en þau 

voru þó flóknari að gerð, þó svo að smíði þeirra hafi ekki verið erfitt verk fyrir laghenta. 

Langspilin voru gjarnan bogadregin í laginu og voru útbúin með nótusettu gripbretti. Strengirnir 

voru mismargir, frá einum upp í sjö en Hallgrímur telur að oftast hafi þeir verið tveir eða þrír. 
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Þeir voru oftast úr málmi en stundum girni, seymi eða hrosshári (Hallgrímur Helgason, 1992, bls. 

44-45). 

 Árið 1855 gaf Ari Sæmundsen út ritið Leiðarvísir til að spila á langspil og læra sálmalög 

eptir nótum og nótur með bókstöfum til allra sálmalaga, sem eru í messusöngsbók vorri, og 

þaraðauki til nokkurra fleiri sálmalaga handa unglingum og viðvaningum. Í ritinu sem 

Hallgrímur Helgason segir fyrsta tónmenntarit Íslendinga er kennt að búa til langspil, nótusetja 

það og leika á það ásamt fleiru sem viðkemur hljóðfærinu og notkun þess. Hallgrímur telur þessa 

útgáfu til marks um að langspil hafi þá þegar verið útbreidd og vinsæl meðal þjóðarinnar 

(Hallgrímur Helgason, 1992, bls. 44). Tilgangur Ara var ekki hvað síst að bæta söng landsmanna 

enda segir hann „harla torvelt að komast í fullan skilning um nótnagildi eða tónbilin, nema með 

hjálp einhvers söngtóls, sem er rétt nótusett og hefur nógu marga tóna“ (Ari Sæmundsen, 1855, 

bls. 6). Bjarni hefur það eftir sínum heimildum að margir hafi smíðað langspil samkvæmt 

fyrirmælum Ara og tekist vel til. Þó hafi sumir sem fengust við hinn nýja söng, út á langspilin að 

setja og töldu þau fölsk að nótnaskipun. Séra Bjarni telur blómatíma langspilana sennilega hafa 

verið á fyrri hluta 19. aldar og fram yfir miðja öldina þó einnig sé þeirra getið á 18. öld. Um 

aldamótin 1900 segir Bjarni langspilin löngu komin úr tísku og sjáist varla nokkursstaðar nema á 

einstöku söfnum (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 73-74). 

 Á 19. öld bárust fleiri hljóðfæri til landsins, s.s. stofuorgel, harmónikkur, munnhörpur, 

gítarar og ýmiskonar flautur og blístrur. Í Suður-Þingeyjasýslu var sérstaklega mikill áhugi á 

fiðluleik og margir smíðuðu sér fiðlur eða fílól eins og þær kölluðust, að evrópskri fyrirmynd. 

Gunnsteinn telur það láta nærri að á tímabili hafi verið fiðluleikari á hverjum bæ. Þegar önnur 

hljóðfæri var ekki að hafa léku menn gjarnan á greiður, einkum þeir sem yngri voru (Gunnsteinn 

Ólafsson, 2006). 

 

4.3 Saga íslenskrar þjóðtónlistar 

4.3.1 Hnignun og erlend áhrif  

Séra Bjarni segir andstöðu við þætti þjóðtónlistarinnar hafa strax verið farið að gæta fljótlega 

eftir siðbótina. Margir prestar hafi verið ákaflega óvinveittir rímunum og vísar Bjarni í orð 

Guðbrands biskups úr formála að sálmabók hans 1589. Guðbrandur segir rímurnar elskaðar og 

iðkaðar af alþýðufólki, guði og englum til styggðar en djöflinum og árum hans til gleðskapar og 
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þjónustu. Guðbrandur bætir svo við að á kvöldvökum og mannamótum heyrist varla annað 

skemmtiefni en þessi „hjegómlegi kvæðaskapur“. Guðbrandur gerði líka tilraun til að ryðja burt 

gömlu rímunum með því að fá skáld til að yrkja rímur út af ýmsum bókum biblíunnar og gaf 

hann þær út árið 1612 í riti sem nefndist Vísnabókin (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 808).  

 Böðvar Guðmundsson segir hinn lútherska rétttrúnað einnig hafa verið andvígan dansi, 

sérstaklega þegar líða tók á 17. öldina (Böðvar Guðmundsson, 2006, bls. 481). Guðrún P. 

Helgadóttir segir mótspyrnu gegn dönsunum hafa komið úr tveimur áttum, annars vegar frá 

kirkjunnar mönnum og hins vegar frá skáldum og „unnendum þeirra“ sem risu gegn hinum 

óbundnu ljóðum sinna tíma þar sem skemmtunin réð ríkjum. (Guðrún P. Helgadóttir, 1995, bls. 

58). Upplýsingafrömuðinum Magnúsi Stephensen var mjög í nöp við rímurnar. Bjarni vísar í orð 

hans um að kveðskapur sumra kvæðamanna sé hið ámátlegasta gaul og mesta lagleysa (Bjarni 

Þorsteinsson, 1906-9, bls. 809). Bjarni segir þegar hann skrifar bók sína í kringum aldamótin 

1900 að á þeim síðustu tímum hafi ýmsir, einkum lærðir menn, haft töluverðan ímugust á rímum 

og rímnakveðskap (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 803).  

 Þó svo Jón Árnason fari ekki fögrum orðum um rímnalögin í safni sínu um gátur, 

skemmtanir, vikivaka og þulur þá segir hann Jónas Hallgrímsson sennilega þann mann sem 

eflaust hefur unnið rímnakveðskapnum mest ógagn allra manna vegna ritdóms sem hann skrifaði 

um Rímur af Tristram og Indíönu eftir Sigurð Breiðfjörð og birti í Fjölni árið 1837 (Jón Árnason, 

1887, bls. 215). Jónas segir flestallar rímur vera þjóðinni til minnkunar auk þess að þær spilli 

tilfinningunni fyrir því hvað sé fagurt og skáldlegt. Jónas segir kröftum manna betur varið við að 

prjóna sokka í stað þess að yrkja rímur eða eins og hann orðar það: „að gullinkamba og 

fimbulfamba til ævarandi spotts og aðhláturs um alla veröldina“ (Jónas Hallgrímsson, 1837, bls. 

18). 

 Þrátt fyrir aldalanga andstöðu kirkjunnar manna og annarra lærðra manna segir Bjarni 

rímnakveðskap hafa verið mjög vinsælan fram á 19. öld og á sumum stöðum fram á 20. öld. Þó 

hafi dofnað yfir honum þegar líða tók á 19. öldina. Menn hafi á tíma Bjarna kunnað miklu minna 

af rímum en áður og kennir hann því um að kvæði og sönglög við þau verði sífellt vinsælli. Um 

aldamótin 1900 er staða rímnanna sú að mati Bjarna að helst sé kveðið í fjallgöngum og við 

sjóróðra en á sumum stöðum sé kveðið á kvöldvökum. Á kvöldvökunum séu kveðnir 

rímnaflokkar en við önnur tækifæri séu það yfirleitt lausavísur sem kveðnar séu, t.d. 

drykkjuvísur, ástavísur og hestavísur (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 806-810). Eva Fock 
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samsinnir Bjarna og segir að í lok 19. aldar hafi hið gamla form vikið fyrir styttri og „sungnari“ 

rímum í ætt við lausavísurnar (Fock, 1989, bls. 83). Guðmundur Andri Thorsson telur líklegt að 

minnkandi vinsældir rímna megi að einhverju leyti rekja til minnkandi skilnings almennings á 

flóknu skáldamáli þeirra (Guðmundur Andri Thorsson, 2004, bls. 14). Eva Fock segir Þórð 

Guðbjartsson kvæðamann frá Vatneyri og meginheimildarmann Svend Nielsen í bókinni 

Stability in Musical Improvisation, vera af síðustu kynslóð kvæðamanna á Vesturlandi (Fock, 

1989, bls. 82). Í viðtali frá 1971 sem Svend Nielsen átti við Þórð Guðbjartsson segir Þórður að í 

kringum 1920-1930 hafi hann orðið var við að rímnakveðskapurinn naut ekki sömu hylli og 

áður. Þórður sagðist hafa kveðið áður fyrr og þá þóttu rímurnar hin besta skemmtun og þá hafi 

fólk sem kunni að hlusta á rímur enn verið á lífi. Núna séu rímur einungis fyrir skólastráka til að 

hæðast að. Hann bætir við að skólastrákarnir geti ekkert lært, þeir gleymi öllu jafn óðum 

(Nielsen, 1982, bls. 45). Steindór Andersen sem er helsti kvæðamaður nútímans tekur undir þetta 

og telur óhætt að fullyrða að rímnakveðskapurinn hafi ekki verið mikils metinn lengst af á 

tuttugustu öldinni (Steindór Andersen, 2004, bls. 8).  

 Gömlu sálmalögin hafa verið sungin um mest allt land fram yfir miðja 19. öld og 

sumstaðar fram undir aldamótin 1900. Nýju lögin svokölluðu voru sönglög af skandinavískum 

og þýskum uppruna sem þeir Pétur Guðjohnsen og Jónas Helgason innleiddu. Baldur Andrésson 

segir þjóðina hafa tekið lögunum fegins hendi því þau voru sú tónlist sem þá lá í loftinu og átti 

við tímann. Með nýju tónlistinni barst hingað fjórraddaður kórsöngur og söngþekkingu landans 

fór mikið fram (Baldur Andrésson, á.á.). Þegar nýju lögin tóku að ryðja sér til rúms og hin eldri 

að hverfa, lagðist sálmasöngur við kvöld- og sunnudagslestra niður víða um landið. Það kom til 

af því að unga fólkið hreifst ekki lengur af gömlu lögunum og gamla fólkið vildi ekki læra nýju 

lögin. Auk þess sem kröfur um „réttan“ og góðan söng jukust (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 

680). Baldur samsinnir því að um 1900 hafi hinn gamli þjóðlegi söngur að mestu verið þagnaður 

og þar með tvísöngurinn líka því eins og Bjarni bendir á hafi ekki verið við öðru að búast enda 

hafi tvísöngurinn verið svo ólíkur hinum nýja söng í öllu eðli sínu og yngri söngmenn hafi ekkert 

viljað með hann hafa. Bjarni huggar sig þó við það að tvísöngurinn komi til með að hverfa án 

þess að hafa aflagast (þá væntalega með blöndun við nýja sönginn). Eldra fólkið kunni hann 

réttan og hreinan og með því deyi hann út og unga fólkið komi ekki til með að læra hann, hvorki 

réttan né rangan (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 774). Hnignun vikivakanna á 19. öld finnst 
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Vésteini Ólasyni einnig eðlilegt að tengja við margvíslegar nýjungar í menningunni og ekki síst 

nýja söngmennt (Vésteinn Ólason, 1989, bls. 400).  

 Það var skoðun margra að íslensku þjóðlögin væru svo léleg og ljót að þau væru ekki 

þess verð að safna, þau væru þjóðinni í raun til minnkunnar. Margir töldu einnig að þau væru 

afskræmingar erlendra laga og væru þess vegna ekki íslensk. Meira að segja þeir Íslendingar sem 

sáu auðinn í þjóðsögum, þjóðkvæðum og öðrum þjóðlegum fróðleik og söfnuðu slíku efni, litu 

ekki við þjóðlögunum, líkt og þau hefðu ekkert gildi eða væru hreinlega ekki til (Baldur 

Andrésson, á.á.). Vandræði Bjarna við að koma safni sínu á prent sýnir ljóslega hversu lítils 

metin þjóðtónlistin var. Hann sótti um styrk til Alþingis árið 1895 sem hann hugðist nota til 

gagnaöflunar en þrátt fyrir góðan rökstuðning fékk hann ekki styrk frá stjórnvöldum fyrr en hann 

notaði sambönd sín og fékk meðmæli frá æðstu stöðum. Þá fékk hann styrk upp á 500 krónur frá 

kirkju- og kennslumálaráðuneytinu danska gegn því að Alþingi veitti 1000 króna styrk á móti. 

Þegar Danir höfðu veitt starfi Bjarna þessa viðurkenningu ákvað Alþingi loksins að koma til 

móts við hann og veitti honum 1000 króna styrkinn árið 1897. Aðrar 1000 krónur veitti þingið til 

verksins árið 1903. Styrkina nýtti Bjarni m.a. til að ferðast til Kaupmannahafnar til að leita fanga 

í safni Árna Magnússonar en einnig heimsótti hann bókasöfn í Svíþjóð (Bjarni Þorsteinsson, 

1906-9, bls. 18-21). Þegar kom að því að gefa út safn Bjarna þurfti hann enn að berjast fyrir 

viðurkenningu verka sinna en Reykjavíkurdeild Bókmenntafjelagsins neitaði að veita honum 

styrk nema framlög kæmu úr fleiri áttum en þó með því skilyrði að Bjarni áskildi sér engin 

ritlaun. Bjarni útvegaði þá styrksvilyrði upp á 1000-1500 krónur frá Carlsbergsjóði en enn vildi 

Reykjavíkurdeildin ekki samþykkja að Bjarni fengi greitt fyrir vinnu sína. Bjarni sleit þá 

viðræðum við Reykjavíkurdeildina. Hann snéri sér alfarið að Carlsbergsjóðnum sem samþykkti 

að fjármagna útgáfu þjóðlagasafnsins að öllu leyti gegn því að Reykjavíkurdeild 

Bókmenntafjelagsins styrkti útgáfu á sænsku mannanafnariti um 1000 krónur (Bjarni 

Þorsteinsson, 1906-9, bls. VIII). Reykjavíkurdeildin vildi sumsé frekar styrkja útgáfu sænsks rits 

en að borga Bjarna ritlaun fyrir vinnu sína við þjóðlagasafnið. 

 Smári Ólason segir fáar þjóðir hafa glatað svo miklu af menningararfleifð sinni á jafn 

stuttum tíma og Íslendingar á 19. og 20. öld. Hann rekur það til þess að menningin stóð á mjög 

fornum grunni þar sem miðaldaáhrif og forn arfur höfðu ennþá sterk áhrif á tónlist alþýðunnar á 

meðan slík tónlist hafði löngu áður horfið úr tónlist annarra þjóða í Evrópu (Smári Ólason, 1998, 

bls. 36). Eva Fock bendir á að þegar samfélagsbreytingar eru eins örar og var hér á landi á 19. og 
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20. öld er sjálfgefið að menningin og þar með tónlistin breytist einnig. Tónlist sem bundin er við 

ákveðnar aðstæður er hætt við að deyja út ef aðstæðurnar hverfa (Fock, 1989, bls. 191). Á 

þessum tíma hætti sveitamenning að vera menning fjöldans og kaupstaðamenning tók yfir hjá 

stórum hluta þjóðarinnar og því ef til vill eðlilegt að kvöldvökustemning baðstofunnar liði undir 

lok. Eva Fock segir að síðustu dæmin um það sem hún reiknar með að líkist helst gamla 

kveðskapnum hafi varðveist á Vesturlandi allt fram á 20. öld og margir af þekktari 

kvæðamönnum síðari tíma eigi rætur sínar að rekja til Vesturlands (Fock, 1989, bls. 82). 

 Breytt lífskjör á 19. og 20. öld og umfram allt tilkoma útvarps árið 1930 urðu til þess að 

grundvöllur rímnakveðskapar hvarf endanlega og vinsældir hans meðal almennings hröpuðu. 

Þessi þróun þýddi þó ekki að kvæðamenn gleymdu list sinni í einu vetfangi og nokkrir lögðu 

rækt við að halda list sinni á lífi. Það er einkum þetta fólk sem á sjöunda og áttunda áratug 20. 

aldar kvað inn á hljóðupptökur þjóðlagasafnara og þjóðháttafræðinga. Þessar upptökur eru góðar 

heimildir um lagræn form rímna (Fock, 1989, bls. 82).  

 Útvarpið breytti afþreyingarmáta fólks svo um munar því að nú þurfti fólk ekki að hafa 

ofan af fyrir sjálfu sér. Eva Fock segir að síðustu árin fyrir stríð hafi íslenska tónlistarsenan verið 

samsett af tveimur greinum, rómantískri útlendri tónlist og íslenskri þjóðtónlist. Þetta hafi breyst 

í síðari heimsstyrjöldinni þegar fyrst ensku og síðar amerísku hermennirnir kynntu landann fyrir 

sinni tónlist (Fock, 1989, bls. 111). 

  

4.3.2 Varðveisla 

Áhugi skálda og menntamanna lá lengi framan af fyrst og fremst á þjóðsögum, þjóðkvæðum og 

öðrum þess háttar fróðleik og miklu hefur verið safnað af slíku efni. Viðurkenning á 

þjóðlögunum sjálfum tók öllu lengri tíma hjá flestum þjóðum og því hófst söfnun þeirra 

tiltölulega seint (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 2). Baldur Andrésson segir að áður en rit 

Bjarna um þjóðlögin kom út, hafi sú skoðun verið almenn að ekki væri um auðugan garð að 

gresja hjá Íslendingum hvað þjóðlög snerti. Þegar Bjarni hóf söfnun sína höfðu aðeins 16 íslensk 

þjóðlög verið birt á prenti og höfðu útlendingar staðið að söfnun og útgáfu þessara laga. Fimm 

þeirra komu út í frönsku riti árið 1780. Tvö voru birt í þýsku tímariti og níu íslensk þjóðlög 

birtust í þjóðlagasafni Bergreens í Danmörku (Baldur Andrésson, á.á.).  
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 Mikilvægi þjóðlagasöfnunar séra Bjarna Þorsteinssonar á árunum 1880-1905 er óumdeilt 

og er rit hans enn í dag höfuðrit í umræðu um íslenskan tónlistararf. Bjarni hafði enga 

upptökutækni að styðjast við en hann notaðist við þær nótur sem hann fann auk þess sem hann 

nóteraði lög upp eftir söng manna. Bjarni segir að vegna þess að rímnalögin séu á förum þyki 

honum brýn þörf á að þjóðlagasafn hans innihaldi eins rækilegt sýnishorn af þeim og hægt er 

(Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 809). Hann leggur áherslu á að það væri mikils virði fyrir 

íslenskt mál og menntunarsögu að sem mest af hinum eldri rímum af handritunum yrði gefið út á 

prenti hið fyrsta. Það sama þykir honum um íslensk þjóðlög almennt en bendir á að þjóðlögin og 

rímnalögin frá seinni tímum séu ekki til í neinum handritum, heldur einungis í minni eldra fólks 

og því fækki ört (Bjarni Þorsteinsson, 1906-9, bls. 804). 

 Með tilkomu hljóðritunartækni til landsins gjörbreyttist aðstaða til söfnunar á þjóðtónlist 

eins og Njáll Sigurðsson bendir á. Þá var ekki eingöngu hægt að varðveita lögin sjálf og textana 

heldur varðveittist flutningsmátinn, raddblær og stíll kvæðamannanna einnig (Njáll Sigurðsson, 

á.á.). Íslenskur alþýðusöngur var fyrst hljóðritaður á vaxhólka, á árunum 1903-1912 af Jóni 

Pálssyni organista. Jón Leifs safnaði þjóðlögum á árunum 1926, 1928 og 1933 en hann notaðist 

einnig við vaxhólka. Fyrstur til að nota segulbandstæknina á þessum vettvangi var Hallfreður 

Örn Eiríksson sem hljóðritaði þjóðlög árið 1959. Þjóðfræðingarnir og hjónin Helga Jónsdóttir og 

Jón Samsonarson fóru mikinn í söfnun hljóðritana af þjóðlögum á árunum 1969-1973 (Jón 

Þórarinsson, 1998, bls. 4) og margar upptökur voru gerðar milli 1950 og 1980 á vegum 

Ríkisútvarpsins, Stofnunar Árna Magnússonar og Þjóðminjasafns Íslands (Fock, 1989, bls. 82). 

 Talsvert magn rímnakveðskapar hefur varðveist í handritum, þ.á.m. eru 60 rímnaflokkar 

auk tveggja stakra rímna frá því fyrir 1550 (Vésteinn Ólason, 2006, bls. 336). Í heildina eru 

varðveittir rímnaflokkar og stakar rímur yfir eitt þúsund talsins. Davíð Erlingson telur samkvæmt 

lauslegri athugun sinni að um fjórðungur þeirra hafi komist á prent þegar hann ritar umfjöllun 

sína um rímur árið 1989 (Davíð Erlingsson, 1989, bls. 340). Helgisiðastofa í Skálholti hefur 

undanfarin ár unnið að rannsókn á íslenskri trúar- og tónlistararfleifð. Í rannsókninni felst m.a. að 

leita uppi og skrásetja alla tónlist sem finna má í handritum allt frá upphafi til 1850. Auk þess er 

stefnan að miðla arfleifðinni til þjóðarinnar t.d. með útgáfu á prenti og hljóðritum eða frekari 

rannsóknum á því sem finnst. Úrvinnsla úr rannsókninni mun fara fram næstu árin en þó er ljóst 

að furðu mikið hefur varðveist af nótum fyrri alda í handritum (Helgisiðastofnun, á.á.). Tónlist 

sem vitað er til að varðveist hafi í handritum fram á 19. öld er eingöngu kirkjutónlist. Smári 
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Ólason dregur af því þá ályktun að alþýðutónlistin hafi ekki þótt þess verð að skrásetja (Smári 

Ólason, 2004, bls. 373). Hugsanlega hefur einnig spilað inn í að hefðin hafi þótt svo sjálfsögð og 

verið á allra færi að ekki hafi þótt ástæða til að skrásetja lögin. 

 Í tölvupóstsamkiptum við Rósu Þorsteinsdóttir þjóðfræðing sem fram fóru í mars 2011 

kemur fram að í þjóðfræðisafni Stofnunar Árna Magnússonar eru varðveittar rúmlega 2000 

klukkustundir af hljóðupptökum og er áætlað að um þriðjungur sé tónlist. Hvað hljóðrituð 

kvæðalög varðar áætlar Steindór Anderson formaður Kvæðamannafélagsins Iðunnar í viðtali við 

Bergþóru Jónsdóttur að um 7-800 rímnalög hafi varðveist til dagsins í dag. Hann setur þó mikinn 

fyrirvara við þessa tölu enda er mikið til af hljóðrituðum rímnakveðskap sem ekki hefur verið 

rannsakaður (Bergþóra Jónsdóttir, 2004). 

 Kvæðamannafélagið Iðunn var stofnað haustið 1929 og hefur tilgangur þess frá upphafi 

verið að safna rímnalögum og alþýðuvísum, fornum og nýjum ásamt því að æfa kveðskap og 

viðhalda með því lifandi flutningi á gömlu stemmunum (Kvæðamannafélagið Iðunn, á.á. a; 

Steindór Andersen, 2004, bls. 8). Tónlistarmannfræðingurinn Ragnheiður Ólafsdóttir hefur 

rannsakað starfsemi félagsins og segir að Kvæðamannafélagið hafi í upphafi starfsemi sinnar 

eignað sér rímnahefðina. Jafnvel hafi reglur félagsins bannað flutning, bæði félagsmanna og 

annarra, á rímum opinberlega án leyfis frá stjórn félagsins og nefndum þess. Þetta var til þess 

ætlað að flutningur á rímum samrýmdist þeim kröfum sem félagið gerði til slíks flutnings. 

Ragnheiður segir stefnu félagsins hafa verið að meitla í stein flutning þeirra rímnalaga sem 

félagsmenn kunnu því þeir vildu ekki að lögin breyttust. Hin íslenska tónlistararfleifð átti að lifa 

áfram, hrein og ósnortin. Þeir léku sér þó með textana og kváðu heldur lausavísur en 

rímnaflokka. Laglínurnar voru algjörlega friðhelgar en stofnendur félagsins stóðu í þeirri 

meiningu að aðeins væri ein „rétt“ útgáfa á hverri laglínu. Þetta var andstætt hefðinni sjálfri þar 

sem gert var ráð fyrir því að hver kvæðamaður flytti sína útgáfu af hverju rímnalagi. Ragnheiður 

kemst að þeirri niðurstöðu að Kvæðamannafélagið hafi vissulega staðið fyrir því að hluti 

arfleifðarinnar varðveittist en það sé fryst afurð því ferli hefðarinnar hafi verið stöðvað. Félagið 

hafi þó leitt til nýjunga og þróunar í rímunum sjálfum þó laglínurnar hafi verið frystar 

(Ragnheiður Ólafsdóttir, 2008). Steindór Andersen segir í tölvupósti í mars 2011) að enn í dag sé 

lítið um að nýjar stemmur séu kveðnar. 

 Þó deila megi um gagnsemi stífra reglna Kvæðamannafélagsins í upphafi þá er félagið 

ennþá starfrækt og hefur haldið áfram varðveislu, kynningu og útgáfu á þjóðtónlist. Mikilvægt 
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verk sem félagið vann í þágu varðveislu á þjóðtónlistinni var þegar það lét á árunum 1935-36 

hljóðrita á silfurplötur þau rímnalög sem félagsmenn kunnu. Hljóðfærahúsið hafði þá nýlega 

fjárfest í nýrri upptökutækni, þar sem hljóðritað var á silfurplötur. Þetta var ódýrari tækni en áður 

hafði þekkst. Almenningi stóð til boða að hljóðrita raddir sínar fyrir upphæð sem samsvaraði 

andvirði leikhúsmiða. Kvæðamannafélagið beið ekki boðanna og fékk kvæðamenn úr ýmsum 

áttum til kveða inn á silfurplötur og varðveita þannig kveðskapinn. Fimmtíu silfurplötur voru 

hljóðritaðar með yfir 200 stemmum. Steindór Andersen segir að plöturnar hafi eitthvað verið 

notaðar og plöturnar með vinsælustu og erfiðustu stemmunum hafi verið farnar að slitna. Þess 

var gætt að afrit væru gerð af plötunum og á tíu ára afmæli félagsins var upprunalega safnið 

afhent Þjóðminjasafninu til varðveislu og þar lá það óhreyft þar til ákveðið var að yfirfæra 

silfurplöturnar yfir á stafrænt form í kringum síðustu aldamót. Á 75 ára afmæli Iðunnar í 

september 2004 komu út fyrstu 200 stemmurnar sem félagið lét taka upp á fjórum geisladiskum 

sem fylgdu bókinni Silfurplötur Iðunnar en hún inniheldur nótur af stemmunum á diskunum auk 

umfjöllunar. Steindór segir Silfurplötur Iðunnar vera ákaflega góða heild af íslenskum 

kvæðalögum (Kvæðamannafélagið Iðunn, á.á. b; Steindór Andersen, 2004, bls. 8). Ragnheiður er 

ekki eins sannfærð en hún bendir á að upptökurnar gefi ekki þverskuð af þjóðtónlistinni á 

landsvísu. Í fyrsta lagi sé yfir helmingur laganna úr Húnavatnssýslum sem var heimasveit 

forsvarsmanna Kvæðamannafélagsins. Í öðru lagi hafi þessir sömu forsvarsmenn bæði valið 

flytjendur og lögin sem tekin voru upp. Silfurplöturnar séu því safn laga sem þessum aðilum 

líkaði og vildu varðveita en eru ekki endilega lýsandi fyrir það sem var í gangi í rímnakveðskap á 

landinu (Ragnheiður Ólafsdóttir, 2008). Tónlistarfræðingurinn og blaðamaðurinn Bergþóra 

Jónsdóttir segir útgáfu Silfurplatnanna tímamótaútgáfu og segir hana sambærilega við það þegar 

þjóðlagasafn séra Bjarna kom út (Bergþóra Jónsdóttir, 2004). Í tölvupóstsamskiptum við 

Steindór Andersen kemur fram að fyrir utan silfurplöturnar eru 300 óútgefnar stemmur í safni 

Iðunnar á segulböndum og kassettum í misjöfnum gæðum. Lengi hefur staðið til að gefa þær út 

en ekki hefur enn tekist að fjármagna útgáfuna. 

 Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar á Siglufirði hefur verið starfrækt frá árinu 2005. 

Félag um setrið hafði verið starfrækt frá 1999 en forsprakki þess er Gunnsteinn Ólafsson 

tónlistarmaður. Setrið er er til húsa í Maðdömuhúsi sem var heimili Bjarna um tíma. 

Þjóðlagasetrið hefur það að stefnu að kynna íslensk þjóðlög á aðgengilegan og skemmtilegan 

hátt. Þar eru sýnd myndbönd þar sem fólk á öllum aldri syngur, kveður eða leikur á hljóðfæri. 
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Lífi og störfum séra Bjarna er gert hátt undir höfði og sagt er frá söfnun hans á þjóðlögunum, 

heimildarmönnum og aðstoðarfólki við söfnunina. Einnig hyggst setrið stuðla að gerð námsefnis 

um íslenska tónlistararfleifð, rannsóknum á henni og standa fyrir námskeiðum. Setrið safnar t.d. 

upplýsingum um Íslendinga sem alist hafa upp við rímnakveðskap eða aðra þjóðtónlist. Það 

stendur fyrir þjóðlagaakademíu í tengslum við Þjóðlagahátíð sem nánar verður rætt um í kafla 

4.3.3 Endurvakning / endurnýting. Einnig leiðir setrið stórt samstarfsverkefni sem miðar að því 

að sameina þjóðdansa og þjóðtónlist allra þjóða við norðanvert Atlantshaf. Setrið hefur gefið út 

mynddisk þar sem helstu þjóðlagatónlistarmenn Íslendinga kveða rímur, syngja tvísöng, 

sálmalög og druslur auk þess að flytja barnagælur og þulur (Þjóðlagasetur sr. Bjarna 

Þorsteinssonar, 2009a).  

 Ásatrúarfélagið er eitt þeirra félaga sem stendur vörð um menningararfleifðina. Eitt af 

markmiðum félagsins er að hefja til vegs og virðingar fornan sið og menningarverðmæti. Einnig 

er vilji félagsins að auka skilning og áhuga á þjóðtrú og þjóðlegum hefðum (Ásatrúarfélagið, 

á.á.). Félagið hefur sinnt þessum markmiðum sínum og hafa allsherjargoðar síðustu áratugi verið 

miklir kvæðamenn. Allsherjargoði í dag er tónlistarmaðurinn Hilmar Örn Hilmarsson sem kemur 

meira við sögu í kaflanum 4.4.1 Birtingarmynd í menningu samtímans.  

 Í dag er aðgengi að varðveittri þjóðtónlist Íslendinga mjög gott, fyrst og fremst vegna 

tilkomu vefjarins Ísmús – íslenskur músík- og menningararfur (http://ismus.musik.is). Tilgangur 

Ísmús er að vera rannsóknartæki sem ætlað er til að auðvelda bæði almenningi og 

vísindamönnum aðgengi að tónlistar- og menningararfleifð þjóðarinnar. Ísmús samanstendur af 

þremur gagnagrunnum. Í fyrsta lagi safn mynda af nótum sem fundist hafa í handritum. Elstu 

nóturnar eru úr skinnhandritum frá því um 1100, þær yngstu eru úr pappírshandritum frá 19. öld. 

Einnig er þarna að finna afrit af ýmsum prentuðum bókum sem innihalda nótur eða eru 

merkilegar fyrir tónlistarsögu þjóðarinnar, þær elstu eru frá upphafi prentlistar á Íslandi. Í öðru 

lagi má nálgast á Ísmús elstu hljóðritarnir sem gerðar voru á landinu en það eru vaxhólkar Jóns 

Pálssonar og Jóns Leifs en þeir innihalda bæði veraldlegan söng og sálmasöng, t.d. gamla 

sönginn svokallaða. Í þriðja lagi er safn munnlegrar geymdar aðgengilegt á vefnum. Þar má finna 

þjóðfræðihljóðritanir Stofnunar Árna Magnússonar sem safnað var á síðari hluta 20 aldar. Sumt 

af efninu sem finna má á Ísmús hefur verið gefið út en margt er löngu ófáanlegt (Bjarki 

Sveinbjörnsson & Jón Hrólfur Sigurjónsson, 2004). Árnastofnun áætlar að koma þjóðlagasafni 

séra Bjarna í gagnagrunn sem mun verða aðgengilegur á Ísmús. Í gagnagrunninum verða myndir 
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af lögunum upp úr bók Bjarna, myndir af frumheimildum og uppskriftum Bjarna. Einnig er verið 

að hljóðrita lögin í bók Bjarna en söngvarar úr ýmsum áttum voru fengnir til að flytja lögin og 

munu þær upptökur verða aðgengilegar í gagnagrunninum (Tónlistarsafn Íslands, 2010). 

 Auk þess að hafa haldið utanum söfnun og varðveislu á upptökum á munnlegri hefð hefur 

Stofnun Árna Magnússonar staðið að útgáfu, oftast í samstarfi við aðrar stofnanir, á 

þjóðfræðilegu efni og eru upptökur af þjóðtónlist áberandi í þeirri útgáfu. Árið 1998 kom út 

platan Raddir: ómennskukvæði, ókindarkvæði, Grýlukvæði, rímur, sagnadansar, drykkjuvísur, 

þulur, barnagælur og önnur íslensk þjóðlög. Efnið á plötunni er úr upptökum sem gerðar voru á 

árunum 1903-1973. Platan Hlýði menn fræði mínu kom út árið 2002 og inniheldur gamlar 

upptökur stofnunarinnar af sögum, rímum og kveðskap. Barnabókin Einu sinni átti ég gott kom 

út 2006 og var endurútgefin 2009 en bókin inniheldur gamlar vísur og fylgja hljóðritanir 

vísnanna með. Heyrði ég í hamrinum kom út 2009 en þar heyrast raddir sjö kvenna sem kveða og 

segja huldufólkssögur. Á síðasta ári kom út platan Vappaðu með mér Vala en á henni fer 

kvæðakonan Ása Ketilsdóttir með vísur, þulur, rímur, kvæði og segir sögur (Stofnun Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum, 2010). Rósa Þorsteinsdóttir segir í tölvupósti frá mars 2011 að 

hún telji að alls séu útgefnar, upprunalegar upptökur af þjóðtónlist úr þjóðfræðisafni 

stofnunarinnar u.þ.b. átta klukkustundir af efni (tölvupóstur frá mars 2011). 

 Varðveitt menningararfleifð er ekki endilega lifandi hefð. Kvæðamenn nútímans eru fáir 

og enn færri eru þeir sem aldir eru upp við þjóðtónlistina og kveða enn, segir Steindór Andersen í 

tölvupósti í mars 2011. Stephen A. Mitchell segir að með söfnun og útgáfu á rímunum og 

stemmunum hafi dagar þeirra sem lifandi munnlegrar hefðar verið taldir (Mitchell, 1991, bls. 

178). Smári Ólason samsinnir því að rímurnar séu ekki lifandi hefð þrátt fyrir varðveislu þó hann 

taki ekki eins djúpt í árinni og Mitchell sem ýjar að því að varðveislan hafi í raun drepið hana 

(Smári Ólason, 1998, bls. 38). Eva Fock er sammála Smára og segir að í upphafi 20. aldar hafi 

hin hefðbundna þjóðtónlist verið útdauð sem lifandi hefð (Fock, 1989, bls. 160). Andri Snær 

Magnason rithöfundur er ekki eins ákveðinn með dauða rímnalaganna en segir rímnahefðina svo 

gott sem útdauða enda séu hinir síðustu kvæðamenn komnir til ára sinna. Hann bendir þó á að 

lausavísur undir rímnaháttum lifi enn ágætu lífi (Andri Snær Magnason, 1998, bls. 8). 
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4.3.3 Endurvakning / endurnýting 

Í upphafi 20. aldar hafði þjóðtónlistin tapað vinsældum og var svo gott sem horfin í Reykjavík þó 

enn eimdi af henni á nokkrum stöðum á landinu. Fólk í stærri byggðum hafði náð ákveðinni 

fjarlægð frá arfleifðinni og hjá því fór að örla á áhuga að nýju. Hugsanlega á útgáfa séra Bjarna á 

þjóðlagasafni sínu einhvern hlut að máli en Eva Fock og Baldur Andrésson eru sammála um að 

vakning hafi orðið meðal landsmanna um þjóðtónlistina eftir að safnið kom út, þó svo margir 

hafi tekið því fálega í byrjun (Fock, 1989, bls. 84-85; Baldur Andrésson, á.á.).  

 Á 19. öld hafði stefnan verið að draga úr þjóðlegum einkennum í tónlist en á 20. öld 

vaknaði áhuginn og virðing fyrir þjóðtónlistinni á ný. Endurvakning þjóðtónlistarinnar átti sér 

stað í stærri byggðunum og áhuginn beindist einkum að rímum. Fock telur áhugann hafa í 

upphafi komið erlendis frá, sennilega að einhverju leyti með Íslendingum sem námu tónsmíðar 

erlendis og kynntust þar þessari nýju sýn á þjóðtónlist og fóru að nýta sér hana í eigin verkum 

(Fock, 1989, bls. 189-191). Baldur Andrésson segir mörg tónskálda 20. aldarinnar hafa hreinlega 

snúið baki við dúr- og molltónlist 19. aldarinnar og sótt innblástur lengra aftur í tímann. 

Kirkjutóntegundirnar þóttu fallegar á ný og þegar gömul lög voru aftur sett í sínar upprunalegu 

tóntegundir í stað dúr og moll, þá töluðu menn gjarnan um hreinsun. Tónskáldin fóru að sýna 

íslenskri þjóðtónlist vaxandi áhuga og t.a.m. sóttu þau efnivið í þjóðlagasafn séra Bjarna ásamt 

því að hafa samið ný verk byggð á þjóðlögum og þjóðlagabrotum (Baldur Andrésson, á.á.).  

 Jón Leifs (1899-1968) var sennilega frægast þeirra tónskálda sem leitaði í þjóðtónlistina í 

sköpun sinni. Jón vann t.d. með samstígar fimmundir tvísöngsins og tíð taktskipti rímnalaganna í 

tónsmíðum sínum. Einnig útsetti hann mörg þjóðlaganna sem sungin voru fyrir hann í 

söfnunarleiðöngrum hans, fyrir kór eða rödd og píanó (Ríkisútvarpið & Íslensk tónverkamiðstöð, 

1999). Sigfús Einarsson (1877-1939) var þó fyrstur til að raddsetja íslensk þjóðlög fyrir kóra auk 

þess að semja lög í þjóðlagastíl. Sigvaldi Kaldalóns (1881-1938), Sveinbjörn Sveinbjörnsson 

(1847-1927), títtnefndur séra Bjarni Þorsteinsson (1861-1938), Hallgrímur Helgason (1914-

1994) og Helgi Pálsson (1899-1964) eru einnig meðal þeirra 19. og 20. aldar tónskálda sem sóttu 

innblástur og efnivið í þjóðtónlistina. Þorkell Sigurbjörnsson (f. 1938), Jórunn Viðar (f. 1918), 

Jón Nordal (f. 1926) og Jón Ásgeirsson (f. 1928) eru þekktustu núlifandi þjóðskáldin af gamla 

skólanum sem samið hafa tónlist í anda þjóðtónlistarinnar auk Gunnars Reynis Sveinssonar 

(1933-2008) jasstónlistarmanns og tónskálds sem byggði tónsmíðar á þjóðtónlistinni (Fock, 

1989, bls. 96-109). Það sem þessi nútíma tónskáld hafa nýtt sér í mestu mæli að mati Fock eru 
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lögin sjálf. Það gera þau með því að bæta einhverju við þau eða finna laglínunni stað inni í nýju 

verki (Fock, 1989, bls. 190).  

 Klassísku tónskáldin eru ekki þau einu sem skapað hafa tónlist byggða á þjóðtónlisinni 

því bæði poppið og rokkið hafa sótt innblástur frá henni. Í poppinu hófst endurvakning 

þjóðtónlistarinnar á miðjum sjöunda áratugnum og var innblásin af erlendum 

þjóðlagahljómsveitum. Á þessum tíma kvöddu sér hljóðs hljómsveitir eins og Ríó tríó, Savanna 

tríó og Þrjú á palli sem allar spiluðu útsetningar af íslenskri og erlendri þjóðtónlist í bland við 

popptónlist síns tíma (Fock, 1989, bls. 168). Í þjóðlagapoppinu lágu bæði sálmar og þjóðlög til 

grundvallar og laglínurnar voru að mestu notaðar án mikilla breytinga (Fock, 1989, bls. 187). 

Fock nefnir Þursaflokkinn sem dæmi um rokkara sem sóttu efnivið í þjóðtónlistina. 

Þursaflokkurinn var áhrifamikil hljómsveit í íslensku tónlistarlífi en sól hennar reis hæst á 

árunum 1978-1982. Flokkurinn notaði tvísöng og rímnamelódíur í sinni tónlist og spilaði til 

dæmis lög úr bók séra Bjarna á einni af plötum sínum (Fock, 1989, bls. 175 og187).   

 Fock telur viðleitni í íslenskri menningu að endurvinna tónlist, finna henni nýjan stað í 

stað þess að láta hana hverfa. Gamla tónlistin var endurvakin en notuð á annan hátt en áður og 

Fock segir endurvöktu tónlistina skilja sig þó nokkuð skýrt frá upprunalegu tónlistinni. 

Tónlistarlega sé t.a.m. mikill munur á hvernig rímur voru kveðnar áður fyrr og hvernig þær koma 

fram þegar Fock gerir rannsókn sína (Fock, 1989, bls. 189-191). Það kemur Evu Fock ekki mikið 

á óvart að talsvert magn af þjóðlögum og sálmum hafi lifað af og sé oft að finna á einhvern hátt í 

tónlist nútímans. Í fyrsta lagi séu þessar gerðir tónlistar alþjóðlegar í eðli sínu og í öðru lagi 

gegni þær ennþá upprunalegu hlutverki sínu í samfélaginu, sálmar séu sungir í kirkjum og 

þjóðlögin séu algeng sem vögguvísur og barnalög. Öðru máli gegni hins vegar um rímur. Þær 

hafi mjög sterk sérkenni í tónlistarlegri uppbyggingu og séu óaðgegnilegar fyrir þá sem ekki 

þekkja til. Að auki séu þær tengdari sveitalífi fortíðarinnar heldur en aðrar greinar þjóðtónlistar. 

Fock segir að varla sé lengur til fólk sem getur kveðið á gamla mátann. Þetta segir hún ástæður 

þess að rímurnar sjáist síður en aðrar greinar íslenskrar þjóðtónlistar í tónlist samtímans og bætir 

við að það sé eins og einkenni og eðli rímna að þær gangi ekki upp í öðru samhengi en því 

upprunalega (Fock, 1989, bls. 191). Komið hefur á daginn að rímurnar geta svo sannarlega 

gengið upp í öðru samhengi og það hefur Steindór Andersen að öðrum ólöstuðum sannað með 

samstarfi sínu við rappara og rokkara á síðustu árum. Til starfa Steindórs má rekja nýjustu 

bylgjuna í endurvakningu rímalaganna en henni verður lýst nánar í kaflanum 4.4.1 
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Birtingarmynd í menningu samtímans. 

 Margar plötur þar sem íslensk þjóðtónlist er flutt hafa verið gefnar út í gegnum tíðina. 

Ýmsir tónlistarmenn og hópar hafa haldið þjóðtónlistinni á lofti og flytja hana með sínu nefi en 

þó í anda forfeðranna. Á Íslandi er mikil kórahefð og það er enn sterk hefð fyrir flutningi og 

útsetningum á íslenskum þjóðlögum fyrir kóra. Sem dæmi um hljómsveitir sem sótt hafa í 

þjóðtónlistina má nefna hjómsveitina Islandica sem gaf út fjórar plötur á árunum 1990-2000 þar 

sem hún flutti þjóðlög og þjóðlagatónlist í ýmiskonar útsetningum. Sönghópurinn Voces Thules 

hefur með tímanum sérhæft sig í flutningi á íslenskri miðaldatónlist, bæði kirkju- og veraldlegri 

tónlist einkum þjóðlögum sem eru talin frumnorræn. Hópurinn notast ennfremur í flutningi 

sínum við þau miðaldahljóðfæri sem notuð voru á Íslandi á miðöldum (Voces Thules, á.á.). 

Tónlistarhópurinn Spilmenn Ríkínís sérhæfir sig í flutningi á íslenskri tónlist frá því um og eftir 

siðaskipti. Hópurinn leikur einnig á hljóðfærin sem voru til á landinu á þessum tíma 

(Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar, 2009b). Hjónin Bára Grímsdóttir og Chris Foster að 

hafa verið öflug í miðlun þjóðtónlistarinnar en þau hafa gefið út plötur, flutt íslenska þjóðtónlist 

víða um veröld auk þess sem þau hafa haldið námskeið um þjóðtónlist.  

 Félag um Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar á Siglufirði hafði verið starfrækt í 

nokkur ár áður en setrið sjálft varð að veruleika. Árið 2000 hafði félagið frumkvæði að því að 

haldin yrði Þjóðlagahátíð á Siglufirði og hefur hátíðin verið haldin á hverju sumri síðan. Meðal 

markmiða hátíðarinnar er að hvetja til varðveislu íslenskra þjóðlaga, varpa ljósi á menningararf 

Íslendinga og annarra þjóða og halda nafni þjóðlagasafnarans séra Bjarna á lofti. Auk þeirra 

fjölbreyttu tónlistarviðburða sem boðið er upp á, standa fjölmörg námskeið í handverki og 

tónlist, t.d. í rímnakveðskap, gestum hátíðarinnar til boða. Undanfarin ár hefur aðsókn að 

hátíðinni vaxið jafnt og þétt (Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar, 2009c). Vaxandi aðsókn að 

hátíðinni getur verið til marks um vaxandi áhuga landsmanna á þjóðtónlistinni þó erfitt sé að 

fullyrða nokkuð um það.  

 

4.4 Íslensk þjóðtónlist í nútímanum  

 

4.4.1 Birtingarmynd í menningu samtímans 

Sú tónlist sem hvað mestum vinsældum á að fagna í dag á ekki mikið skylt við þjóðtónlistina. 
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Gjarnan má þó heyra óm fortíðarinnar, bæði í tónlistinni og svo hefur þjóðtónlistin nokkuð oft átt 

stefnumót við nýrri tónlistarstefnur, jafnvel hefur orðið samruni. Rímurnar hafa fengið uppreisn 

æru á síðustu árum og virðing landans gagnvart þessum einstaka menningararfi hefur vaxið. 

Flestir Íslendingar kunna nokkurn fjölda af þjóðlögum og syngja gjarnan á mannamótum. 

Höfundar námsefnis í tónmennt hafa verið með fingurinn á púlsinum hvað varðar viðhald á 

tónlistararfleifðinni. Kristín Valsdóttir deildarforseti listkennsludeildar Listaháskólans staðfestir í 

tölvupósti frá mars 2011 að í stórum hluta íslensks námsefnis í tónmennt komi þjóðtónlistin fyrir 

með einum eða öðrum hætti. 

 Enn eru til fáeinir kvæðamenn sem koma fram við hin ýmsu tilefni og nokkur 

kvæðamannafélög eru starfrækt á landinu og mörg þeirra hafa verið stofnuð á síðustu árum í 

samvinnu við Kvæðamannafélagið Iðunni. Í Kvæðamannafélaginu Iðunni eru nú um 250 

félagsmenn skráðir og hefur þeim fjölgað um rúmlega 100 á síðustu 15 árum. Í 

kvæðamannafélögum á landsbyggðinni eru vel á annað hundrað félagsmanna. Iðunn stendur fyrir 

kvæðalagaæfingum í hverjum mánuði yfir vetrartímann og segir Steindór Andersen í tölvupósti 

að mæti að jafnaði um 15-20 manns á æfingar. Hann segir minni hluta félagsmanna alda upp við 

rímnakveðskap frá barnæsku. Einhverjir hinna eldri félaga hafi þó kynnst hefðinni með þeim 

hætti þótt sumir þeirra hafi aldrei kveðið sjálfir heldur geymt kveðskap annarra í minningunni. Í 

dag er lítið um að kveðnir séu heilir rímnaflokkar, meira er um að kveðnir séu stuttir hlutar úr 

flokkum eða stakar rímur. Mest er þó kveðið af yngri vísnaflokkum, lausavísum, 

fornmannavísum og slíku. Rósa Þorsteinsdóttir segir í tölvupósti að ef horft er framhjá 

upprunalegum tilgangi rímnanna, að segja sögu, og þær skilgreindar út frá tónlistinni eingöngu 

þá megi segja að hefðin lifi ágætu lífi enn þann dag í dag enda séu ýmis kvæði og vísur ortar 

undir rímnaháttum kveðnar við rímnalögin, t.a.m. geti mjög margir Íslendingar kveðið Yfir 

kaldan eyðisand. Hún bendir á að þó sé ekki víst að fólk geri sér almennt grein fyrir því að það 

sé að fara með rímnakveðskap. 

 Á Menningarnótt Reykjavíkurborgar árið 2002 var haldinn viðburðurinn Rímur & rapp 

sem var runninn undan rifjum Hilmars Arnar Hilmarssonar tónlistarmanns og núverandi 

allsherjargoða. Þar leiddu kvæðamenn og rapparar saman hesta sína. Fremstur í flokki 

kvæðamanna í verkefninu var Steindór Andersen formaður Kvæðamannafélagsins Iðunnar. 

Viðburðurinn sló í gegn og færri komust að en vildu. Viðburðurinn var tekinn upp og kom út á 

plötu í kjölfarið. Katrín Jakobsdóttir bókmenntafræðingur og núverandi menntamálaráðherra 
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skrifaði grein um þetta stefnumót í Tímarit Máls og menningar. Þar segir hún íslenska rapphefð 

hafa samlagast þjóðmenningunni á annan hátt en í öðrum löndum og myndast hafi séríslensk 

rapphefð sem nátengd sé hinni gömlu rímnahefð. Hún segir að í íslensku rapphefðinni sættist 

rapparar við rætur sínar og endurskapi þær. Yrkisefni rappsins minna Katrínu að vissu leyti á 

rímurnar þar sem lítið er kveðið um háleitar tilfinningar, náttúruna og heimspekileg viðfangsefni 

auk þess sem rappararnir kveði gjarnan níð um andstæðinga sína en slíkt komi einnig fyrir í 

rímnahefðinni. Katrín segir íslenska rappara hafa leitað mjög í brunn rímnahefðarinnar og bendir 

hún máli sínu til stuðnings á að rapparar tali sjálfir um að þeir kveði rímur (Katrín Jakobsdóttir, 

2003, bls. 15). Í viðtali sem tekið var í tilefni af útkomu plötunnar við Hilmar Örn, Steindór og 

Erp Eyvindarson fyrir Morgunblaðið kemur fram að þeir félagar eru alls ekki sammála Katrínu 

um samlíkingu þessarra tveggja tónlistargreina. Steindór segir það að sínu viti vera tómt bull að 

tengja saman rímur og rapp enda séu þetta engir ættingjar. Hilmar Örn bætir því við að mun 

meiri samsvörun sé á milli þulna og rapps enda séu þær greinar mun lausari að formi en 

niðurnjörvað rímnaformið (Rappið komið heim, 2002). 

 Rímur og rapp er ekki eini vettvangurinn þar sem Steindór Andersen hefur tengt 

rímnahefðina við tónlist nútímans en samstarf hans við síðrokkshljómsveitina Sigur Rós sem 

hófst 2001 fór sigurför um heiminn í verkinu Hrafnagaldur Óðins þar sem Hilmar Örn kom 

einnig við sögu. Steindór og Sigur Rós hafa haldið samstarfinu áfram og tekist á við eddukvæðin 

og rímnakveðskap þar sem hefðinni er blandað við hljóðheim nútímatónlistar.  

 Velgengni þessara verkefna þar sem rímnakveðskapurinn mætir nútímanum er svo 

sannarlega til marks um að þjóðtónlistin eigi fullt erindi við samtímann og svarar þar með 

vangaveltum Evu Fock um það hvort það sé einkenni og eðli rímna að ganga ekki upp í öðru 

samhengi en sínu upprunalega (Fock, 1989, bls. 191). Segja má að Steindór hafi átt mikinn þátt í 

að blása nýju lífi í rímurnar og vekja áhuga fólks á þeim. Í viðtali við Morgunblaðið lýsir hann 

þó efasemdum um hvort það sé endilega rétta aðferðin til að vekja athygli á hefðinni að blanda 

henni saman við „hvað sem er“ eins og hann hefur gert (Bergþóra Jónsdóttir, 2004). Þrátt fyrir 

efasemdir um réttmæti eigin aðferða í útbreiðslu á rímnahefðinni segist Steindór aldrei hafa 

fengið neikvæð viðbrögð við þessum tilraunum (tölvupóstur frá mars 2011). Steindór hefur 

einnig fært rímnakveðskap inn í auglýsingatímana en hann tók þátt í auglýsingaherferð fyrir 

Skyr.is árið 2008 þar sem hann kvað rímur um ágæti skyrs undir slagorðinu „framúrskarandi 

íslenskt“. Auglýsingarnar óma nú aftur á vordögum 2011.  
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 Í viðtalinu sem Bergþóra Jónsdóttir tók í tilefni af 75 ára afmæli Kvæðamannafélagsins 

Iðunnar og útgáfu Silfurplatnanna árið 2004 segir Steindór ennfremur að það sé hans tilfinning 

að endurvakinn áhugi á þjóðtónlistinni tengist líklega auknum áhuga á jaðartónlist almennt. 

Hann telur fólk ef til vill ekki hafa vitað af eigin arfleifð enda hafi Kvæðamannafélagið fram að 

þessum tíma verið hálfgert leynifélag og rímnakveðskapnum ekkert haldið að fólki (Bergþóra 

Jónsdóttir, 2004). Steindór telur þó landsmenn ekki bera miklar tilfinningar til rímnakveðskapar 

að undanskildu tónlistarfólki sem upp til hópa sýni áhuga. Rímurnar hafi samt sem áður skipað 

sér sess sem sérstök tónlistargrein innan heimstónlistar í kjölfar útgáfu silfurplatnanna og annarar 

útgáfu (tölvupóstur frá mars 2011). 

 Nýlegasta dæmið um rímur tengdar nútímatónlist er frá haustinu 2010 og er verk eftir  

tónsmíðanemann Einarus eða Einar Sverri Tryggvason eins og hann heitir fullu nafni. Einarus 

endurútsetti rímuna Sjö sinnum það sagt er mér í nútímalegum danstakti og notaði upptöku á 

Ímúsvefnum frá 1964, þar sem Jón Stefánson, þá á níræðisaldri kvað rímuna. Þarna var blandað 

saman þessari þjóðlegu upptöku við danstónlist nútímans og útkoman varð svo vel heppnuð að 

hún sló samstundis í gegn á Netinu auk þess sem uppátækið fékk nokkra umfjöllun í 

ljósvakamiðlum. Síðan verkið var sett á vefinn Youtube í október sl. hefur það fengið yfir 21.000 

áhorf. Samhliða var upprunalega upptakan með Jóni sett á sama vef og hefur hún fengið yfir 

11.000 áhorf. 

 Fleiri hafa sótt í gömlu upptökurnar eftir efniviði á síðustu árum með góðum árangri. Má 

þar nefna Sigurð Flosason og Pétur Grétarsson sem gáfu út plötuna Raddir þjóðar árið 2002. Á 

plötunni hafa þeir hafa klippt saman gamlar upptökur af kveðskap, söng og sögum úr 

þjóðfræðasafni Stofnunar Árna Magnússonar og spila undir einskonar jassspuna. Platan vakti 

nokkra athygli og hlaut m.a. tilnefningu til Íslensku tónlistarverðlaunanna það árið. 

Þungarokkshljómsveitir hafa einnig sótt innblástur í arfleifðina og er nýjasta dæmið hljómsveitin 

Skálmöld sem tengir sig við víkingastíl og hefur tónlistin ýmis þjóðleg einkenni þó ekki sé 

beinlínis um þjóðtónlist að ræða. 

 Söngkonan Ragnheiður Gröndal er einn þeirra tónlistamanna sem hafa tekið þjóðlögin 

upp á sína arma en á undanförnum árum hafa komið út þrjár plötur sem hún syngur inn á og eru 

að mestu helgaðar íslenskum þjóðlögum. Tríóið Guitar Islancio hefur einnig gefið út plötur með 

íslenskum þjóðlögum.  

 Gælur, fælur og þvælur er ljóðabók fyrir börn eftir Þórarin Eldjárn og myndskreytt af 
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Sigrúnu Eldjárn. Bókin kom út 2004 og henni fylgir geisladiskur þar sem Bára Grímsdóttir 

kvæðakona kveður ljóð bókarinnar við íslensk rímnalög. Það er þó ekkert nýtt að hið þjóðlega sé 

matreitt ofan í blessuð börnin því frá fimmta áratug síðustu aldar hefur ein vinsælasta barnabókin 

á landinu verið Vísnabókin en hún hefur verið endurútgefin reglulega svo allar kynslóðir þekkja 

efni hennar. Vísnabókin inniheldur eins og titillinn gefur til kynna vísur en þær eru ýmist 

þjóðvísur eða eftir skáld síðustu alda. Flestar vísurnar eiga sér lög og eru mörg þeirra þjóðlög. 

Vísur úr Vísnabókinni hafa verið gefnar út á hinum ýmsu hljómplötum í gegnum tíðina og 

sennilega á bókin þátt í því að flestir Íslendingar geta sungið einhver þjóðlög.  

 Í samfélaginu er lítið um að tákn sem vísa til þjóðtónlistarinnar séu notuð. Nærtækasta 

dæmið er merki Þjóðlagahátíðar eftir Ágúst Bjarnason myndlistarmann en merkið er teikning af 

langspili og er sama mynd notuð á heimasíðu Þjóðlagaseturs en þar er myndin örlítið sveigð. 

 Þjóðtónlistin er hluti af tónlist samtímans þó hún sé ekki endilega alltaf á vinsældalistum. 

Íslensk þjóðlög eru flutt við ýmis tækifæri og Íslendingar virðast kunna ágætlega að meta 

tónlistararfleifð sína. Við erum reglulega minnt á hana og hún virðist njóta virðingar.  

Tónlistarmenn sækja reglulega til hennar innblástur eða bjóða henni upp í dans við nútímann.  

 

4.4.2 Rýnt í menningarstefnu 

4.4.2.1.Menningarstefnugögn 

Í riti mennta- og menningarmálaráðuneytisins Menning, listir, menningararfur, útvarp, málrækt, 

íþróttir, æskulýðsmál er menningunni skipt í eftirfarandi þætti: listir, menningararf, útvarp, 

málrækt, íþróttir og æskulýðsmál. Í inngangi ritsins er þó gerður sá fyrirvari að skilin milli þeirra 

málaflokka sem á höndum ráðuneytisins eru, þ.e. menntun, menning og vísindamál, séu harla 

óljós. Einnig verði trúmál útundan (Menntamálaráðuneytið, 2009, bls. 5). Í sama riti segir að ef 

frá er talinn rekstur veigamikilla stofnana sem starfa á sviði menningar þá lýtur hlutverk ríkisins 

einkum að því að búa í haginn fyrir starf sem aðrir eiga frumkvæði að og stuðla að því að slíkt 

frumkvæði njóti sín. Í því starfi sem beinist að varðveislu menningararfleifðar sé stofnanahlutur 

hins opinbera fyrirferðarmikill. Ríkið og sveitarfélög séu helstu rekstar- eða kostunaraðilar 

flestra hinna stærri safna, stundum í samvinnu. Á sviði menningararfleifðar sé ábyrgðinni dreift á 

margar herðar þvi hver Íslendingur eigi sinn þátt í varðveislu og þróun menningararfleifðarinnar 

og á hvaða hátt henni verði skilað til komandi kynslóða (Menntamálaráðuneytið, 2009, bls. 5)  



47 

 

 Á vegum menntamálaráðuneytisins er nú unnið að mótun menningarstefnu. 

Listrekstrarfræðingurinn Haukur F. Hannesson var fenginn til að gera úttekt á framkvæmdri 

menningarstefnu stjórnvalda. Haukur segir forskrifaða þætti stefnunnar koma fram í 

stefnumótunaryfirlýsingum, lagasetningum, samningum, almennum ákvæðum í lögum, með 

sértækum styrkjum ráðuneytis, sértækjum styrkjum Alþingis og samkvæmt ákvörðunum 

sveitarfélaga/landshlutasamtaka (Haukur F. Hannesson, 2009, bls. 10-11). Lítið er minnst 

beinum orðum á þjóðtónlist í úttektinni en það þýðir ekki að engin stefna sé ríkjandi varðandi 

hana. Þjóðtónlist fellur að sjálfsögðu innan umfjöllunar um tónlist sem og menningararfleifð og 

stuðning ríkisins við þjóðtónlist má lesa út úr hinum ýmsu aðgerðum ríkisins. Í lögum um 

Ríkisútvarpið segir í 3. grein að útvarpsþjónusta í almannaþágu feli m.a. í sér að „leggja rækt við 

íslenska tungu, sögu þjóðarinnar og menningararfleifð“ (Lög um Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007). Í 

5. grein þjóðminjalaga segir að hlutverk Þjóðminjasafns og byggðasafna sé að safna, skrásetja, 

varðveita, forverja og rannsaka m.a. hljóðritanir og skráðar heimildir um þjóðhætti og kynna þær 

almenningi bæði innanlands og utan (Þjóðminjalög nr. 107/2001). Í lögum um Stofnun Árna 

Magnússonar, sem er á fjárlögum, segir að hlutverk stofnunarinnar sé „að vinna að rannsóknum í 

íslenskum fræðum og skyldum fræðigreinum, einkum á sviði íslenskrar tungu og bókmennta, að 

miðla þekkingu á þeim fræðum og varðveita og efla þau söfn sem henni eru falin eða hún á“ 

(Lög um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum nr. 40/2006). Stjórnvöld setja því 

þessum stofunum skyldur á herðar í sambandi við varðveislu og miðlun menningararfleifðarinnar 

og þar með þjóðtónlistarinnar. Í fjárlögum ríkisins eru framlög til Tónlistarsjóðs sem veitir styrki 

til ýmissa tónlistarverkefna og þar á meðal geta verið verkefni tengd þjóðtónlistinni. Einnig er 

Tónlist fyrir alla á fjárlögum (Haukur F. Hannesson, 2009, bls. 13) en það er stofun sem stendur 

fyrir ýmiskonar tónleikum, þ.á.m. er leikin þjóðtónlist, í grunnskólum landsins (Tónlist fyrir alla, 

á.á.). Ráðuneytið styrkir ýmis fræðastörf og meðal verkefna sem þar eru styrkt og innifela 

þjóðtónlist í einhverjum skilningi er ritun Tónlistarsögu Íslands. Undir fjárlagalið 02-999 

„ýmislegt“ falla Músík og saga – munnleg geymd sem heldur m.a. utan um Ísmúsvefinn. Undir 

sama lið falla Miðstöð munnlegrar sögu og Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar (Haukur F. 

Hannesson, 2009, bls. 17-18). Hér má geta þess að í tölvupósti frá mars 2011 segir Steindór 

Andersen að hann hafi sótt um styrki til Menntamálaráðuneytisins fyrir vinnu við að skrá þær 

stemmur sem Iðunn á í segulbandasafni sínu á nótur. Umsóknum um laun fyrir þessa vinnu hefur 

verið hafnað og telur Steindór það til marks um áhugaleysi yfirvalda mennta- og menningarmála 
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á að útgáfu rímnalaga verði haldið áfram. 

 Þjóðhátíðarsjóður var stofnaður árið 1974 með þann tilgang „að veita styrki til stofnana 

og annarra aðila, er hafa það verkefni að vinna að varðveislu og vernd þeirra verðmæta lands og 

menningar, sem núverandi kynslóð hefur tekið í arf“. Sjóðurinn hefur á síðustu árum t.d. stutt 

Íslenska tónverkamiðstöð vegna flutnings og varðveislu handrita, Stofnun Árna Magnússonar 

vegna gagnagrunns um þjóðlög Bjarna Þorsteinssonar, Kvæðamannafélagið Iðunni til útgáfu á 

silfurplötunum og Menningarmiðstöð Hornafjarðar til skráningar á upptökum af frásögnum, 

söngvum og viðtölum við einstaklinga úr Austur-Skaftafellssýslu. Þjóðhátíðarsjóður var lagður 

niður eftir síðustu úthlutun í árslok 2010 (Seðlabanki Íslands, 2005). 

 Í riti um norræna menningarmódelið sem Peter Duelund ritstýrir, kemur það í hlut Gests 

Guðmundssonar að taka út íslenska menningarstefnu í gegnum tíðina. Hvergi er talað um 

þjóðtónlist í umfjöllun Gests, aðeins um menningararfleifð almennt og bókmenntirnar. Talað er 

um stofnun sinfóníunnar og viðurkenningu popptónlistar sem listforms en tónlist forfeðranna er 

hvergi afmörkuð og fjallað um sérstaklega. Þetta má hugsanlega tengja við bága stöðu 

þjóðtónlistar í fræðilegri umræðu eins og rætt er um í upphafi  kafla 4. Íslensk þjóðtónlist. Gestur 

segir íslenska pólitík hafa byrjað að mótast um miðja 19. öld. Upphafspunktur hennar var barátta 

fyrir heimastjórn og sjálfstæði í framhaldinu. Sumir stjórnmálamennirnir voru rómantískir 

þjóðernissinnar sem dýrkuðu landbúnaðarsamfélagið en aðrir tengdu betur við nútímalegri 

lifnaðarhætti í bland við sterkt íslenskt sjálfsálit. Upp úr þessum bakgrunni óx íslensk 

þjóðmenning og sjálfsmynd þjóðarinnar. Sterk tengsl Íslendinga við gömlu norrænu menninguna 

auðveldaði þeim að skapa þjóðarsjálfsmyndina (Gestur Guðmundsson, 2003, bls. 115). 

Þjóðminjasafn Íslands var stofnað árið 1863 að frumkvæði einkaaðila sem vildu styrkja 

þjóðarsjálfsmyndina (Gestur Guðmundsson, 2003, bls. 116) og má telja það til marks um að 

Íslendingar hafi snemma skilið verðmætin sem lágu í menningararfinum. Þar til á sjöunda áratug 

síðustu aldar fólst menningarpólitík að mestu í því að koma á fót þjóðmenningartengdum 

stofnunum, s.s. Landsbókasafninu, Þjóðminjasafninu og Listasafni Íslands. Þessar stofnanir 

höfðu allar verið til í „fósturstigi“ á meðan Ísland var enn á valdi Dana. Einnig voru stofnaðar 

nýjar stofnanir eins og Háskóli Íslands, Ríkisútvarpið, Þjóðleikhúsið og Sinfóníuhljómsveit 

Íslands (Gestur Guðmundsson, 2003, bls. 137). Allt eru þetta stofnanir sem á einhvern hátt geta 

haft með þjóðtónlist að gera þó þær séu ekki starfræktar sérstaklega í hennar þágu. 

 Íslensk stjórnvöld sýna með fjárstuðningi við ýmsa aðila og stofnanir sem vinna að 
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varðveislu og miðlun þjóðtónlistar að þjóðtónlistin sé þess verð að í hana sé eytt fjármunum. Í 

því felst sannarlega viðurkenning stjórnvalda á mikilvægi tónlistararfleifðarinnar. Því má álykta 

að þjóðtónlist eigi sér sess í menningarstefnu íslenska ríkisins, gildi hennar sé ótvírætt þó erfitt sé 

að lesa úr þessum skjölum hvaða hlutverk ríkið ætli henni annað en að halda áfram að vera til. 

 

4.4.2.2 Námskrár grunnskóla 

Námskrár íslenskra grunnskóla eru gefnar út eftir námsgreinum og er sama námskrá fyrir öll þrjú 

skólastigin, yngsta stig sem er frá 1.-4. bekk, miðstig frá 5.-7. bekk og elsta stig frá 8.-10. bekk, 

en sett eru fram áfangamarkmið fyrir hvert stig og aldursaðgreining þar sem við á. Í námskrá í 

íslensku er tekið fram að íslenskur menningararfur sé að verulegu leyti bundinn bókum og þess 

vegna sé besta leiðin fyrir nemendur að kynnast menningararfleifð sinni með lestri bókmennta 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls. 10). Hér er heldur stórt til orða tekið sé horft til alls þess 

sem getur talist til menningararfleifðar. Menntamálaráðuneytið hlýtur að viðurkenna þessa 

fullyrðingu með því að hafa hana í opinberri námskrá. Eitt af lokamarkmiðum fyrir lestur og 

bókmenntir er að nemandi „kunni að meta íslenskan menningararf og menningu annarra þjóða“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls. 12). Í áfangamarkmiðum í lok 7. bekkjar segir að jafnframt 

því sem lestur beinist að því að kynna menningararfleifð þjóðarinnar sé eðlilegt að nemendur 

kynnist einnig bókmenntum annarra þjóða í íslenskri þýðingu (Menntamálaráðuneytið, 2007a, 

bls. 15).  Út frá þeirri þögn sem ríkir í námskrá í íslensku varðandi aðra þætti 

menningararfleifðar en tungumál og bókmenntir, má túlka að ráðuneytið hunsi menningarerfðir 

sé litið svo á að bókmenntirnar teljist til menningarminja.  

 Þar sem fjallað er um samfélagsfræðikennslu fyrir yngsta stig í námskrá samfélagsgreina 

stendur m.a. að hugað sé að táknum þjóðarinnar s.s. fánanum og Þingvöllum og enn fremur 

menningararfi, einkum þeim sem fólginn er í bókmenntum (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 

10). Hér er sérstaklega athyglisvert að sjá að í samfélagsgreinum skuli einblínt á 

menningararfleifð bókmenntanna og vekur það upp spurningar, sér í lagi: hvers vegna þá? Er það 

ekki gert í nægilega ríkum mæli í íslenskunni? Þessi klausa endurspeglar þá ofuráherslu sem lögð 

er á menningararfinn sem fólginn er í bókmenntum. Í inngangi um sögukennslu fyrir 5.-10. bekk 

í námskrá samfélagsgreina segir að sjálfsmynd einstaklinga og hópa mótist af því sem liðið er, af 

sameiginlegum minningum og menningararfleifð. Þennan arf þurfi að skoða og endurskoða  og 
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könnun á fortíðinni ljúki aldrei því viðhorf til hennar breytist stöðugt (Menntamálaráðuneytið, 

2007b, bls. 15). Það sætir furðu að í námskrá samfélagsgreina sé lögð áhersla á bókmenntaþátt 

menningararfsins en samfélagsgreinar eru þær greinar sem ætla mætti að horfðu frekar í þá þætti 

menningararfleifðar sem bundnir eru samfélags- og lífsháttum fremur en bókmenntum.  

 Í inngangi að námskrá í kristnum fræðum, siðfræði og trúarbragðafræði segir að námi 

þessum greinum sé ætlað að stuðla að menntun og þroska nemenda og efla skilning þeirra á 

íslensku samfélagi og menningu í fortíð og nútíð (Menntamálaráðuneytið, 2007c, bls. 5). Eitt af 

lokamarkmiðum fyrir þessar greinar er að nemendur kynnist Biblíunni og sögu kristninnar hér á 

landi sem og erlendis og beri skynbragð á vestrænan og þar með íslenskan trúar- og 

menningararf (Menntamálaráðuneytið, 2007c, bls. 8). Þetta er áhugaverð setning þar sem með 

orðalaginu „og þar með“ er gengið að því vísu að íslenskur trúar- og menningararfur sé hinn 

sami og á öðrum Vesturlöndum. Þó trúarbrögðin og margt í menningunni eigi rætur að rekja til 

annarra landa í hinum vestræna heimi hljóta flestir að vera sammála um að það sé ekki nóg að 

þekkja vestrænan menningararf til að bera skynbragð á þann íslenska. 

 Námssviðið Listgreinar sem hefur sérstaka námskrá tekur til fimm listgreina; 

myndmenntar, textílmenntar, tónmenntar, dans og leikrænnar tjáningar. Af þessum listgreinum 

eru myndmennt, textílmennt og tónmennt sjálfstæðar skyldunámsgreinar fyrstu átta skólaárin en 

valkvæðar á tveimur síðustu skólaskylduárunum (Menntamálaráðuneytið, 2007d, bls. 5). Ekki er 

þó sett viðmið um fjölda kennslustunda á viku í hverri þessara greina fyrir sig þrátt fyrir að vera 

skyldufög á tveimur yngri stigum skólaskyldunnar. Viðmiðunarstundaskrá sem sett er fram í 

almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla kveður á um að á yngsta stigi skulu 640 mínútur 

kenndar á viku af listgreinum, 480 mínútur á miðstigi og 160 mínútur á elsta stigi 

(Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 14). Ekki er útlistað nánar hvernig skipta skuli þessum 

mínútum milli námsgreinanna og er skólum því nokkuð frjálst að ákvarða hvar áherslan liggur í 

listgreinum. Einungis kemur fram að myndmennt, textílmennt og tónmennt séu skyldugreinar 

fyrstu átta árin en ekki í hve miklu mæli skuli bjóða upp á þessar greinar. Í inngangi að námskrá 

listgreina segir að listir helgi það sem samfélaginu er mikilvægt, spegli gildi og venjur en séu að 

sama skapi ögrandi (Menntamálaráðuneytið, 2007d, bls. 7). Ennfremur er fullyrt að listir séu 

uppistaðan í menningararfi þjóðanna. Þarna má segja að komi fram þversögn við þá áherslu að 

menningararfleifðin felist að mestu í bókmenntum. Þó má svæfa þá þversögn með því að flokka 

bókmenntir með listum eins og eðlilegt þykir. Í námskrá listgreina er þó hæpið að meiningin sé 



51 

 

að listir séu að miklum hluta bókmenntir. Því er líklegast að hér sé ráðuneytið að tala í kross við 

sjálft sig miðað við bókmenntaáhersluna í námskrám íslensku og samfélagsgreina. Þessa 

þversögn má hugsanlega rekja til þess að þessar námskrár eru ekki skrifaðar af sömu aðilum en 

áhugaverð er hún engu að síður. 

 Það á ekki að koma á óvart að helst er fjallað um þjóðtónlist í námskrám íslenskra 

grunnskóla í kaflanum um tónmennt í listgreinanámskránni. Eitt af lokamarkmiðum tónmenntar 

er að nemandi „tileinki sér þekkingu á því menningarlega samhengi sem fjölbreytt tónlist sprettur 

úr, á tónlistararfinum og helstu stefnum og straumum í tónlistarheiminum“. Nánar tiltekið 

sögulegu og samfélagslegu samhengi tónlistar, helstu tónlistarstefnum, helstu hljóðfærum heims 

og íslenskum tónlistararfi (Menntamálaráðuneytið, 2007d, bls. 28). Eitt af áfangamarkmiðum við 

lok 4. bekkjar er að nemandi á að þekkja og geta sungið nokkur íslensk og erlend þjóðlög 

(Menntamálaráðuneytið, 2007d, bls. 30). Í áfangamarkmiðum fyrir lok 7. bekkjar segir að 

nemandi eigi að hafa fengið innsýn í þjóðdansa og þjóðlagatónlist víða að úr heiminum og innan 

sviga eru talin upp, væntanlega sem dæmi; íslenskir þjóðdansar og þjóðlög, flamenkódans og 

spænsk tónlist, klassískur ballett og balletttónlist. Nemandi á einnig að þekkja íslensk þjóðlög og 

hafa fengið innsýn í þróun þeirra og sérkenni auk þess sem hann á að geta sungið þau 

(Menntamálaráðuneytið, 2007d, bls. 32).  

 Út frá ofantöldum atriðum úr námskránum má álykta að í íslensku skólakerfi sé 

samasemmerki milli menningararfleifðar og bókmennta og segja má að það komi ekki á óvart hjá 

bókmenntaþjóðinni. Setja má spurningamerki við orðræðu af þessu tagi í ljósi þess hversu 

víðfemt hugtak menningararfleifð er í raun og veru og því varasamt að gefa bókmenntunum svo 

stóra sneið af kökunni sem raun virðist bera vitni. Fornbókmenntirnar og handritin eru vissulega 

mjög merkileg og sennilega frægasti þátturinn í menningararfleifðinni og skyggja þar með á aðra 

þætti hennar. Það er skylda stjórnvalda að halda á lofti öllum þáttum menningararfleifðar, bæði 

þeim sem teljast til menningarminja og menningarerfða. Því er vafamál hvort yfirlýsingar líkt og 

í námskrá íslensku eigi rétt á sér í opinberri stefnumótun. Aðalnámskrá grunnskóla miðar að því 

að öll börn kynnist að einhverju marki tónlistararfi sínum og er það vel. Athygli vekur þó að í 

námskránum eru hugtökin rímur og tvísöngur hvergi nefnd sérstaklega þegar minnst er á 

þjóðtónlistina. Einungis er talað um tónlistararf og þjóðlög en engin nánari sundurgreining eða 

umfjöllun um þessa tvo þætti íslenskrar þjóðtónlistar sem mörgum þykja þjóðlegastir. Í ljósi 

þeirrar sérstöðu sem felst í þessum greinum þjóðtónlistarinnar væri eðlilegt að ætlast til þess í 
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námskrám að nemendur kunni skil á mismunandi þáttum íslenskrar þjóðtónlistar. Það sem 

þjóðtónlistin býr fyrst og fremst að í skólakerfinu er að hana er víða að finna í námsefni 

tónmenntar. 

 

 

5. Grænland 

5.1 Landið 

 

 

 

 

Mynd 3. Landshlutaskipting Grænlands.  

Uppruni korts: http://is.wikipedia.org/wiki/Mynd:Greenland_big.png#file. Línumerkingar: SA 

Austur-Grænland 

Suður-Grænland 

Vestur-Grænland 

Norðaustur-Grænland 

Norður - Grænland 

Thule-svæðið 



53 

 

 

Grænland er stærsta eyja jarðar en yfir 80% landsins eru hulin jökli svo lítill hluti landsins er í 

raun byggilegur og af þeim hluta er aðeins lítill hluti lands ræktanlegur (Norden, á.á.). Landinu 

er skipt í átján sveitarfélög sem hvert hefur þéttbýliskjarna ásamt smærri þorpum. Í upphafi árs 

2010 voru íbúar 56.452 talsins, þar af bjuggu 47.461 í stærri byggðalögum en 8991 í litlum 

þorpum og sveitum (Grønlands Statistik, 2010). Yfir 80% íbúanna búa á vesturströnd landsins. 

Níu af hverjum tíu landsmönnum eru fæddir á Grænlandi flestir hinna eru fæddir í Danmörku 

(Grønlands Selvstyre, á.á. b). Grænland er með strjálbýlli löndum heimsins og eru samgöngur 

milli þorpa takmarkaðar þar sem lítið er um vegi og engar eru lestirnar. Að mörgum þorpum er 

aðeins hægt að komast með flugvélum og þyrlum eða bátum þegar ekki er hafís (Goldback, 

2000, bls. 261). Þetta á sérstaklega við um austurströndina. 

 Grænlendingar eru einnig kallaðir, líkt og aðrir frumbyggjar norðurheimskautsins, 

eskimóar sem þýðir „sá sem étur hrátt kjöt“ og Inúítar sem merkir einfaldlega „manneskja“. 

Inúítar er það heiti sem fólkið kýs sjálft að nota enda hefur merking orðsins eskimói yfir sér 

neikvæðan blæ. Kalaallit Nunaat er grænlenskt heiti Grænlands en það þýðir einfaldlega „land 

Grænlendinga“.  

 Frá 2009 er opinbert tungumál landsins grænlenska en áður var danska einnig opinbert 

tungumál og er enn notuð samhliða grænlenskunni. Grænlenska skiptist í þrjár mállýskur; vestur-

grænlensku sem er algengust, austur-grænlensku sem töluð er á austurströndinni og norður-

grænlensku sem töluð er á nyrsta hluta landsins. 

 Þó hlutfallslega starfi flestir Grænlendingar í opinbera geiranum og við þjónustu eru aðal 

tekjulindir þjóðarinnar fólgnar í hval-, sel- og fiskveiðum auk þess sem námuvinnsla og 

ferðamannaiðnaður fara vaxandi (Norden, á.á.). 

   

5.2 Sagan 

Talið er að búseta á Grænlandi hafi hafist fyrir um 4500 árum án þess þó að hafa verið samfelld. 

Landnemum Grænlands má skipta í fjóra flokka, Saqqaq-fólkið, Dorset-fólkið, Thule-fólkið og 

norræna fólkið en þrír fyrrnefndu flokkarnir komu frá Norður-Ameríku.  

 Fyrstu merki um búsetu á Grænlandi eru frá tíma svokallaðrar Saqqaq-menningar þegar 

fyrsti hópur Inúíta bjó þar. Minjar sem fundist hafa benda til þess að Saqqaq-tímabilið hafi staðið 
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yfir frá 2500-900 fyrir Krist. Ekki er vitað fyrir víst hvers vegna þessi menning lagðist af en 

sennilega eiga loftslagsbreytingar og skortur á veiðidýrum stærstan hlut að máli.  

 Næsta menning sem festi rætur á Grænlandi er kölluð fyrri Dorset-menningin, tímabil 

sem stóð yfir frá 500 f. Krist og fram undir fæðingu Krists en þá hófst kuldatímabil mikið og 

norðurhjari veraldar hefur að öllum líkindum verið orðinn óbyggilegur. Seinna Dorset-tímabilið 

hófst milli 800 og 900 eftir Krist og stóð til um 1200. Ekki er vitað fyrir víst hvers vegna Dorset-

menningin hvarf en hugsanlega hefur hún lent undir í átökum við þá sem á eftir komu eða 

blandast þeim. Enn lifa þættir sem raktir eru til Dorset-menningarinnar í grænlenskri menningu, 

t.d. þjóðsögur.  

 Síðustu tveir hópar innflytjenda námu land á svipuðum tíma eða á 10. öld. Thule-fólkið, 

Inúítar,  sem eru forfeður nútíma Grænlendinga komu frá Norður-Ameríku í kringum árið 900. 

Sú grænlenska Inúítamenning sem lifir í dag, s.s. verkfæri, hundasleðar og fatnaður er ættuð frá 

Thule-menningunni.  

 Á síðari hluta 10. aldar hófst landnám norrænna manna á Grænlandi með Eirík rauða í 

fararbroddi. Norræna byggðin samanstóð þegar mest var af u.þ.b. 4000 manns sem bjuggu á 280 

býlum á tveimur stöðum sem þeir nefndu Eystri- og Vestribyggð. Með norrænu landnemunum 

fylgdu siglingar milli Noregs og Grænlands vegna vöruskipta. Norski konungurinn leit þess 

vegna á Grænland sem hluta af sínu yfirráðasvæði. Þetta var grundvöllur fyrstu stjórnskipulegra 

yfirráða Noregs/Danmerkur yfir Grænlandi og síðar nýlenduyfirráða Dana. Norræn byggð lagðist 

af í kringum 1500 og er ástæðan ráðgáta þó ýmsar kenningar hafi verið reifaðar en þær verða 

ekki raktar hér (Goldback, 2000, bls. 262-263; Lidegaard, 1999, bls. 115-124). 

 Litlar samgöngur voru til Grænlands næstu öldina en í lok 16. aldar hófust hvalveiðar við 

strendur Grænlands en úr hvalspiki var unnin olía á lampa og eftirspurn jókst stöðugt. 

Hollendingar, Bretar og Portúgalir voru farnir að stunda viðskipti við Grænlendinga og kviknaði 

í kjölfarið áhugi Norðmanna og Dana á landinu á ný. Upphaf nýlendutímans má rekja til komu 

norska prestsins og trúboðans Hans Egede til landsins árið 1721 en þá varð Grænland hluti af 

norsk-dönsku krúnunýlendunum. Tilgangur Egede var að finna afkomendur norrænu 

landnemanna og blása lífi í kristna trú þeirra. Egede fann enga norræna menn enda voru þeir 

horfnir en hann fann Inúíta og ákvað að kristna þá. Ferð Egede var fjármögnuð af danska 

konunginum og norsku verslunarfyrirtæki sem átti að fá einkaleyfi á verslun við Grænland. 

Ætlunin var að viðskiptin fjármögnuðu trúboðið ásamt því að gefa fyrirtækinu hagnað. Sú varð 
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þó ekki raunin og verslunarfyrirtækið varð gjaldþrota 1726. Verslunarréttur á Grænlandi var 

leigður út af dönsku stjórninni þar til Den Kongelige Grønland Handel (KGH) var stofnað árið 

1774. KGH hafði einkarétt á allri verslun við Grænland fram til ársins 1982. Árið 1814 varð 

landið formlega dönsk nýlenda. Fram til ársins 1950 fjármagnaði KGH ekki einungis heldur 

stýrði einnig á ýmsan hátt pólitískri þróun á Grænlandi. Stefnan var að vernda Grænlendinga frá 

evrópskum áhrifum og hvetja þá til að nota eigin veiðiaðferðir með það að markmiði að 

hagnaður af veiðum gæti gert samfélagið sjálfbært. KGH heyrði beint undir stjórn 

kirkjuyfirvalda í Danmörku. Nýlendustefna Dana gagnvart Grænlandi og viðleitni KGH á 

átjándu og nítjándu öld snérist að því að halda Grænlendingum áfram sem samfélagi veiðimanna 

(Thomsen, 1996, bls. 266; Goldback, 2000, bls. 263; Petersen, 1999a, bls. 187-190). 

 Inúítar á Norður- og Austur-Grænlandi héldu sínum lifnaðarháttum óáreittir fram undir 

aldamótin 1900 og þess vegna má segja að á þeim svæðum sé inúísk arfleifð Grænlendinga best 

varðveitt. Byggðin við Ammassalik á austurströndinni fannst ekki fyrr en 1884 þegar leiðangur 

var gerður til að finna leifarnar af Eystribyggð norrænu landnemanna. Þá varð ljóst að 

Eystribyggð hafði sennilega ekki verið á austurströndinni (Petersen, 1999b, bls. 212). 

 Fram að seinni heimsstyrjöld má segja að Grænland hafi verið einangrað og staðnað 

samfélag. Sérstakt leyfi danskra yfirvalda þurfti til að komast inn í landið. Stríðið olli 

breytingum. Grænlendingar komust í tengsl við Bandaríkin og Kanada og þar með komust þeir í 

kynni við nútímann og vildu færa sitt samfélag nær nútímasamfélagi. Eftir stríð var sett á nefnd  

til að móta stefnu fyrir nútímavæðingu grænlensks samfélags. Árið 1953 var bandarísk herstöð 

stofnuð á Thule-svæðinu og sama ár var mikilvægt skref stigið í sögu Grænlands en þá var það 

innlimað sem sýsla í Danmörku og þar með lauk nýlendutímanum. Þessu fylgdu aukin réttindi 

fyrir Grænlendinga sem núna áttu að njóta sömu réttinda og Danir (Goldback, 2000, bls. 260). 

Auknum réttindum fylgdu þó ekki sömu kjör fyrir Grænlendinga og Dani búsetta í Grænlandi. 

Þessi ójöfnuður varð til þess að upp spruttu hreyfingar þjóðernissinna sem voru pólitískar og 

börðust gegn neikvæðum erlendum áhrifum og yfirráðum, sérstaklega dönskum (Hauser, 1992, 

bls. 122). Stefnan um nútímavæðingu Grænlands var í framkvæmd á árunum ´66-´75 og fól í sér 

nýjungar í sjávarútvegi, bættu félagslegu kerfi og nútímavæðingu skólakerfisins. Á áttunda 

áratugnum jókst pólitísk- og þjóðernisleg vitund Grænlendinga enn frekar sem gaf 

sjálfstæðisbaráttu þeirra byr undir báða vængi. Að mörgu leyti markaði barátta Grænlendinga 

fyrir viðurkenningu og varðveislu móðurmáls síns sem átti undir högg að sækja upphafið að 
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sjálfstæðisbaráttu þeirra (Goldback, 2000, bls. 263). 

 Á sjöunda, áttunda og fram á níunda áratuginn snérist grænlensk umræða um að 

Grænland samtímans væri danskt en hið raunverulega Grænland væri að finna í litlu þorpunum í 

Thule og Austur-Grænlandi. Til að skilgreina sjálfa sig og eigin menningu einblíndu 

Grænlendingar á hið liðna, þegar þeir réðu náttúrunni og fortíðin varð tákn um sjálfbærni og 

nægjusemi Grænlendinga. Hin nýja sjálfsmynd Grænlendinga varð einn af hvötunum sem urðu 

til uppgjörsins við dönsk áhrif og nýlenduvald Dana. Samtíminn var útilokaður úr sjálfsmynd 

Grænlendinga á þessum árum, þrátt fyrir að hann hafi verið hluti af sjálfsmynd Grænlendinga á 

eftirstríðsárunum (Thomsen, 1996, bls. 273).  

 Árið 1975 var skipuð nefnd um heimastjórn sem var falið að undirbúa innleiðingu 

heimastjórnar. Heimastjórn var svo komið á 1979 og var henni falin ábyrgð á grunn- og 

framhaldsskólamenntun, menningarmálum, verslun, framleiðslu, húsnæðismálum og heilsugæslu 

(Goldback, 2000, bls. 260). Frá upphafi hefur Heimastjórnin lagt áherslu á að varðveita og þróa 

áfram grænlenska menningu og tungumál innan hins norræna samfélags (Goldback, 2000, bls. 

261). Á síðari árum hafa þær raddir hækkað sem krefjast þess að nútíminn sé líka grænlenskur 

(Thomsen, 1996, bls. 265). Grænlenskt nútímasamfélag er í raun afkvæmi tveggja 

menningarheima, Inúítamenningar og norrænnar nútímamenningar. Að finna jafnvægi milli 

hefðarinnar og framþróunar er sennilega flóknasta pólitíska og menningarlega málefnið sem 

Grænlendingar glíma við að mati Goldback (Goldback, 2000, bls. 260). Karsten Sommer og 

Natuk Lund Olsen segja í tölvupóstsamskiptum í mars 2011 að Grænlendingar nútímans geri 

ennþá skýran greinarmun á annars vegar menningu sem þeir segja grænlenska og rekja til Inúíta 

fortíðarinnar og hins vegar danskri menningu sem felst í „nútímamenningu“.  

 Í júní 2009 hófst nýr kafli í sögu Grænlands en þá fékk landið sjálfsstjórn og þar með 

yfirráðarétt yfir náttúruauðlindum auk þess sem dómsmál, lögreglu- og fangelsismál færðust á 

hendur grænlensku stjórnarinnar. Utanríkismál, varnarmál og gjaldmiðilsmál eru ennþá á 

höndum Dana auk þess sem æðsta dómsvald Grænlendinga er áfram hæstiréttur Danmerkur. 

Grænlenska er nú hið opinbera tungumál Grænlendinga en áður voru bæði grænlenska og danska 

opinber tungumál landsins. Grænlendingar hafa nú vald til að kjósa sér fullt sjálfstæði frá Dönum 

þegar og ef þeir vilja (Svanbjörg H. Einarsdóttir, 2009). 
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6. Grænlensk þjóðtónlist  

6.1 Í hverju felst grænlensk þjóðtónlist? 

Í fræðilegri og opinberri umræðu um tónlistarinnihald menningararfleifðar Grænlendinga er nær 

eingöngu fjallað um trommusöng eða innegerutit eins og hann kallast á grænlensku. 

Trommusöngurinn er tónlist Inúítanna og er þekktur meðal flestra hópa Inúíta á 

Norðurheimskautssvæðinu, þó í mismunandi útfærslum. Trommusöngurinn er þó ekki eina 

tónlistarformið sem Grænlendingar telja til menningararfleifðar sinnar en þeir tileinkuðu sér og 

gerðu að sínum fiðlu- og harmónikutónlist og polkadansa hvalveiðimannanna sem veiddu við 

landið á 17. og 18. öld. Sína útgáfu af polkatónlist og dönsum kalla Grænlendingar kalattuut. Í 

dag er almennt litið á kalattuut sem hluta af grænlenskum menningararfi, sem eitthvað ósvikið 

grænlenskt jafnvel þó ekki tilheyri það inúískum arfi og lifir þessi hefð ennþá góðu lífi (Hauser 

& Petersen, 1985, bls. 13). Þrátt fyrir að Grænlendingar líti á kalattuut sem hluta af 

menningararfi sínum mun umfjöllunin hér á eftir einblína á þá þjóðtónlist Grænlendinga sem 

komin er frá inúískri arfleifð þeirra, trommusönginn. Flestir inúítar Norður-heimskautsins deila 

þeirri arfleifð en eiga sér mismunandi útgáfur. Hér verður einblínt á þá grænlensku. 

 Eins og hugtakið trommusöngur bendir til fylgir söngnum yfirleitt trommusláttur auk 

þess sem sérstakur dans er stiginn á meðan sungið er og nefnist trommudans. Heiti grænlensku 

þjóðtónlistarinnar á erlendum tungumálum þýðist á íslensku ýmist sem trommusöngur eða 

trommudans. Trommusöngur/dans er notað sem samheiti yfir þjóðtónlistina burtséð frá því hvort 

tromma er slegin eður ei en sönginn, dansinn eða trommusláttinn má framkvæma hvert í sínu lagi 

eftir aðstæðum (Jørgensen, 1999, bls. 155). Í þessari umfjöllun verður notast við hugtakið 

trommusöngur enda áherslan á tónlistina fremur en dansinn.  

 

6.1.1 Tromman  

Tromman sem trommusöngurinn er kenndur við er rammatromma en það sem gerir hana 

frábugðna öðrum slíkum trommum er að á henni er handfang og slegið er á hana með sérstökum 

kjuða. Ramminn var áður ýmist gerður úr viði, hreindýrshornum eða rifbeinum rostunga og var 

hring- eða sporöskjulaga 30 til 45sm að þvermáli. Í dag er ramminn oft úr plasti. Trommuskinnið 

er gert úr ýmiskonar efniviði en í mestum metum eru magar ísbjarna og rostunga, hákarlaskinn 

og fylgjur sela. Rauf er skorin í ramman utanverðan allan hringinn, skinnið strengt utanum og 
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það bundið með þræði úr sinum sem er lagður yfir skinnið í raufina í rammanum. Handfang 

trommunnar er gert úr sama efniviði og ramminn og var áður fest við hann með pinna úr beini en 

í dag er algengast að notast sé við nagla og skrúfur. Á enda handfangsins er oft útskorið andlit. 

Trommukjuðinn er allajafna 30 til 40 cm langur og er ýmist úr viði, rifbeinum, hornum eða 

hvaltönnum. Algengt er einnig að hafa útskorið andlit á enda kjuðans en því átti að fylgja 

andlegur kraftur frá töfraformúlum forfeðranna og átti að færa eiganda kjuðans aukinn styrk.  

 Ekki er barið á skinn trommunnar heldur á rammann, öfugum megin við þar sem skinnið 

liggur. Karlar halda þétt um handfangið og berja ofarlega á rammann eða á móti handfanginu en 

konur styðja hins vegar einungis þumli við handfangið og halda með hinum fingrunum um 

ramma trommunnar og slá kjuðanum á rammann nær handfanginu. Einnig spila kynin ólíka takta 

og hreyfingar karlanna eru jafnan stærri en kvennanna (Hauser, 1992, bls. 29-31 og 177-8). 

  

6.1.2 Hlutverk 

Tónlistarmannfræðingurinn Michael Hauser er sá fræðimanna sem hefur verið hvað 

atorkusamastur í rannsóknum á grænlenskri þjóðtónlist. Hann heldur því fram að 

trommusöngurinn eigi stærstan sess í tónlistararfleifð Grænlendinga og menningar- og félagslegt 

mikilvægi hans hafi verið gífurlegt (Hauser, 1992, bls. 9). Ole Jørgensen, kennari og 

sérfræðingur í menningarmálum, kemst svo að orði að trommusöngurinn hafi verið einskonar 

tákngerving lífskrafts Inúíta (Jørgensen, 1999, bls. 155).  

 Trommusöngur kom við sögu í nánast öllum hliðum daglegs lífs og tilgangur hans var 

margþættur. Til að mynda voru söngvarnir verkfæri andalæknanna sem höfðu það hlutverk að 

sporna við slæmri veiði, veikindum og að halda friðinn í samfélaginu. Söngvana notuðu þeir til 

að komast í samband við andana, við særingar og aðrar athafnir. Einnig fór almenningur með 

töfraþulur af ýmsum toga, ýmist í laumi eða opinberlega og konur sungu töfrum gædda 

heillasöngva fyrir börn sín. Trommusöngurinn var notaður til að halda hinu forboðna frá 

samfélaginu, til að styggja ekki andana eða jafnvel andalæknana sjálfa og við aðrar athafnir þar 

sem yfirnáttúrulegra krafta var óskað eins og við galdra eða mögnun verndargripa (Hauser, 1992, 

bls. 14). 

 Trommusöngurinn var ekki einungis notaður sem kynngimögnun og töfrar, hann var 

einnig leið til að túlka gleði og sorg. Sumir söngvar höfðu forvarnargildi. Einvígissöngvar sem 
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lýst verður nánar hér á eftir losuðu um spennu milli manna og voru notaðir til að dæma í málum. 

Ýmsir söngvar fólu í sér hagnýtar upplýsingar, t.d. gátu þeir sagt til um félagslega stöðu 

söngvarans, þeir gátu gefið staðsetningu manna á sjó eða til fjalla eða veitt upplýsingar um 

aflastöðu til fjölskyldunnar sem beið veiðimannsins. Frásagnir voru oft settar í búning 

trommusöngs og því hefur trommusöngur átt mikinn þátt í því að saga Inúíta barst milli kynslóða 

með söngvunum. Mikilvægi söngvanna var því mikið í hversdagslífi samfélagsins en þeir 

spiluðu einnig stóra rullu í hinum ýmsu hátíðarhöldum (Hauser, 1992, bls. 14; Hauser & 

Petersen, 1985, bls. 12).  

 

6.1.3 Umgjörð 

Trommusöngur fór fram á öllum tímum árs og var framkvæmdur jafnt af konum sem körlum. 

Trommuleikurinn, söngurinn og dansinn gat verið fluttur hver í sínu lagi á mismunandi 

samkomum eftir því sem aðstæður kröfðu (Jørgensen, 1999, bls. 155). Framkvæmd og stíll 

trommusöngs var mismunandi milli landshluta og kemur það til vegna strjálbýlis landsins og 

erfiðra samgangna. Þeir eiga það þó sameiginlegt að næstum allir voru þeir ætlaðir til einsöngs, 

ýmist fyrir einn söngvara eða tvo sem sungu til skiptis. Oft tóku áhorfendur undir sönginn en 

ávallt einraddað enda einröddun eitt af einkennum Inúítasöngva allsstaðar. Í sumum sönggerðum 

röðuðu áhorfendur sér kringum söngvarann. Sumir söngvar voru fyrir karla, aðrir fyrir konur en 

flestar gerðir söngva gátu verið sungnar af báðum kynjum (Hauser & Petersen, 1985, bls. 12; 

Hauser, 1992, bls. 15-17). Algengt var að söngurinn hæfist á því að söngvarinn stæði frammi 

fyrir áhorfendum og færi niðrandi orðum um sjálfan sig, svo sem að hann væri lélegur söngvari 

eða væri búinn að gleyma laginu (Hauser, 1993, bls. 137). 

 Trommusöngnum var mikil virðing sýnd enda var hann erfiður og krefjandi í flutningi 

þar sem um var að ræða samspil trommuleiks, söngs og dans. Áður fyrr voru hæfileikaríkir 

trommusöngvarar í miklum metum í samfélaginu. Það kemur að vísu ekki á óvart því Hauser 

telur aðeins þá sem alast upp við hefðina geta náð fullum tökum á trommusöng (Hauser, 1992, 

bls. 183). Jørgensen styður þetta þegar hann bendir á að til að geta flutt trommusöng á 

tilhlýðilegan hátt liggi að baki margra ára þjálfun og æfing að viðbættum tónlistarhæfileikum 

(Jørgensen, 1999, bls. 155). Það var greinilega ekki litið á trommusönginn sem eitthvað grín og 

miklar gæðakröfur gerðar til hans. Trommusöngvurum bar til að mynda skylda til að semja og 
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flytja lögin á „réttan hátt“ samkvæmt hefðinni og syngja söngva eftir aðra návæmlega eins og 

þeir höfðu lært þá. Þrátt fyrir þessar hömlur var rými fyrir persónulega túlkun flytjandans 

(Hauser, 2010, bls. 443-44).  

 Algengt var að manneskja ætti einn eða fleiri trommusöng sem saminn var samkvæmt 

lagasmíðareglum hefðarinnar. Perónulegir söngvar af þessum toga voru kallaðir piseq. 

Höfundurinn var eigandi lagsins en einnig gat hann gefið það öðrum, oftar en ekki börnum 

sínum, eða jafnvel selt það. Vegna þessa eignarhalds á söngvum voru þeir oft nefndir eftir 

höfundum sínum, nafn höfundar hefur þess vegna oft lifað kynslóðum saman með lagi hans. Oft 

er þó engin leið að vita fyrir víst hvort sá sem lagið er kennt við sé raunverulegur höfundur þess 

(Hauser, 1992, bls. 186-7). 

  

6.1.4 Söngurinn og dansinn 

Söngvarnir eru sungnir af mismunandi styrk, ýmist veikt eða sterkt og oftar en ekki er sungið af 

mismunandi styrk í sama lagi. Algengt er að söngurinn byrji veikt og styrkurinn aukist og sé 

mjög ákafur um miðju lagsins og endi svo veikt (Hauser, 2010, bls. 445-46). Notkun áherslna 

mynda stundum einskonar skjálfta í söngnum sem fylgir takti lagsins á þann hátt að ákveðið 

margir skjálftar líða á milli trommuslátta (Hauser, 2010, bls. 447-48).  Túlkuninni í söngnum 

hefur oft verið lýst sem framandi og villtri (Hauser, 1993, bls. 137) en oftast er sungið af mikilli 

tilfinningu sem fylgja oft skrækir, stunur og grettur. 

 Trommuleikurinn, söngurinn og dansinn er flókið samspil og sporin ekki 

tilviljunarkennd. Dansinn einkennist af hnébeygjum, búkbeygjum og snúningi á búknum. 

Tromman er hreyfð frá einni hlið til annarar og afturendanum sveiflað í öfuga átt við ferð 

trommunnar. Hreyfing trommunnar getur verið lítil og hún getur líka verið stór og fáguð 

hreyfing þar sem talan „8“ er teiknuð í loftið. Hinar mörgu og flóknu hreyfingar líkamans eru í 

andstöðu við fæturna sem eru yfirleitt í kyrrstöðu (Hauser, 2010, bls. 504-5). Dansar kvennanna 

eru þokkafyllri en karlanna og einkennast af mjúkum, munúðarfullum hreyfingum í efri hluta 

líkamans á meðan þær standa í sömu sporum (Jørgensen, 1999, bls. 155).  
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6.1.5 Uppbygging söngvanna 

Trommusöngslögin eru oft erindaskipt og einkennast iðulega af endurtekningu á einföldum 

stefjum. Oftast eru lögin sungin en í einhverjum tilfellum er blandað saman söng og tali. Algengt 

er að hlutar laga eða einstök erindi séu sungin án texta. Sumir trommusöngvar eru hummaðir eða 

textarnir bull, oft er notast við hljóðin a-ja-ja... (Hauser, 1992, bls. 183).  

 Trommusöngvasmiðir fortíðarinnar voru mjög bundnir af því að nota hefðbundin stef og 

stefjasamsetningar. Í stefjunum eru einungis notaðar nótur sem falla að mestu innan 

pentatónískra tónstiga (Hauser, 1992, bls. 35). Það var óhugsandi fyrir söngvasmiðina að nota 

annars konar stef. Þrátt fyrir þessar hömlur í tónsmíðum eru ótal möguleikar á fjölbreytni í 

samsetningum stefjanna (Hauser, 2010, bls. 439). Gjarnan er skipt um takt í lagi og jafnvel 

nokkrir taktboðar samhliða í einu lagi (Hauser, 2010, bls. 447-48).  

  

6.1.6 Flokkar söngvanna 

Eins og fram kemur hér á undan hafði trommusöngurinn margskonar hlutverk og því er um 

ýmiskonar söngva að ræða. Hér verður hlutverki þeirra, tilgangi og flutningi lýst nánar. Margar 

flokkanir eru til á söngvunum og misítarlegar. Hér verður notuð flokkun sem byggir á tilgangi 

söngvanna og er sett upp mjög einfölduð útgáfa af flokkun sem Hauser og Petersen settu fram 

árið 1985 (Hauser & Petersen, 1985). 

 

6.1.6.1 Andlegir söngvar 

Yfirnáttúruleg áhrif voru gjarnan tengd trommusöngvum og gegndu þeir stóru hlutverki í trúarlífi 

Grænlendinga fyrr á öldum. Trú þeirra var sterk náttúrudýrkun og þeir trúðu að allt hefði sál og 

andlega tengingu. Ef eitthvað slæmt átti sér stað trúðu þeir því gjarnan að það væri vegna 

misgjörða mannanna. Þeir trúðu að lífið væri eilíft og dauðinn væri einungis flutningur yfir í 

annan heim. Ýmsir andar og guðir stjórnuðu náttúrunni (Jørgensen, 1999, bls. 150-51). Söngvar 

voru tenging andalæknanna við andana og voru sungnir við særingar og aðrar trúarlegar athafnir 

í tengslum við ákall yfirnáttúrulegra afla. Yfirleitt var söngvunum ætlað að berjast gegn hinu illa 

með hjálp góðra anda. Oft unnu tveir andalæknar saman en þá trommaði annar á meðan hinn 

söng. Særingarnar byrjuðu jafnan hægt og hljótt en krafturinn jókst og hámarkið var ofsafengið 

með kraftmiklum og hröðum trommuslætti. Textarnir voru oft óljósir eða á „andlegu“ tungumáli 
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og innihéldu stundum skáldskaparkenningar (Hauser, 1992, bls. 196).   

 Andalæknar voru ekki einir um að nota kynngimagnaða trommusöngva því töfraþulur og 

bænir voru mjög algengar meðal fólks. Yfirleitt fóru þessar þulur og bænir fram í lágum hljóðum 

í laumi en þegar þær fóru fram opinberlega voru leikin undir endurtekin hefðbundin 

tónlistarminni. Söngvarnir voru oftast sungnir af einum aðila en stöku sinnum tóku aðrir undir í 

viðlagi. Söngvarnir innihéldu andvörp, hróp og ýmis önnur hljóð sem táknuðu ákall til andanna. 

Trommuslátturinn í þessum söngvum einkenndist af röðum af sterkum og hröðum takti. Þessir 

söngvar eru á síðustu áratugum eingöngu fluttir til skemmtunar (Hauser, 1992, bls. 15-17). 

 Heillasöngvar sem sungnir voru fyrir börn voru hálfgerðir töfrasöngvar en þeim var ætlað 

að færa gæfu á merkisviðburðum í þroska barnsins eins og fyrstu tönninni, fyrstu 

selskinnsstígvélunum sem það eignaðist, fyrsta veiðifeng þess o.s.frv. Söngvarnir voru ekki 

hugsaðir sem vögguvísur þó þeir væru stundum notaðir sem slíkir. Söngvarnir voru yfirleitt 

samdir og sungnir af móður en aðrir nánir ættingjar sungu þá líka. Laglínurnar byggjast á fáum 

tónum sem eru endurteknir eftir geðþótta og skiptast því ekki í eiginleg erindi líkt og 

töfraþulurnar. Þessir söngvar voru oft sungnir án trommuundirleiks (Hauser, 1992, bls. 27).   

 

6.1.6.2 Einvígissöngvar 

Tvær gerðir einvíga falla undir þennan flokk. Fyrst ber að nefna trommusöngseinvígin sem fóru 

fram á Austur-Grænlandi. Upphaflegt hlutverk þessara söngva var að útkljá ósætti milli tveggja 

aðila af sama kyni. Hinir ósáttu skiptust á að syngja trommusöngva á móti hvor öðrum fyrir 

opnum tjöldum. Lögin voru jafnan flóknari að uppbyggingu en í töfraþulunum. Söngvarnir 

kölluðust níðsöngvar og var ætlað að hæðast að og niðurlægja andstæðinginn, t.d. með árásum á 

einkalíf hans, veikleika, mistök og ekki síst með því að benda á hversu hlægilegur hann væri. 

Söngvarnir áttu að skemmta áhorfendum og hreinsa andrúmsloftið milli hinna ósáttu aðila. Þegar 

skorað var á einhvern í trommusöngs-einvígi gat viðkomandi ekki skorast undan án þess að 

viðurkenna tap í ósættinu og uppskera álitshnekki í samfélaginu. Sá sem stóð uppi sem 

sigurvegari í einvígi var sá sem gat með lögum sínum og textum fengið áhorfendur á sitt band. 

Sá sem varð undir í einvígi átti hins vegar kost á að endurtaka leikin síðar og eru dæmi þess að 

sömu deiluaðilar hafi háð einvígi ár eftir ár þó deilan væri löngu útkljáð. Þá voru einvígin meira 

til skemmtunar en sátta. Yfirleitt skildu keppendur í mesta bróðerni eftir einvígin og skiptust á 
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gjöfum og jafnvel eiginkonum en þó eru til sögur um að einhverjir þeirra sem létu í minni 

pokann hafi flust búferlum eftir tap.  

 Þessi leið til að útkljá deilur þannig að deiluaðilar skildu í sátt var mjög mikilvæg 

samfélaginu. Menn gátu bjargað lífi sínu með því að berjast á þennan hátt því sú regla var höfð í 

heiðri að ekki mátti myrða mann fyrir þær sakir sem hann svaraði fyrir í einvíginu, ekki einu 

sinni morð. Einvígin hafa án efa spornað gegn mörgum hefndarvígum, sértaklega á síðari 

helmingi 19. aldar þegar mikið var um ættadeilur á Austur-Grænlandi, en vitað er að mikill fjöldi 

af keppnissöngvum voru til á þessum tíma og er það til marks um að trommusöngseinvígi hafi 

verið notuð til að sporna gegn því að samfélagið legðist í rúst vegna mannvíga. Þeir níðsöngvar 

sem varðveist hafa eru í dag fluttir til skemmtunar (Hauser, 1992, bls. 17-21). 

 Síðari gerðin af einvígissöngvum var stunduð á Thule-svæðinu og hafði öllu glaðværari 

undirtón. Þar var um að ræða stríðnissöngva milli svokallaðara söngfrænda eða söngfélaga og 

voru eingöngu ætlaðir til skemmtunar. Söngfrændurnir stóðu á móti hvor öðrum, annar hélt á 

trommunni, hinn hélt á 5-15sm löngu, mjóu priki, svokölluðu stríðnispriki á milli vísifingra 

sinna. Á meðan söngnum stóð var prikinu haldið lóðrétt fyrir framan andlit söngvarans. Sá sem 

hélt á prikinu söng oft með hinum og í enda söngsins snéri hann prikinu þannig að það var nánast 

lárétt fyrir framan andlit söngvarans. Á meðan hann snéri prikinu góluðu báðir söngfrændurnir. 

Þegar laginu lauk hlógu báðir og svo skiptu þeir um hlutverk og sá sem trommaði áður fékk nú 

að „hefna sín“ með prikinu. Textar laganna sem sungin voru gerðu góðlátlegt grín að 

„andstæðingnum“ og áhorfendur sungu með þeim lögum sem þeir kunnu (Hauser, 1992, bls. 

187-190).  

 

6.1.6.3 Skemmtisöngvar 

Söngvar sem falla undir þennan flokk eru yfirleitt af hefðbundnum toga og voru samdir 

samkvæmt hefðarinnar reglum og ætlaðir til skemmtunar. Sungnir voru söngvar um hin ýmsu 

málefni, aðallega voru textarnir þó tengdir hinu daglega lífi en til eru veiðisöngvar, 

kayaksöngvar, sleðasöngvar, vefnaðarsöngvar, berja- og eggjatínslusöngvar og svo framvegis. 

Sumir skemmtisöngvarnir höfðu dulræna eða sögulega texta og voru notaðir til að uppfræða börn 

og í einhverjum tilfellum til að stríða þeim eða hræða. Söngvar voru einnig notaðir til að segja 
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sögur. Hæðnissöngvar og gamlir níðsöngvar úr trommusöngseinvígum voru oft sungnir til 

skemmtunar, ýmist af tveimur eða einum flytjanda.  

 Ákafir, kraftmiklir söngvar sem túlka gleði falla í flokk skemmtisöngva, stundum fóru 

söngvararnir beinlínis í alsæluástand svo mikill var ofsinn í dansinum og söngnum. Í þessum 

alsælusöngvum var allur gangur á því hvort tromma var notuð eða ekki. Stundum voru aðstæður 

úr daglegu lífi skopstældar undir trommusöng. Flytjendur klæddu sig upp, gjarnan sem aðili af 

hinu kyninu, stundum svertu þeir andlit sitt með sóti og breyttu ásýnd sinni með því að vefja 

þræði um andlit sitt, t.d. til að lyfta upp eða afskræma nef sitt. Í sumum tilfellum notuðu þeir 

grímur eða settu prik þversum í munninn til að breyta framsögn sinni. Leikirnir gátu líka haft 

talaðan texta eða farið fram með látbragði. 

 Söngvar í sögum hljóta einnig að teljast til skemmtisöngva en sögur voru algengar hvort 

sem er fyrir börn eða fullorðna. Oft innihéldu sögurnar söngva, sérstaklega dýrasögur. Í mörgum 

sögum var bein ræða túlkuð með söng en þá voru sögupersónur, oft dýr, að lýsa reynslu sinni. 

Oft sungu þau líka á móti hvort öðru, stríðnissöngva eða söngeinvígi. Lögin voru nokkuð 

hefðbundin að uppbyggingu, sum höfðu trommuslátt, önnur voru trommulaus. Oft byggjast þau á 

endurteknum stefjum (Hauser, 1992, bls. 22-26 og 190-195). 

 

6.1.6.4 Tilfinningasöngvar 

Í flokk tilfinningasöngva falla, líkt og nafngiftin bendir til, söngvar sem tjá tilfinningar, bæði 

neikvæðar og jákvæðar. Söngvar sem túlka bænir og tilfinningar til náttúrunnar og manna, sumir 

gamlir einvígissöngvar, stríðnissöngvar og háðsádeilusöngvar eru dæmi um söngva í þessum 

flokki. Talsvert var um náttúrulýsingar, t.d. þar sem stórfengleika og fegurð Grænlands var lýst. 

Þessi lög voru þó ekki innblásin af þjóðerniskennd eða ættjarðarást líkt og evrópsk 

ættjarðarkvæði, heldur af sjálfsprottinni ást á náttúrunni og lífinu. Einnig voru skamma- eða 

kvörtunarsöngvar sem fólk söng fyrir aðila úr fjölskyldu sinni eða heimilismenn ef slettist upp á 

vinskapinn. Skammasöngvarnir komu í stað söngeinvíga því ekki var hægt að skora á sína 

nánustu í einvígi til að gera upp sakir. Þess í stað réðist annar aðilinn á þann sem hann átti sökótt 

við með skammasöng inni á heimilinu eða á fjölskyldusamkomum. Söngurinn átti að koma sem 

þruma úr heiðskíru lofti og sá ósátti fékk úrás fyrir reiði sína (Hauser, 1992, bls. 21-22 og 122).  
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6.1.6.5 Evrópuvæddir söngvar 

Þessi gerð söngva einskorðast við Suður-Grænland. Elstu varðveittu lögin sem hafa varðveist á 

því svæði eru kölluð niperujuutit. Rætur þeirra má rekja til austur-grænlenskrar tónlistarhefðar 

en evrópsk áhrif má sjá bæði í tónefni þeirra og uppbyggingu. Að auki vantar trommuleikinn.  

Einnig eru leikrænir tilburðir, skerandi raddbeiting og hróp heldur ekki til staðar. Lögin eru oftar 

en ekki í hægum takti og stefin hafa evrópskt yfirbragð. Evrópsk áhrif koma einnig fram í 

söngstílnum og þrí- og fjórröddun er algeng þegar fleiri syngja saman. Á lögunum má heyra að 

þau hafa sífellt misst meira af uppruna sínum og evrópsk áhrif aukast eftir því sem lögin eru 

yngri. Hauser telur evrópsku áhrifin ekki koma frá norrænu landnámsmönnunum sem bjuggu á 

Suður-Grænlandi á elleftu til fimmtándu öld heldur séu lögin af sérstakri gerð þar sem gamlir og 

nýir straumar sem bárust með hvalveiðimönnum og trúboðum hafi runnið saman og myndað 

nýjan stíl. Textarnir innihalda frásagnir sem segja í smáatriðum og á einföldu hversdagsmáli frá 

gleði og sorgum, atburðum, tilfinningum og félagsaðstæðum (Hauser, 1992, bls. 14, 76-79 og 

102).  

 

6.2 Saga grænlenskrar þjóðtónlistar 

6.2.1 Hnignun og erlend áhrif 

Þjóðtónlistin samofin ríkri sagnahefð barst milli kynslóða með munnmælum, enda engin rithefð 

fyrr en með kristni á 18. öld (Grønland Selvstyre, á.á. a). Trommusöngurinn var ríkjandi 

tónlistarform á Grænlandi og hafði lifað öldum saman án utanaðkomandi áhrifa þar til hvalveiðar 

hófust við strendur landsins á 17. öld. Tónlist og dansar hvalveiðimannanna féllu 

Grænlendingum vel í geð og þeir urðu fljótt mjög vinsælir. Grænlendingar nefndu nýjungina 

kalattuut og lifir hún enn. Þetta voru fyrstu erlendu áhrifin á grænlenskt tónlistarlíf (Hauser, 

1993, bls. 136). Hvergi er minnst á í heimildum að þessi nýjung í menningunni hafi haft bein 

áhrif á trommudansinn sjálfan en miklar vinsældir kalattuut hafa sennilega dregið eitthvað úr 

vinsældum trommudansins sem fram að þessu hafði verið einráður í tónlistarlífi Grænlendinga. 

 Næsta bylgja erlendra áhrifa sem skall á Grænlandi reyndist trommusöngshefðinni 

skeinuhætt. Þetta var kristniboðið og með því hófst hnignun þjóðtónlistar Grænlands sem nánast 

leiddi til útrýmingar hennar. Þegar Hans Egede trúboði hóf trúboð þar árið 1721 skoðaði hann 

tónlistarhefð heimamanna og skráði athugasemdir um hana. Fljótlega tók hann þá afstöðu að 
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trommusöngurinn væri verkfæri djöfulsins sem þyrfti að sporna gegn. Trúboðarnir sem höfðu 

dreift sér um landið voru misjafnlega mótfallnir trommusöngnum en söngvar af andlegum toga 

voru bannaðir með öllu enda rammheiðnir í ákalli sínu til andanna. Trommusöngvarnir voru 

almennt litnir hornauga af trúboðunum og margir bönnuðu trommusöngshefðina eins og hún 

lagði sig, líka saklausa skemmtisöngva. Gjarnan fylgdu viðurlög því að spila trommusöngva. 

Algeng refsing fyrir að iðka trommusöng fólst í því tromman var tekin af viðkomandi og 

eyðilögð. Einnig var hinum seku trommusöngvurum meinað um fjárhagsaðstoð og matargjafir 

frá hinu opinbera og í einhverjum tilfellum var þeim útskúfað úr hinu kristna samfélagi. Þessi 

stefna trúboðsins ásamt vaxandi vinsældum evrópskra sálma og söngva varð þess valdandi að 

margir Grænlendingar tóku að líta niður á hina heiðnu tónlistararfleifð sína og líta á iðkun hennar 

sem synd. Þó svo að einhverjir trommusöngvarar iðkuðu list sína í laumi fram yfir aldamótin 

1900 þá voru dagar þjóðtónlistarinnar taldir á Vestur-Grænlandi, þar sem flestir íbúar landsins 

bjuggu (Hauser, 1992, bls. 116-118, 1993, bls. 137).  

 Það sem stærstan þátt átti í því að þjóðtónlist Grænlendinga hvarf ekki með öllu var 

strjálbýlið og erfiðar samgöngur því til voru fámennar Inúítabyggðir sem trúboðarnir vissu ekki 

af, bæði á Thule-svæðinu í norðri og á austurströnd landsins. Þar hélt tónlistarhefðin áfram að 

blómstra án utanaðkomandi áhrifa fram undir lok 19. aldar. Þessi svæði hafa ætíð verið 

einangruð vegna þess hve torfært er að komast þangað. Stærsta íbúabyggð á Austur-Grænlandi er 

á Ammassalik svæðinu og enn þann dag í dag er ekki fært þangað níu mánuði á ári nema með 

þyrlu sökum hafíss. Það var ekki fyrr en 1884 að könnunarleiðangur sem Gustaf Holm fór fyrir 

komst til Ammassalik og fann þar óspillta Inúítamenningu en lýsingar hans eru fyrstu evrópsku 

heimildir um menningu Inúíta á austurströnd Grænlands. Trúboðsstöð var komið á fót á 

Ammassalik svæðinu á austurströndinni áratug síðar eða 1894. Eitt af verkefnum trúboðanna var 

að sporna gegn öllum heiðnum áhrifum þar með talinn var trommusöngurinn. Þetta varð til þess 

að margir Austur-Grænlendingar gáfu trommusönginn upp á bátinn en aðrir iðkuðu hann í laumi. 

Stærsti hluti söngvanna glataðist á þessum upphafsdögum kristni á austurströndinni, þar á meðal 

megnið af andlegu söngvunum. Þrátt fyrir að mikið hafi glatast hefur einhver hluti söngvanna 

varðveist til dagsins í dag (Hauser, 1992, bls. 14-15). Sömu sögu er að segja af Thule-svæðinu en 

þar hófst trúboð 1909 (Hauser, 1992, bls. 168).  

 Andúð kirkjunnar á trommusöngnum varð smám saman viðurkennd af grænlensku 

samfélagi sem fór að líta á trommusöng sem annars flokks afþreyingu fyrir heiðingja og 
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siðleysingja. Allt fram á miðja 20. öldina voru margir trommusöngvarar sem skömmuðust sín 

fyrir list sína (Hauser, 1992, bls. 136) og því ekki að undra að hefðin hafi svo gott sem horfið. 

 Tónskáldið og rannsakandinn Paul Rovsing Olsen heldur því fram í grein frá 1972 að 

trommudansinn sé lifandi í menningunni á Austur-Grænlandi og á Thule-svæðinu. Hann segir að 

vegna einangrunar þessara svæða hafi erlend áhrif ekki átt greiða leið þangað. Fyrir utan sálma 

sem íbúarnir kynntust með kristninni náði vestræn tónlist ekki til þessa landshluta í neinum mæli 

fyrr en eftir síðari heimsstyrjöld. Af því sem Olsen sá og heyrði í ferðalögum sínum um þessi 

svæði á sjöunda áratug síðustu aldar dró hann þá ályktun að Austur-Grænlendingum og Thule-

búum tækist að fullu að aðskilja inúískan tónlistararf sinn frá hinni vestrænu tónlist. Þjóðtónlist 

Inúítanna og vestræna tónlistin lifðu að mestu sínu lífinu hvor, hlið við hlið. Olsen varð ekki var 

við nein áhrif frá vestrænni tónlist í þjóðtónlist íbúanna fyrir utan örlitla breytingu á takti í 

nokkrum trommusöngslögum á Thulesvæðinu (Olsen, 1972, bls. 32-33). Að mati Olsen ríkti að 

jafnaði hið grænlenska viðhorf um að halda tónlistarformunum aðskildum. Hann bendir þó á að 

til séu grænlensk lög sem þrátt fyrir að teljast hefðbundin, hafa greinilega orðið fyrir áhrifum frá 

vestrænni tónlist (Olsen, 1972, bls. 37). Þetta á sérstaklega við um þann litla tónlistararf sem 

varðveist hefur á Suður-Grænlandi og er lýst í kafla 6.1.6.5 Evrópuvæddir söngvar, hér að 

framan. 

 Samanburður Hauser á lagasöfnum frá aldamótunum 1900 annars vegar og frá níunda 

áratug 20. aldar ýtir stoðum undir þá kenningu Olsen að trommusöngnum og vestrænni tónlist sé 

haldið að mestu aðskildum á Grænlandi. Hauser heldur því að vísu fram að einhverra evrópskra 

áhrifa hafi gætt í tónlistinni um 1900 og verið orðin föst í sessi. Formfesta hefðarinnar og virðing 

fyrir eldri lögum sem kom t.a.m. fram í því að söngvari varð að flytja lag á nákvæmlega sama 

hátt og hann lærði það gerði það að verkum að mörg laganna hafa varðveist óbreytt í áratugi. 

Rannsókn Hauser sýndi að evrópsk áhrif höfðu ekki aukist í þeim lögum sem hann skoðaði á 

þeim 80 árum sem liðu á milli upptakna. Hauser telur þetta til marks um íhaldssemi í 

tónlistarhefðinni og viðbrögðum samfélagsins við evrópskum og amerískum áhrifum. Vestræn 

menning er aðskilin þeirri inúísku. Hauser álítur þennan aðskilnað jákvæðan í menningarlegu 

samhengi en bendir á að hann geti jafnframt skapað þá hættu að ef samfélagið hafni arfinum 

muni hann hverfa eins og hann leggur sig á tiltölulega skömmum tíma, þar sem hann hefur lítið 

blandast nútíma menningu (Hauser, 1992, bls. 136, 2010, bls. 776).  
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 Það leikur enginn vafi á því að neikvætt viðhorf kirkjunnar í garð trommusöngsins veikti 

hann mjög. Hauser heldur því fram að þrátt fyrir það hafi mesta ógnin stafað af þeim 

tónlistaráhrifum sem bárust með sálmasöng og ekki síst vestrænni dægurlagatónlist á síðari árum 

(Hauser, 2010, bls. 43). Fram að seinni heimstyrjöld var Grænland lokað land en í stríðinu og á 

eftirstríðsárunum opnaðist landið fyrir straumi erlendra áhrifa. Ungt fólk tók vestrænni tónlist 

opnum örmum og um það leyti sem heimastjórn var sett á var vestræn popptónlist og ekki síst 

rokkið í algleymi (Hauser, 1993, bls. 141). Eftir síðari heimstyrjöldina varð mikið bakslag í 

trommusöngshefðinni og frá sjöunda áratugnum hefur hún átt verulega undir högg að sækja á 

þeim svæðum sem hún hvarf ekki (Hauser, 1992, bls. 168).   

 Þegar Hauser og Petersen skrifa rit sitt um flokkun grænlenskrar tónlistar, árið 1985, 

álykta þeir að raunveruleg hætta sé á að trommusöngur á austurströndinni og í Thule hljóti sömu 

örlög og á vesturströndinni þrátt fyrir að hafa varðveist fram á síðari hluta 20. aldar. Helsta ógnin 

í nútímanum sé nútímatónlist en einnig spilar inn andúð sums eldra fólks gegn svo heiðnum 

athöfnum sem sumir álíta trommusönginn. Þó er þar ennþá til fólk sem getur sungið og spilað 

aðra söngva samkvæmt hefðinni þó úrval sönggerða sé takmarkað (Hauser & Petersen, 1985, bls. 

13-14). 

 

6.2.2 Varðveisla 

Til eru lýsingar á trommusöngshefðinni frá upphafsdögum kristniboðsins á fyrri hluta 18. aldar. 

Michael Hauser segir sumar þessara lýsinga áhugaverðar en oftar en ekki segi þær meira um 

lífsviðhorf höfundanna en söngvana sjálfa. Hans Egede og Paul sonur hans eru meðal þeirra 

trúboða og kaupmanna sem lýstu trommusöngnum áður en þeir bönnuðu hann (Hauser, 1993, 

bls. 136). Dansk-grænlenski könnuðurinn Knud Rasmussen (1879-1933) skrifaði lýsingar og 

skáldsögur byggðar á ferðum sínum til Thule-svæðisins meðal annars. Á vefsíðu sjálfsstjórnar 

Grænlands er því haldið fram að hann hafi sennilega verið mikilvægasti skrásetjari grænlenskra  

þjóðhátta (Grønland Selvstyre, á.á. a). Skrif Rasmussens innihalda þónokkrar lýsingar á 

trommusöng en áherslan er þó ekki á tónlistina sjálfa heldur á líkamlegu tjáninguna, félagslega 

þáttinn og stemninguna í kringum trommusönginn (Hauser, 1993, bls. 137). 

 Fyrsta lagasafn þar sem grænlensk þjóðtónlist kemur við sögu var gefið út 1859 og er frá 

suðurströndinni. Í safninu voru átta lög útsett fyrir píanó og þeirra á meðal eru þrjú sem teljast til 
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flokks evrópuvæddra trommusöngva. Þetta er eina safnið sem gefið var út fyrir 1900 (Hauser, 

1993, bls. 138). Þegar áhugi fræðimanna á að skrásetja trommusöngslögin kviknaði um 

aldamótin 1900 var hefðin svo gott sem horfin af vestur- og suðurströndinni. Blessunarlega 

vöknuðu menn til vitundar um mikilvægi skráningar fyrir þessa deyjandi hefð svo snemma því 

þegar söfnun laganna hófst var tiltölulega stutt frá því trúboð hófst á austurströndinni og það var 

vart hafið á Thule-svæðinu. Af þeim ástæðum er talsvert til af upptökum og nóteringum af 

ósnortinni tónlistararfleifð Grænlendinga (Hauser, 1993, bls. 137).  

 Frá upphafi 20. aldar hafa rannsóknir á þjóðtónlist Grænlendinga að mestu farið fram á 

vegum Danska þjóðfræðiskjalasafnsins (Dansk Folkemindesamling) í Kaupmannahöfn. 

Stofnunin hefur sent marga rannsakendur til Grænlands og svo gott sem allar hljóðupptökur sem 

gerðar hafa verið af grænlenskri tónlistararfleifð frá árinu 1905 eru vistaðar í safni stofnunarinnar 

(Hauser, 1993, bls. 136). Frá aldamótunum 1900 voru margir leiðangrar gerðir með það fyrir 

augum að safna trommusöngslögum. Sumir leiðangranna höfðu yfir upptökubúnaði að ráða en 

aðrir notuðust við nótnaskrift á pappír. Fjöldi laga hefur verið varðveittur með þessum hætti en 

Danska þjóðfræðiskjalasafnið geymir 55 lagasöfn sem safnað var á 20. öldinni. Atkvæðamestu 

hljóðupptöku-safnararnir voru: William Thalbitzer en söfn hans eru frá 1906, 1914, 1930 og 

1935; Christians Leden sem á  söfn frá 1909, 1910, 1912 og 1926 en Leden, líkt og Thalbitzer 

safnaði upptökum frá öllum landshlutum; Mâliârak Vebæk á söfn frá suður- og vesturströndinni 

frá 1948, 1950-51 og 1963-65; Eric Holtved safnaði fjölda söngva frá Thule-svæðinu á árunum 

1935-37. Á síðari árum fara Grænlendingarnir Amandus Petrussen og Pauline Motzfeldt 

Lumholt fremst í flokki safnara en þau söfnuðu í sameiningu lögum frá austurströndinni árin 

1982, 1985 og 1988. Petrussen hafði áður safnað lögum á Thule-svæðinu 1973 og 1978 og 

Lumholt fór um Thule og safnaði lögum árin 1982 og 1984, í seinna skiptið í slagtogi við 

Michael Hauser. Lumholt gerði ekki einungis hljóðupptökur heldur tók hún mörg lög einnig upp 

á myndband (Hauser, 2010, bls. 812-13). Söfn síðari ára eru frá austurströndinni og Thule enda 

var lítinn sem engan trommusöng að finna á öðrum landsvæðum á þessum tíma. Mörg lög úr 

söfnunum 55 hafa verið gefin út á hljómplötum en veglegustu útgáfuna tók Michael Hauser 

saman í tengslum við bók sína Traditional Greenlandic Music frá 1992. Hljómplatan var gefin út 

af grænlenska útgáfufyrirtækinu ULO árið 1992 og endurútgefin árið 2006. Platan inniheldur 55 

upptökur af trommusöngslögum frá öllum landshlutum. Lögin eru tekin upp af 17 söfnurum á 

tímabilinu 1906-1984 (Hauser, 2010, bls. 808 og 811). 
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 Þegar söfnun á trommusöng hófst höfðu flestir á vesturströndinni snúið alfarið baki við 

trommusöngnum en þó voru fáeinar fjölskyldur sem höfðu haldið við einhverjum lögum í laumi 

(Hauser, 1992, bls. 116-118). Árið 1906 náði leiðangur frá Austurríki hljóðupptökum af 

nokkrum lögum í nyrstu smáþorpunum á vesturstöndinni, þar á meðal eru einu upptökurnar sem 

varðveist hafa af trommusöng vesturstrandarinnar. Í sama leiðangri voru fleiri 

trommusöngstextar skrásettir en það láðist að skrá laglínurnar. Jafnan er talað um að 

trommudansinn hafi horfið með öllu á vesturströndinni en Hauser segir að fram á miðja 20. öld 

hafi verið hægt að finna þar eldra fólk sem kunni eitthvað af gömlu lögunum þó opinber iðkun 

trommusöngs hafi löngu lagst af (Hauser, 1993, bls. 139). Á norðvesturströndinni hefur einni 

útfærslu trommusöngs sem iðkaður var á þessu svæði verið haldið við með hringleik sem börn 

leika enn þann dag í dag. Í leiknum er þó ekki notuð tromma heldur mynda börnin hring og eitt 

stendur í miðju hringsins og klappar takt eða heldur uppi höndum og skekur kroppinn í anda 

trommudansara á meðan börnin í kring syngja (Hauser, 1992, bls. 137-40). 

 Hinn hratt dvínandi áhugi eftir síðari heimsstyrjöldina á þjóðtónlist Grænlendinga á þeim 

svæðum sem hún dó ekki út er í þversögn við áhuga á söfnun hennar en danskar stofnanir eins og 

Danska þjóðfræðiskjalasafnið og Þjóðminjasafnið í Kaupmannahöfn tóku við sér á árunum eftir 

heimsstyrjöld þegar ljóst var að trommusöngurinn myndi mjög líklega deyja út ef ekkert væri að 

gert. Hauser þykir þetta dæmigert að því leytinu til að þjóðfræðilegur áhugi og viðleitni verða 

ekki mikilvæg fyrr en á síðustu stundu (Hauser, 1993, bls. 141, 2010, bls. 44).  

 Að mati Hauser er þó skammarlega lítið til af upplýsingum og fræðilegri umfjöllun um 

trommusöngvana. Hann segir að upplýsingar um tónlistarhluta menningararfsins vanti í 

kennsluefni kennara og upplýsingabækur um Grænland og finnst þessi skortur hugsanlega til 

marks um að eitthvað eimi eftir af gömlu fordómunum (Hauser, 2010, bls. 775-76). 

 Hauser segir að þrátt fyrir að svo virðist sem trommusöngurinn tilheyri fortíðinni hefur 

hann ekki algerlega orðið gleymskunnar bráð því ennþá sé til fólk sem getur sungið hefðinni 

samkvæmt, aðallega eldra fólk þó. Því má segja að hefðin lifi enn þann dag í dag þó hún sé vart 

svipur hjá sjón og lítill hluti söngvanna þekktur meðal almennings. Söngvarnir eru ennþá fluttir 

við hátíðahöld og önnur tilefni og einstöku sinnum fara góðir trommusöngvarar út fyrir 

landsteinana og sýna listir sínar, t.d. í Danmörku og á Íslandi (Hauser, 2010, bls. 43).  
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6.2.3 Endurvakning / endurnýting 

Þegar síðari heimsstyrjöldinni lauk var illa komið fyrir trommusöngnum en erlendir 

menningarstraumar sem áttu nú greiða leið til Grænlendinga bættu ekki úr skák. 

Þjóðernishreyfingarnar sem spruttu upp í kjölfar þess ójöfnuðar sem hélst milli Grænlendinga og 

Dana búsettra á Grænlandi eftir að Grænland var gert að sýslu í Danmörku árið 1953, hófu 

baráttu gegn dönskum og öðrum erlendum áhrifum (Hauser, 1992, bls. 122). Í baráttu gegn 

utanaðkomandi áhrifum felst viðurkenning á eigin háttum svo segja má að þarna hafi 

Grænlendingar vaknað til vitundar um verðmæti eigin menningar. Árið 1959 hófst starfsemi 

samtaka sem enn eru starfrækt og kallast Nuummi Aliikkusersuisartut Isiginnaartitsisartullu 

Peqatigiiffiat (NAIP) eða Félag leikara og skemmtikrafta í Nuuk eins og það myndi útleggjast á 

íslensku. Juaaka Lyberth formaður félagsins segir í tölvupósti í mars 2011 að félagið sé 

áhugamannafélag og sérhæfi sig í sýningum og námskeiðum í þjóðdönsum ýmissa þjóða, 

trommusöng, grímu dansi og öðrum leikjum Inúíta ásamt því að setja upp leiksýningar og 

tónleika af ýmsu tagi. Yfirleitt eru sýningar NAIP samsuða allra þessara greina þó það komi fyrir 

að boðið sé upp á sýningar á afmörkuðum sviðum. 

 Áhugi Grænlendinga á menningu forfeðra sinna tók að aukast enn frekar á sjöunda og 

áttunda áratug síðustu aldar og hélst í hendur við vaxandi þjóðernisvitund og sjálfstæðisbaráttu. 

Hauser segir að þessi aukni áhugi hafi um leið kveikt áhuga á tommusöngnum (Hauser, 1992, 

bls. 10-15). Árið 1976 hóf grænlenska hljómplötufyrirtækið ULO starfsemi og í kjölfarið fylgdu 

fleiri. Þessi fyrirtæki hafa spilað stórt hlutverk í því miðla grænlenskri tónlist til breiðs 

áheyrendahóps. Plötur ULO hafa selst í allt að 10.000 eintökum sem þykir mjög merkilegt í ljósi 

íbúafjölda landsins (Hauser, 1992, bls. 126). Stjórnvöld þessa tíma voru þó ekkert alltof hrifin af 

því að rykið væri dustað af trommusöngnum en árið 1977 gaf ULO út fyrstu plötuna þar sem 

trommusöngur kom við sögu. Karsten Sommer stofnandi ULO segir í tölvupósti frá mars 2011 

að þessi útgáfa hafi reitt stjórnvöld til reiði og ráðamenn hafi spurt hvers vegna í ósköpunum 

væri verið að gefa „þetta drasl“ út.  

 Á öllum stigum sjálfstæðisbaráttunnar hefur tónlist skipað stóran sess. Með tímanum 

færðst í vöxt að nota texta í anda gömlu níð- og hæðnistrommusöngvanna til að mótmæla 

dönskum yfirráðum og til að lýsa vandamálunum sem urðu til vegna árekstra þessara tveggja 

menningarheima. Textarnir voru sungnir við tónlist þess tíma, rokks áttunda og níunda 

áratugarins. Útkoman úr þessu varð stíll þar sem tónlistin var vestræn en textarnir varðveittu 
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grænlenska arfleifð. Árið 1973 gaf ULO út plötuna Sumut  með hljómsveitinni Sume en hún var 

fyrsta platan með grænlenskri rokktónlist og textarnir voru sungnir á grænlensku en þeir lýstu 

dapurlegum félagslegum aðstæðum með hárfínni hæðni, endurtekningum og hliðstæðum í anda 

trommusöngsins. Sume átti miklum vinsældum að fagna og margar hljómsveitir líktu eftir 

stílnum (Hauser, 1992, bls. 122-6).  

 Með tilkomu heimastjórnarinnar 1979 jókst til muna áhuginn á gömlu grænlensku 

gildunum, þar á meðal trommusöngnum. Þessi áhugi var þó fyrst og fremst í stærri 

byggðalögunum á vesturströndinni og meðal Grænlendinga í Danmörku en ekki á þeim svæðum 

þar sem enn eimdi af hefðinni. Áhuginn að utan og sú tilfinning að hefðin væri einhvers virði 

hlýtur þó að hafa haft áhrif á þá sem enn kunnu að syngja samkvæmt hefðinni. Utanaðkomandi 

áhugi gæti þess vegna hafa leitt til aukinnar viðurkenningar hefðarinnar á þeim svæðum þar sem 

þjóðtónlistin varðveittist. Hauser hefur þá tilfinningu að viðhorf margra Grænlendinga til 

trommusöngsins hafi breyst mikið frá sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. Á þeim tíma þóttu 

mörgum söngvarnir vera gamaldags og slæmir. Algengt var að trommusöngvarar tækju 

evrópskan sálmasöng fram yfir eigin list en framkvæmdu trommusönginn ef þeir voru 

sérstaklega beðnir um það og ekki síst ef þeir fengu laun fyrir (Hauser, 2010, bls. 44). Hauser 

tekur sem dæmi máli sínu til stuðnings, viðtöl sem tekin voru 1962 við nokkra trommusöngvara 

og í þeim kemur fram að trommusöngvararnir voru á þeim tíma mjög gagnrýnir og tortryggnir 

gagnvart trommusöngnum af trúarlegum ástæðum og litu niður á hann. Í viðtölum við sömu 

trommusöngvara og fleiri árið 1984 kemur annað viðhorf fram. Einhverjir voru ennþá neikvæðir 

í garð trommusöngsins en það kom greinilega fram í viðtölunum að trommusöngvararnir voru 

meðvitaðir um sérstöðu trommusöngsins sem þáttar í menningunni og bestu söngvararnir voru nú 

stoltir að sýna kunnáttu sína (Hauser, 2010, bls. 444). 

 Að öðrum ólöstuðum þá á Pauline Motzfeldt Lumholt sem kom lítillega við sögu í 

kaflanum hér á undan um varðveislu, sennilega einn stærsta þáttinn í endurvakningu 

trommusöngsins. Hugsanlega má einnig að einhverju leyti rekja viðhorfsbreytingu gömlu 

trommusöngvaranna til starfa hennar. Ásamt því að hafa safnað fjöldanum öllum af 

trommusöngslögum, tók Lumholt  sem þá var prestsfrú í Thule, á árunum 1979-1982 upp á því 

að telja hæfileikaríka trommusöngvara af svæðinu á að koma inn í grunnskólann og kenna 

nemendum réttu tökin á listinni. Barátta Lumholt gekk ekki þrautalaust fyrir sig eins og hún lýsir 

í grein í menningartímaritinu Djembe Magazine í júlí 2002. Lumholt segir að þegar hún bjó í 
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Thule komst hún að því að þar bjuggu hæfileikaríkir aldraðir trommusöngvarar. Þeir komu ekki 

fram opinberlega vegna andstöðu kirkjunnar í gegnum tíðina. Þess í stað hittust þeir á laun og 

spiluðu fyrir hver annan. Lumholt telur að þeir hafi ekki getað komist af án þess að iðka list sína 

að einhverju ráði. Þetta laumuspil með trommusönginn gerði það að verkum að hefðin erfðist 

ekki til yngri kynslóða. Lumholt starfaði sem forfallakennari við grunnskólann og bauð hún 

trommusöngvurunum að koma í skólann og kynna list sína fyrir nemendum. Gömlu mennirnir 

voru ákaflega hissa á áhuga prestfrúarinnar á hinni forboðnu tónlist en þeir féllust á endanum á 

að koma og voru mjög þakklátir fyrir að fá loksins að deila þessari menningararfleifð með barna- 

og barnabörnum sínum og vinum þeirra. Lumholt segir skólabörnin hafa verið yfir sig ánægð 

með þetta framtak en kennararnir sem ýmist voru Danir eða Vestur-Grænlendingar, hafi ekki 

verið eins hrifnir, börnin ættu frekar að eyða tíma sínum í að lesa og reikna (Lumholt, 2002). 

 Þegar Lumholt hóf að kenna skólabörnum í Nuuk trommusöng mætti hún, líkt og ULO, 

andstöðu yfirvalda og stjórnmálamanna sem skildu ekki hvers vegna hún væri að grafa upp 

þennan „gamla skít“. Foreldrar barnanna voru ekki hlynntir kennslunni í fyrstu en viðhorfið 

lagaðist við fyrstu trommudanssýningu barnanna. Hún segir marga foreldra og kennara hafa 

grátið af geðshræringu við það að sjá hin jákvæðu áhrif sem trommusöngurinn hafði á börnin og 

nálægðinni við gömlu menninguna. Pauline upplifir upphaf baráttu sinnar fyrir endurvakningu 

trommusöngs sem að hún hafi stöðugt verið að ögra samfélaginu og hún fann fljótt að hún hafði 

hitt á viðkvæman blett. Hún telur árangur sinn megi þakka því að baráttuna hóf hún á réttum 

tíma, trommusöngurinn var í mikilli hættu og á endanum gerði fólks sér ljóst að það væri nú eða 

aldrei (Lumholt, 2002).  

  Fram kemur í tölvupóstsamskiptum við Lumholt í apríl 2011 að hún telji þróunina hafa 

verið hægari en hún hefði viljað og spili þar nokkrir þættir inn í. Í fyrsta lagi var erfitt fyrir 

gömlu trommusöngvarana að skilja að það væri í lagi að láta trommusönginn, þá heiðnu skömm, 

ganga áfram til yngri kynslóða. Einnig héldu gömlu trommusöngvararnir í heiðri reglurnar um að 

framkvæmd söngsins þurfi að vera samkvæmt stífum stöðlum hefðarinnar og því hefur verið 

erfitt fyrir nýjar kynslóðir sem ekki ólust upp við hefðina að ná fullum tökum á henni því gömlu 

mennirnir létu unga fólkið heyra það ef það framkvæmdi hefðina ekki rétt. Þetta dró kjarkinn úr 

mörgum sem reyndu að læra trommusönginn. Í þessu samhengi má segja að virðingin fyrir 

hefðinni sé í raun ógn því hún felur í sér að ef trommusöngurinn er ekki fluttur fullkomlega rétt 

þá er réttara að sleppa því að reyna. Lumholt tengir tregðu stjórnvalda á vesturströndinni að hluta 
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við það að hefðin sem hún var að innleiða með því að kenna skólabörnum í Nuuk  var ekki 

„þeirra“ hefð, heldur var hún fengin að láni frá ættbálkunum í norðri. Trommusöngshefð forfeðra 

Vestur-Grænlendinga var glötuð og til að íbúar þar gætu kynnst trommusöng varð að kynna þeim 

þann sem eftir var í landinu og það var viðkvæmt mál. Það var átak að endurvekja hefðina hjá 

þeim sem „áttu“ hana og eðlilega erfiðara að innræta hana þeim sem hafa hana „að láni“. Þrátt 

fyrir þessar hömlur hefðarinnar og viðhorf gömlu söngvaranna segir Lumholt áhuga 

Grænlendinga á trommusöngnum nokkurn en það vanti kennara til að miðla hefðinni því eins og 

áður hefur komið fram er trommusöngurinn flókinn í framkvæmd og lærist ekki á einu 

námskeiði. Hún segist hafa frá upphafi reynt að virkja kennara til liðs við sig en árum saman 

talað fyrir daufum eyrum, hún hafi í áratugi verið sú eina sem kenndi trommusöng á Grænlandi. 

Hún finnur þó nú fyrir auknum áhuga kennara í dag en ennþá skorti skilning og stuðning 

stjórnvalda. Lumholt vill að stjórnvöld veiti fjárframlög til að hægt sé að efla markvisst kennslu í 

trommusöng. 

 Að framansögðu er ljóst að framlag Pauline Motzfeldt Lumholt til varðveislu og 

endurvakningar grænlenskrar þjóðtónlistar er gríðarlega mikilvægt og hlaut hún viðurkenningu 

Heimastjórnarinnar fyrir störf sín í formi Menningarverðlauna Grænlands árið 1995 fyrir störf 

sín við að endurlífga trommudanshefðina (Jørgensen, 1999, bls. 365). Athyglisvert er að þrátt 

fyrir þessa viðurkenningu þá kvartar Lumholt enn sextán árum síðar um skilningsleysi 

stjórnvalda eins og kemur fram hér að framan. 

 Fyrir utan að kynna trommusönginn á ný fyrir grænlensku samfélagi skipulagði Lumholt 

mörg námskeið í trommusöng sem voru aðallega sniðin að því að kynna börn og ungt fólk fyrir 

hefðinni og kenna réttu handtökin. Hún segist í tölvupósti hafa þróað sitt eigið kerfi sem hún 

kennir eftir en tæknin miðar að því að auðvelda það að ná tökum á trommusöngnum. Árið 1996 

var stofnaður trommusöngvarahópur í Nuuk út frá þessum námskeiðum sem kemur fram við 

sérstök tilefni enn þann dag í dag. Lumholt hefur líka tekið þátt í ýmsum ráðstefnum þar sem hún 

hefur kynnt trommusönginn m.a. á Íslandi auk þess sem hún hefur gert sjónvarpsmyndir um 

hann. Hún hefur einnig skrifað greinar um trommusönginn og mikilvægi hans (Hauser, 2010, bls. 

50-51).  

 Eftir að heimastjórn var komið á færðist í vöxt á vesturströndinni að trommusöngvarar 

væru fengnir til að sýna listir sínar á hátíðisdögum og þegar tignir gestir heimsóttu landið. 

Trommusöngvurunum var þá flogið til Nuuk frá austurströndinni og Thule þar sem 
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trommudansarar vesturstrandarinnar eru löngu horfnir af sjónarsviðinu. Þessi endurnýjaða 

viðurkenning trommusöngs, störf Pauline Lumholt og stofnun trommusöngvarahópsins í Nuuk 

blæs Hauser von í brjóst og hann telur talsverðar líkur á að trommusöngurinn komi til með að 

lifa. Hann segir þetta  þó enn vera kapphlaup við tímann og deilir þeim áhyggjum með Lumholt 

um hvort nógu margir hæfir söngvarar séu til að miðla hefðinni og hvort nægilega mikið af 

efnilegu ungu fólki sé tilbúið að taka við og viðhalda hefðinni. Hann veltir því einnig fyrir sér í 

hvaða ástandi sú þjóðtónlist sem áfram lifir, ef hún lifir, komi til með að verða. Hann telur þær 

hefðir að flytja söngvana með nákvæmlega sama hætti og söngvarar lærðu þá og að lög séu 

samin samkvæmt ströngum reglum hefðarinnar séu á niðurleið og því líklegt að trommudansinn 

breytist (Hauser, 1993, bls. 143-44, 2010, bls. 44). Lumholt samsinnir Hauser og segir að nú á 

allra síðustu árum hafi hún séð þess merki að viðhorfið sé að breytast. Virðingin fyrir 

tónlistarhefðinni hafi aldrei verið meiri en einmitt nú en virðingin fjötri hefðina ekki lengur og 

ungt fólk sé tilbúið fyrir alvöru að læra trommusönginn (tölvupóstur frá apríl 2011). Breytingar 

af þessu tagi eru eðli þjóðtónlistar, hún þróast með fólkinu. Lausn hennar úr fjötrum hefðarinnar 

er því eðlilegur framgangur. 

 

6.3 Grænlensk þjóðtónlist í nútímanum 

6.3.1 Birtingarmynd í menningu samtímans 

Vinsældatónlist Grænlands í dag er af sama toga og í öðrum vestrænum löndum, popp, rokk, 

kántrý, hip hop og svo framvegis. Sú tónlistargerð sem flestir iðka er kóratónlist en kórastarf er 

gríðarlega vinsælt á Grænlandi. Á síðu mennta- og menningarmálaráðuneytis Grænlands er 

fullyrt að margradda kóratónlist drottni yfir sönglist Grænlendinga þó svo að popp og rokk 

tónlist hafi yfirtekið tónlistarsenuna að öðru leyti (Grønland Selvstyre, á.á. a). 

 Þrátt fyrir að vera ekki efst á vinsældalistum nútímans þá er trommusöngurinn ennþá í 

einhverju mæli sýndur við skemmtanir, þegar tignir gestir heimsækja landið og við önnur 

hátíðleg tækifæri eins og áður hefur komið fram. Einnig hefur trommusöngurinn mikið vægi á 

árlegum sumarhátíðum Inúíta sem nefnast aussivik, þessar hátíðir eru byggðar á gamalli hefð 

sem hefur verið tekin upp aftur (Jensen, 2002). Í tölvupóstsamskiptum í mars 2011 við Bula 

Larsen, viðburðastjóra í menningarhúsi Grænlands Katuaq, kemur fram að árlega séu að jafnaði 

þrjár til fjórar sýningar haldnar í húsinu þar sem trommudans kemur við sögu í einhverri mynd. 
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Lyberth segir í tölvupósti að trommusöngur sé hluti af sýningum NAIP sem eru reglulega 

haldnar fyrir alla aldurshópa auk vinnusmiðja ýmiskonar þar sem trommusöngur er meðal efnis. 

Félagar NAIP eru ekki hræddir við þróun tónlistararfleifðarinnar og hafa unnið með hana á 

ýmiskonar nýstárlegan hátt auk hefðbundins. Starfsemi NAIP hefur vaxið og dafnað í kjölfar 50 

ára afmælis félagsins árið 2009 og trommusöngurinn verður sífellt vinsælli á dagskrá félagsins 

t.a.m. hefur færst í vöxt að trommusöngs eða grímudans sýningar séu pantaðar fyrir brúðkaups- 

og fermingarveislur. 

 Pauline Lumholt segir í tölvupósti í mars 2011 að hún hafi einnig fundið fyrir auknum 

áhuga á allra síðustu misserum og fagnar því að loksins sjái hún alvöru viðhorfsbreytingu og fólk 

sé tilbúið að meðtaka arfleifð sína á ný. 

  Trommusöngurinn er á sumum stöðum leikinn fyrir ferðamenn en á austurströndinni er 

enn slík virðing borin fyrir hefðinni að  sum lög eru ekki  sungin fyrir utanaðkomandi, þar loðir 

enn dulúð við hefðina (Jensen, á.á.). Einnig þykir sumu eldra fólki ennþá synd fólgin í að iðka 

eða hlusta á trommusönginn. Þeir sem spila trommusönginn opinberlega í dag eru mjög fáir og 

enn færri sem kenna hann. Sommer segir í tölvupósti að það megi að einhverju leyti kenna um 

andstöðu eldra fólks við hefðinni. Andstaða gamla fólksins veldur því að yngra fólk veigrar sér 

við því að iðka trommusöng, það vill ekki styggja ömmur sínar og afa. Nokkrir á 

austurströndinni og á Thulesvæðinu kunni réttu tökin og svo séu nokkrir ungir leikarar á 

vesturströndinni sem hafi sýnt viðleitni í að tileinka sér hefðina. Fram kemur í 

tölvupóstsamskiptum við Juaaka Lyberth, sérfræðing í þjóðháttum Inúíta og fyrrum 

forstöðumann Katuaq, menningarhúss Grænlands, að hann telji að hópur þeirra sem komi fram 

og sýni trommusöng séu í kringum 10-15 manns. 

 Lumholt er nú búsett í Danmörku en hún heimsækir Grænland árlega og heldur námskeið 

og sýnir trommusöng. Hún segir í tölvupósti að hún muni halda því áfram eins lengi og heilsan 

leyfir en hún er orðin 66 ára. Sommer segir að sá sem tekið hefur við keflinu sem aðaltalsmaður 

inúísku menningararfleifðarinnar sé Robert „Hivshu” Peary II. Hann er alinn upp við 

trommusöng og var afi hans, Imina Imina talinn besti trommusöngvarinn á fyrri hluta síðustu 

aldar en margar upptökur eru til með söng Imina í gagnasöfnum og einhverjar hafa verið gefnar 

út. Peary II kemur víða fram og kynnir menningu forfeðranna og sýnir trommusöng en hann 

þykir mjög góður í list sinni (tölvupóstur frá mars 2011). Natuk Lund Olsen, sýningarstjóri hjá 

Þjóðminjasafni Grænlands, Sommer og Lyberth benda öll á í tölvupósti að á Austur-Grænlandi 
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sé kona að nafni Anna Kuitse Thastum sem tekið hafi að sér að kenna börnum og öðrum 

áhugasömum trommusöng ásamt því að koma fram víða um land. Natuk Olsen segi að Anna sé 

meira í kynningu á arfinum innanlands á meðan Lumholt kynni trommusönginn nú frekar á 

alþjóðavettvangi. Sommer segir eitthvað um að námskeið séu haldin í trommusöng, t.d. á vegum 

Lumholt og NAIP en þau eru hvorki haldin oft né reglulega. Trommusöngurinn er að hans mati 

ekki „inni” á þann hátt að fólk sæki í að læra hann (tölvupóstur frá mars 2011).  

 Natuk Olsen var einn af nemendum Lumholt á sínum tíma, hún kann að syngja og dansa 

samkvæmt hefðinni en getur ekki hugsað sér að koma fram. Hún telur að svo sé komið fyrir 

mörgum ef ekki flestum sem kunna tökin, það sé einhver feimni sem stoppi þá í að miðla 

hefðinni áfram (tölvupóstur frá mars 2011). Juaaka Lyberth telur einmitt megin hindrunina sem 

hefðin glími við í dag vera múrinn sem felst í því að fólk telur sig ekki kunna trommusöng þrátt 

fyrir að hafa lært tökin. Hann segir þetta vandamál má ef til vill rekja til hinna miklu tilfinninga 

sem koma fram í trommusöngnum, slík tjáning tíðkast ekki í vestrænu samfélagi, auk þess sem 

„fullkomnunarárátta” hefðarinnar hefur sennilega eitthvað með þetta að gera. Eitt af markmiðum 

NAIP sé að brjóta þennan múr (tölvupóstur frá mars 2011). 

 Leiklistin á Grænlandi með leikfélagið Silamiut, sem er ígildi þjóðleikhúss 

Grænlendinga, er ásamt NAIP fremst í flokki þeirra sem hafa tekið trommudansinn upp á sína 

arma og notað hann á nýstárlegan hátt. Þar er tjáning hefðarinnar með trommusöng, grímum og 

andlitsmálningu notuð til að takast á við nútímaleg vandamál. Þarna hefur í raun skapast nýtt 

listform reist á gömlum hefðum (Grønland Selvstyre, á.á. a). Silamiut býður líkt og NAIP upp á 

vinnustofur þar sem trommusöngurinn, saga hans og félagslegt gildi eru kynnt.   

 Tromman er algengt tákn í grænlenskri menningu enda vísar hún ekki einungis til 

tónlistarinnar og fortíðar heldur er hún einnig tákn um sættir þegar horft er til hlutverks 

trommueinvíganna að fornu. Trommuna má til að mynda sjá í flestum réttarsölum landsins. 

Táknmynd Landsbókasafns Grænlands er mynd af trommudansara og á myndin að vísa til krafts 

þjóðsagnanna og frásagnarlistar. Menningarhús Grænlands heitir Katuaq sem er heiti yfir 

trommukjuðann sem trommusöngvarar nota (Jensen, á.á.). Af þessu má sjá að í grænlensku 

samfélagi er stöðugt vísað til trommunnar og trommusöngsins þó trommusöngurinn ómi ekki 

stöðugt. 

 Fleira vísar til trommusöngsins en táknmyndir því áhrifa hans gætir víða í menningu 

nútímans. Áður hefur verið minnst á hvernig tónlistarmenn á áttunda áratugnum hófu að nota 
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texta í anda gömlu trommusöngslaganna við rokktónlist. Michael Hauser segir stílinn sem 

myndaðist við þennan samruna öðruvísi og hafa meiri þýðingu en flest rokktónlist í öðrum 

löndum því þessi samsetning myndi nýtt stílbrigði sem fyrirfinnst hvergi annarsstaðar, hina 

sérstöku grænlensku rokktónlist. Athuganir á grænlenskri tónlist sem Hauser vísar til hafa leitt í 

ljós að þeir tveir flokkar trommusöngvanna sem eru mest áberandi sem innblástur í texta  

tónlistar níunda áratugarins séu tilfinningasöngvar og hæðnissöngvar sem falla í flokk 

skemmtisöngva (Hauser, 1992, bls. 122-6).  

 Úgáfufyrirtækið ULO  sem minnst var á í kaflanum hér á undan hvetur tónlistarmenn 

markvisst til að horfa til arfleifðar sinnar og leika sér með hana í tónsköpun. Í tölvupósti segir 

Karsten Sommer stofnandi ULO þó fáa sem þori að taka þjóðtónlistina upp á sína arma. Að 

einhverju leyti megi þó rekja það til þess hversu lítið hafi verið til af útgefnum trommusöng til að 

hlusta á. Þetta er þó að breytast því ULO er í samstarfi við Michael Hauser að gefa út fimm 

geisladiska með broti af því besta af trommusöng sem safnað var frá 1906 til 1984. Tveir diskar 

eru þegar komnir út og segir Sommer þá sem bíði hvað óþreyjufyllsta eftir næstu diskum 

útgáfunnar séu hip-hop tónlistarmenn. Nokkrar hljómsveitir hafa farið að ráðum ULO og notað 

þjóðtónlistina sem innblástur í verk sín, til að mynda hefur ein af farsælustu grænlensku 

hljómsveitum síðari ára, rapphljómsveitin Nuuk Posse, notað trommusöng í sinni tónlist (Bours, 

1999, bls. 143-45). Juuaka Lyberth nefnir rokkhljómsveitirnar Inneruulat og Liima Inui sem 

dæmi um hljómsveitir sem notað hafa trommusöngstakta í tónlist sinni enda þótt tónlistin falli 

frekar í flokk nútímatónlistar eða þjóðlagatónlistar (Lyberth, 1999, bls. 366). Sommer bendir á 

að tónlistarmennirnir Ole Kristiansen og Nukaaka Coster-Waldau hafi notað hefðina í 

tónlistarsköpun sinni (tölvupóstur frá mars 2011). Hljómsveitin Nanu Disco gaf árið 1998 út 

plötuna In search of the roots en á plötunni er fjórtán lögum úr söfnum William Thalbitzer frá 

upphafi 20. aldar, blandað við teknó raftónlist. Skandinavíski jasstónlistarhópurinn Northern 

Voices hefur gert tvær plötur, 1997 og 2002, þar sem trommusöngur er notaður í bland við 

jassinn. Á fyrri plötunni eru 15 trommusöngslög sem hópurinn flytur ásamt grænlenskum 

trommusöngvurum. Northern Voices syngja jasskennda útfærslu söngvanna en 

trommusöngvararnir syngja á sinn hefðbundna hátt. Seinni platan er jassplata en eitt lag er byggt 

á trommusöngslagi frá Thule og tvö laganna eru trommusöngslög og eru flutt af Northern Voices 

(Hauser, 2010, bls. 810). 
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 Dans trommusöngvaranna hefur einnig átt stefnumót við dans nútímans, t.d. var vorið 

2010 haldin sýningin Ritual í Þjóðminjasafni Dana þar sem trommudansi og breikdansi var 

blandað saman. Einnig voru sýnd með tónlist líkindin milli trommusöngvanna og rappi hip 

hoppara, en á meðal þeirra þekkjast söngeinvígi í ætt við gömlu trommusöngseinvígin. Sýningin 

var í kjölfarið sýnd á Grænlandi (Trommedans møder breakdance, 2010).  

 Mjög fáar bækur um grænlenska tónlist hafa verið gefnar út. Engar grænlenskar 

tónmenntabækur fyrir börn eru til. Fáeinar bækur með nótum af grænlenskri popp og rokktónlist 

eru til og svo eru það bækur Michael Hauser Traditional Greenlandic Music og Traditional Inuit 

Songs from the Thule Area. Það er ánægjulegt til þess að vita að Lumholt hyggst hér gera 

bragarbót á en hún áætlar að gefa út kennslumyndband um trommusöng (tölvupóstur frá apríl 

2011). 

 Grænlendingar er ekki einungis fátækir af rituðum heimildum og lýsingum á 

tónlistararfleifð sinni heldur eru engin lög sem tilheyra hefðinni og flestir kunna, líkt og þekkist á 

Íslandi. Lumholt, Lyberth, Olsen og Sommer eru öll sammála um að þrátt fyrir þetta séu 

Grænlendingar almennt stoltir af trommusöngnum. Í tölvupóstsamskiptum við þau í mars og 

apríl 2011 kemur einnig fram bjartsýni um framtíð trommusöngsins. Karsten Sommer bindur 

miklar vonir við að stóraukin útgáfa á hefðbundnum trommusöng veki þjóðina og umheiminn 

enn betur til vitundar um hinn sérstæða hljóm þjóðtónlistar Grænlendinga. Juaaka Lyberth telur 

framtíð trommusöngsins fyrst og fremst felast í þróun hans og endurvinnslu. Pauline Motzfeldt 

Lumholt segist hafa fundið það á allra síðustu árum að loksins sé barátta hennar að skila árangri 

sem lýsir sér í stórauknum áhuga á hefðinni og minni viðkvæmni gagnvart henni. Hún segir að 

fræin sem hún byrjaði að sá og hlúa að fyrir rúmum 30 árum séu núna fyrst að bera ávöxt fyrir 

alvöru og hún telur blómlegan tíma framundan hjá trommusöngnum. 

 

6.3.2 Rýnt í menningarstefnu  

6.3.2.1 Menningarstefnugögn 

Juuaka Lyberth líkir menningar- og sögulegu gildi trommusöngsins við gildi Íslendingasagnanna 

fyrir Íslendinga, þrátt fyrir að trommusöngurinn hafi nánast dáið út (Lyberth, 1999, bls. 366). 

Þessi skoðun hefur þó örugglega ekki verið ríkjandi fyrr en á síðari tímum, miðað við það 

mótlæti sem ULO útgáfan og Pauline Lumholt fundu fyrir frá stjórnvöldum á níunda áratugnum 
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þegar unnið var að endurvakningu trommusöngsins. Grænlensk stjórnvöld hafa þó á endanum 

komið auga á menningarlegu verðmætin sem liggja í trommusöngnum og viðurkenning Lumholt 

er til marks um að stjórnvöld kunni að meta framtak sem hennar (Jørgensen, 1999, bls. 365). 

Einnig hefur hið opinbera á síðustu árum styrkt útgáfu ULO á tónlistararfleifðinni eins og kemur 

fram í tölvupósti frá Sommer. Lumholt segir í tölvupósti að stjórnvöld hafi veitt henni fjármagn 

til rannsókna og sýninga á trommusöngnum en í dag þráist þau enn við að veita fjármagni í 

markvissa kennslu eða kennaraþjálfun. Lyberth segir þjóðtónlist ekki hafa verið ofarlega á 

forgangslista stjórnvalda, flestar aðgerðir sem snúi að varðveislu og kynningu á trommusöngnum 

hafi hingað til verið að mestu að frumkvæði einkaaðila (tölvupóstur frá mars 2011). 

 Í grænlenskri stjórnmálaumræðu í dag virðist þó ekki leika vafi á mikilvægi 

tónlistararfleifðarinnar. Grænland er hluti af Inúítaráði Norðurhvelsins (Inuit Circumpolar 

Council) en tilgangur ráðsins er m.a. að styrkja tengsl milli Inúíta norðursins og huga að 

hagsmunum þeirra og menningu (Inuit Corcumpolar Council, á.á.). Þátttaka Grænlendinga í 

ráðinu er mjög skýrt merki um að grænlensk stjórnvöld leggi áherslu á inúísku rætur þjóðarinnar. 

Sommer þykir viðhorf stjórnvalda hafa smám saman verið að breytast og í dag finnst honum 

trommusöngurinn hafa öðlast viðurkenningu stjórnvalda en lítið sé þó gert í þágu hans   

(tölvupóstur frá mars 2011). Í tölvupósti frá Natuk Lund Olsen kemur fram að núna vinni 

grænlensk stjórnvöld að því að koma trommusöngnum á lista UNESCO yfir mikilvægar 

menningarerfðir. 

 Í ræðu Mimi Karlsen, mennta- og menningarmálaráðherra Grænlands, á ráðstefnu um 

loftslag, náttúru og menningararf í ágúst 2010 kemur fram að Grænlendingar hafi löngum lagt 

áherslu á menningarerfðir án þess að skilgreina þær endilega sem slíkar. Sáttmáli UNESCO um 

menningarerfðir frá 2003 hafi vakið þjóðina enn betur til vitundar um að í menningarerfðum væri 

falinn auður. Í kjölfarið hóf Þjóðminja- og skjalasafn Grænlands vinnu við aðgerðaráætlun og 

ráðinn var sérstakur starfsmaður sem hefur varðveislu menningarerfða sem sérsvið. Liður í 

aðgerðunum er að koma upp gagnabanka á Netinu þar sem safna á lýsingum, upptökum og 

öðrum gögnum um grænlenskar menningarerfðir. Til að byrja með verður einblínt á grænlenskan 

mat, notkun á plöntum og tónlistar- og dansarfleifðina (Karlsen, 2010). Þar til gagnabankinn 

kemst á laggirnar verða safndiskar með trommusöng sem ULO hefur gefið út, eina leiðin fyrir 

almenning að nálgast upptökur af þjóðtónlistinni.  
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  Árið 2004 gaf grænlenska mennta- og menningarmálaráðuneytið út greinargerð fyrir 

Landsþingið um menningu og kallast hún Umhverfis menninguna, Grænland sem menningarþjóð 

(Rundt om kulturen, Grønland som kulturnation). Tilgangur þessarar greinargerðar var sá að 

greina lykilvandamálin í grænlenskri menningu og menningarstefnu og setja út frá þeim 

markmið og forgangsatriði sem skulu vera til hliðsjónar við vinnu á menningarstefnu 

framtíðarinnar, sem nú er í smíðum (Direktoratet for Kultur, 2004, bls. 4). Í formála að 

greinargerðinni segir Henriette Rasmussen þáverandi ráðherra mennta- og menningarmála 

landsins að í alþjóðavæðingu nútímans sé Grænlendingum skylt að kynna bæði hefðbundin og 

nútímaleg form af menningarlegri tjáningu (Direktoratet for Kultur, 2004, bls. 3). Í 

greinargerðinni segir að menning sé fólgin í minningum um gamlar og nýjar hefðir og það sé 

félagsleg skylda Grænlendinga að varðveita menningu sína. (Direktoratet for Kultur, 2004, bls. 

6). Um tónlist er sagt að hún hafi mikilvægu hlutverki að gegna meðal allra aldurshópa og 

tónlistarlíf Grænlendinga sé ríkt og sjáist til dæmis í öflugu kórastarfi um allt land. Eitt 

megineinkenni á allri tónlist sé að næstum eingöngu sé sungið á grænlensku. Tónlistarhefðin sé 

því mikilvægur liður í því að halda lífi í grænlenska tungumálinu. Heimastjórnin álítur mikilvægt 

að styðja við listir og menningu í formi listamannalauna, styrkja og rekstri ríkisstofnana sem 

viðkoma menningu (Direktoratet for Kultur, 2004, bls. 11). Sú stofnun sem hefur það hlutverk að 

varðveita og miðla grænlenskri menningu er Þjóðminja- og skjalasafn Grænlands. Safnið sér um 

að safna gömlum og nýjum upptökum af menningararfi, s.s. frásögnum og söng/dansi, bæði frá 

öðrum stofnunum og einstaklingum (Direktoratet for Kultur, 2004, bls. 19). Menningarhúsið 

Katuaq er fjármagnað af stjórnvöldum og sveitarfélaginu Sermersooq (þar sem Nuuk er stærsti 

bærinn). Í stefnu Katuaq segir að hlutverk hússins sé að kynna grænlenska menningu fyrir 

Grænlendingum og restinni af heiminum í gegnum uppbyggingu tengslaneta og samvinnu sem 

stuðlar að varðveislu, þróun og miðlun Grænlenskrar menningar (Katuaq, á.á.). Í viðauka frá 

heimastjórninni við Umhverfis menninguna segir að hún vilji leggja sérstaklega áherslu á leiklist 

og kvikmyndagerð sem lið í varðveislu á munnlegri hefð. Það sé nauðsynlegt að notast við 

nútímatækni til að skrásetja menningarerfðirnar og miðla þeim (Landsstyremedlemmet for 

Kultur, 2004). 

 Menningarfræðingurinn Peter Duelund segir í bók sinni The Nordic Cultural Model að 

hjá hinum smærri þjóðum norðursins hafi þjóðhættir og þjóðarstolt verið gerð að holdgervingum 

menningarstefnu (Duelund, 2003b, bls. 491). Grænlendingar hafa byggt sína menningarstefnu í 
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kringum mannfræðilega skilgreiningu á menningu hannaðri til að styðja við sameiginlega 

sjálfsmynd og byggja upp þjóðina (Duelund, 2003a, bls. 423). Menningarstefna var 

óaðskiljanlegur hluti pólitískrar baráttu fyrir sjálfstæði. Í sjálfstæðisbaráttunni varð til ný 

tónlistarsena á Grænlandi sem lýsti sér í því að trommusöngsarfleifðin  og frásagnarhefðin voru 

notaðar sem innblástur í popptónlist og texta sem lýstu því hvernig nýjar kynslóðir upplifðu 

inúískan menningararf og sýndu ákvörðun sína um að gefa sig ekki á vald hinnar grónu pólitísku 

og menningarlegu útilokunar (Duelund, 2003a, bls. 419). Mannfræðileg skilgreining á menningu 

var notuð til að réttlæta pólitíska og menningarlega baráttu fyrir sjálfstæði áður en heimastjórnin 

var sett á stofn og á fyrstu árum hennar byggði menningarstefnan á þeirri skilgreiningu. Menning 

var í þeim skilningi inúískur menningararfur. Það er ekki fyrr en á síðari árum að listir hafa verið 

teknar sérstaklega út í menningunni og viðurkenndar sem sjálfstæð atvinnugrein. Þessi nýja sýn á 

menningarstefnu kemur til dæmis fram í stofnun Grænlenska menningarráðsins 2001. 

Regluverkið í kringum menningarráðið miðar að því að skýrari greinarmunur sé gerður á listum 

og menningu, til að hægt sé að hanna listastefnu sem fjármagnar menningu í víðum skilningi og 

til endurreisnar menningararfsins (Duelund, 2003a, bls. 425).  Duelund telur að áhersla á 

menningararfinn geti valdið togstreitu, sérstaklega hjá ungum listamönnum sem hafa ekki áhuga 

á því að hefðir setji listrænni sköpun þeirra hömlur, jafnvel þó þeir hafi engan áhuga á að afneita 

uppruna sínum (Duelund, 2003a, bls. 425).  

 Í skýrslu um hvernig efla megi menntunarstig grænlensku þjóðarinnar ná höfundar mjög 

vel utan um það sem virðist vera kjarni menningarstefnu grænlenskra stjórnvalda. Þar segir að 

vinnustefna stjórnvalda felist í markmiðum um þróun menningarstefnu sem er samsett úr 

menningarlegum einkennum Inúíta, alþjóðlegum tengslum og sjálfsmynd Grænlendinga (Olsen 

& Lyberth, 2005). Þjóðtónlist á sess í grænlenskri menningarstefnu og stjórnvöld viðurkenna 

mikilvægi hennar, þetta virðist þó vera meira í orði en á borði ef marka má orð Sommer og 

Lyberth. Vinna stjórnarinnar við að koma trommusöngnum á skrá UNESCO yfir 

menningarerfðir sýnir þó fram á að hann hafi mikið gildi í augum stjórnvalda sem virðist fyrst og 

fremst fólgið í því að trommusöngurinn sé til marks um inúískar rætur þjóðarinnar og sérstöðu 

tónlistarinnar. 
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6.3.2.2 Námskrár grunnskóla 

Námskrár grunnskólanna á Grænlandi skiptast í þrjú stig, yngsta, mið- og elsta stig og er sérstök 

námskrá í hverri grein fyrir hvert stig. Í námskrám um grænlenska tungu er talsverð áhersla á 

menningararfleifðina eins og við er að búast. Í inngangi um grænlenskukennslu sem er 

samhljóma í námskrám allra stiga, er talað um að í gegnum grænlenskunám skuli nemendur þróa 

með sér skilning á grænlenskri menningu og gagnkvæmum áhrifum hennar á aðrar menningar 

(KIIIN, 2002a, bls. A3). Í innganginum segir einnig að mikilvægt sé að þekkja eigin bakgrunn og 

skilja sína eigin menningarlegu afstöðu til að geta skilið menningu annarra þjóða (KIIIN, 2002a, 

bls. A10). Þó áhersla sé á menningararfleifð Grænlendinga í námskrám um grænlensku er hvergi 

minnst beinum orðum á þjóðtónlistina. Í markmiðum sem sett eru fyrir hvert stig koma þó fyrir 

þættir sem tengja má beint við þjóðtónlistina, t.a.m. er eitt af markmiðum yngsta stigs að 

nemendur skuli hafa þekkingu á því hvað er líkt og ólíkt með þjóðsögum Grænlands og annarra 

landa (KIIIN, 2002a, bls. A13) en efni margra trommusöngva tengist þjóðsögum ýmiskonar. Á 

miðstigi bætist við markmiðið að nemendur skuli gera sér grein fyrir hversu ólíkar munnlegar og 

skriflegar frásagnir geta verið. Í því samhengi er vísað í muninn á grænlenskum þjóðsögum og 

þjóðsögum annarra landa en grænlenskar þjóðsögur varðveittust í munnmælum allt fram á 20. 

öld á meðan þjóðsögur flestra vestrænna þjóða voru skrásettar mun fyrr. Í markmiðum miðstigs 

segir ennfremur að nemendur skuli þekkja sálma, söngva og nútímaljóðlist (KIIIN, 2003a, bls. 

A13). Það sem er eftirtektarvert við þessa klausu er að þarna er sérstaklega tekið fram að 

nemendur skuli þekkja tónlist úr kristinni arfleifð en ekki er tekið fram að þau eigi að þekkja 

söngva úr inúískri arfleifð sinni. Í markmiðum elsta stigs segir að nemendur skuli þekkja 

meginþætti grænlenskrar tungu, sögu hennar og bókmenntasögu þjóðarinnar. Þeir skuli hafa 

þekkingu á mismunandi efnistökum, formi og eðli munnlegra frásagna, jafnt grænlenskra, 

inúískra og útlenskra þjóðsagna, ævintýra og sagna (KIIIN, 2004a, bls. A13).  

 Í námskrá samfélagsgreina er mikil áhersla á að hjálpa nemendum að móta jákvæða 

sjálfsmynd byggða á grænlenskri menningararfleifð (KIIIN, 2002b, bls. A4). Í tillögum að 

námsmati hjá miðstigi er lagt til að nemendur verði látnir rannsaka á hvaða hátt grænlensk 

þjóðtónlist komi fram í tónlist nútímans eða látnir telja upp aðferðir sem beita má til varðveislu 

menningar s.s. hefða og hátíða (KIIIN, 2003b, bls. B5). Meðal markmiða hjá elsta stigi er að 

nemendur geti greint og metið mismunandi skilning á grænlenskri samsemd og menningu 

(KIIIN, 2004b, bls. A9). Á Grænlandi er sérstök námskrá fyrir trúarbrögð og heimspeki og er 
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sambærileg við kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði námskrá Íslendinga. Í markmiðum 

fyrir yngsta stig í fræðslu um trú Inúíta segir að nemendur skulu þekkja grænlenskar goðsagnir 

og tákn og hafa innsýn í trúarbrögð forfeðra sinna. Þegar kemur að markmiðum fyrir kristinfræði 

þá eiga nemendur að þekkja virkni, hefðir, hátíðir og skreytingar kirkjunnar og kunna nokkra 

mikilvæga sálma (KIIIN, 2002c, bls. A10). Hér kemur aftur fram að nemendur eru látnir læra 

sálma en ekki er minnst á tónlist forfeðranna. Eitt af markmiðum miðstigs er þó að nemendur 

hafi þekkingu á trúarathöfnum, bannhelgi og táknfræði Inúíta (KIIIN, 2003c, bls. A10). Ein 

kennslutillaga felur í sér að ræða um hlutverk og athafnir andalæknanna og í því samhengi er 

mælt með því að æfa trommusöng í samstarfi við tónlistarkennara skólans. Einnig er lagt til að 

nemendur telji upp þær nútímastofnanir sem notast við trommuna sem tákn (KIIIN, 2003c, bls. 

B12). Í markmiðum elsta stigs er lagt upp með að nemendur geti nýtt sér trúarbrögð og 

menningu Inúíta til eigin persónuþroska og mótun sjálfsmyndar (KIIIN, 2004c, bls. A10). Ein af 

kennslutillögum á elsta stigi gerir ráð fyrir að nemendur velti fyrir sér hlutverki trommusöngs í 

dag. Mælt er með ef möguleiki er á að fá trommusöngvara í heimsókn í skólann til að sýna listir 

sínar og ræða við nemendur. Velt er upp þeirri spurningu hvort trommusöngurinn geti þjónað 

öðrum tilgangi en sem þjóðlegt sýningaratriði (KIIIN, 2004b, bls. B8).  

 Fög sem ekki teljast til bóklegra greina eru sett saman í eina heild sem kallast staðbundið 

val. Staðbundnu vali er skipt upp í fjóra flokka; handverk og hönnun, í öðru lagi listir og 

arkítektúr, þá íþróttir og útiveru og loks tónlist, dans og leiklist. Eins og nafngiftin bendir til hafa 

skólayfirvöld á hverjum stað val um hvaða fög af þessum eru kennd eða hvenær á skólaferli 

barns. Tilgangurinn er að nemendur tileinki sér færni eða innsýn á mismunandi sviðum og öðlist 

skilning bæði á nútíma og hefðbundnum gildum og tjáningu (KIIIN, 2002d, bls. A3). Það eina 

sem er skylda er að boðið sé upp á staðbundið val á öllum stigum grunnskólans. Hvað boðið er 

upp á í hverjum skóla fer í raun eftir hefðum í þorpunum, mannauði og aðstæðum. Skólar mega 

nýta mannauðinn sem fyrir er í skólunum, ráða fólk tímabundið til að kenna afmarkaða þætti eða 

fá gestakennara frá öðrum þorpum, allt eftir því hvað hentar hverjum skóla. Valinu er ætlað að 

styrkja samræðuna milli þarfa og mannauðs samfélaganna og skólayfirvalda auk þess að koma í 

veg fyrir að staðbundnar hefðir hverfi. Valið er mjög opið og markmið og kennslutillögur sem 

settar eru fram eru einungis til viðmiðunar eða innblásturs (KIIIN, 2002d, bls. B4). Meðal 

markmiða hjá miðstigi er að nemendur þekki og hafi unnið með mismunandi tónlistarhefðir og 

stíla t.d. grænlenska trommusöngshefð, rokk o.fl. (KIIIN, 2004d, bls. A18) Þetta er eina skiptið í 
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námskrám grænlenskra grunnskóla sem þekking á trommusöngshefðinni sem slíkri er sett í 

markmið en í staðbundna valinu eru markmiðin val en ekki skylda. Að vísu má gera ráð fyrir að 

til að öðlast þekkingu á trúarathöfnum Inúíta eins og er markmið hjá miðstigi í 

trúarbragðafræðum, verði að kynna nemendum trommusöng andalæknanna – þó er ekki minnst á 

trommusöng sem slíkan þar (KIIIN, 2003c, bls. A10). 

 Í grænlenskum námskrám er mikil áhersla á grænlenska menningararfleifð í heild sinni. 

Trommusöngsarfleifðin er ekki nefnd sérstaklega í settum markmiðum utan einu sinni sem 

kemur fram í efnisgreininni hér að framan. Meiri áhersla er á kristilega tónlistararfleifð í formi 

sálma en hina inúísku tónlistararfleifð sem felst í trommusöngnum. Hér spilar samt sennilega inn 

í að Grænland er mjög kristið samfélag, kristni er hin lifandi trú. Auk þess að trommusöngurinn 

er flókinn í flutningi og ekki á allra færi að flytja hann, hvað þá kenna. Pauline Lumholt segir í 

tölvupósti þetta vera helsta vandamálið sem hún hefur verið að kljást við, skortur á hæfum 

trommusöngskennurum. Áhugann skorti ekki en fáir geti kennt trommusöng og stjórnvöld hafi 

ekki viljað veita fé til þjálfunar á kennurum. Í Umhverfis menninguna, Grænland sem 

menningarþjóð er bent á að flestir grænlenskir tónlistarmenn séu sjálflærðir og gæði 

tónlistarinnar misjöfn. Í nokkrum sveitarfélögum hafa tónlistarskólar verið settir á stofn en 

vandasamt hefur reynst að manna stöður þar sem menntaðir tónlistarmenn eru fáir (Direktoratet 

for Kultur, 2004, bls. 10). Karsten Sommer fullyrðir að trommusöngur sé almennt ekki kenndur í 

grunnskólum og Lyberth tekur undir það og bætir við að ekki sé mikið um tónlistarkennslu yfir 

höfuð í grunnskólum (tölvupóstar frá mars 2011).  

 Mikil áhersla á að veita nemendum þjóðlegan grunn til uppbyggingu sjálfsmyndar ber 

vott af sjálfsmyndartogstreitu þjóðarinnar, milli hins gamla, grænlenska og hins nýja vestræna. 

Þjóðin býr á mörkum tveggja menningarheima en út frá þessari áherslu í námskrám má ráða að 

stjórnvöld vilja halda í hið gamla, grænlenska og byggja sjálfsmynd nútímabarna á þeim grunni. 
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7. Notkun hugtaka úr fræðilegum hluta 

Þegar horft er til þess hvernig hugtakið menning er notað í menningarpólitískri umræðu þjóðanna 

tveggja vekur athygli að á köflum eru mismunandi skilgreiningar lagðar til grundvallar þeim 

skilningi sem lagður er í hugtakið. Eins og sjá má í kafla 6.3.2 Rýnt í menningarstefnu var í  

grænlenskri umræðu lengi notuð mannfræðileg skilgreining á menningarhugtakinu og eimir enn 

af þeirri notkun. Grænlendingar byggðu sjálfsmynd þjóðarinnar á Grænlandi fortíðarinnar og var 

grænlensk menning því skilgreind sem inúísk menningararfleifð og fellur þar með undir þá 

notkun menningarhugtaksins sem Raymond Williams tengir við ákveðinn lífsmáta (Williams, 

1983, bls. 90), eða mannfræðilegan skilning. Inntak menningarhugtaksins í grænlenskri 

menningarpólitík hefur þó breyst á síðustu árum og áherslan á listir er að verða sterkari. Þrátt 

fyrir að Íslendingar byggi þjóðarsjálfið að einhverju leyti á fornu norrænu menningunni þá er 

menningarhugtakið að mestu notað í menningarpólitískri umræðu á þann hátt sem Reymond 

Williams telur algengast í dag eða að menning sé listir, heimspeki og fræðimennska (Williams, 

1983, bls. 90) sbr. notkun hugtaksins í Menningu, riti Menntamálaráðuneytisins sem fjallað er 

um í kafla 4.4.2 Rýnt í menningarstefnu.  

 Báðar þjóðirnar hafa notað menningararfleifð sína sem verkfæri til mótunar þjóðarsjálfs 

og í leiðinni sem vopn í sjálfstæðisbaráttu. Þær hafa sótt í menningararfleifðina til að efla 

samstöðu þegnanna og slíkt er nauðsynlegt þegar barist er fyrir sjálfstæði og myndi Aplin segja 

að með þessu hefðu þjóðirnar í leiðinni sótt rök fyrir tilvist sinni sem afmarkaðra þjóða (Aplin, 

2002, bls. 141). Þessi notkun þjóðanna á menningararfleifðinni stemmir vel við orð Laurajane 

Smith að menningararfleifðin tengi saman fortíð, nútíð og framtíð í menningarlegu, félagslegu og 

pólitísku samhengi (Smith, 2006, bls. 83-4). Í þessu samhengi má einnig líta svo á að 

menningararfleifðin hafi verið notuð á þjónandi hátt í sjálfstæðispólitík þjóðanna. Áhersla á 

menningarfleifð var ekki endilega menningarinnar vegna heldur vegna afleiddra pólitískra áhrifa 

sem fólust í samstöðu þjóðarinnar sem er nauðsynlegasta vopnið í baráttu fyrir sjálfstæði.  

 Báðar þjóðir eiga að einhverju leyti forskrifaða menningarstefnu sem lýtur að þjóðtónlist. 

Sú forskrifaða stefna felst í þeim reglum sem opinberum stofnunum er hafa með 

menningararfleifð að gera eru settar með lögum og reglugerðum ýmiskonar. Stefna íslenska 

ríkisins felst að einhverju leyti í því að búa í haginn fyrir frumkvæði annarra og einnig er sagt 

hreint út að á sviði menningararfleifðar sé ábyrgðinni dreift á alla Íslendinga hvað varðar 

varðveislu, þróun og miðlun arfleifarinnar (Menntamálaráðuneytið, 2009, bls. 5). Hér gefa 
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stjórnvöld því út að stefna þeirra sé ómótuð að hluta og því má gera ráð fyrir að stór hluti 

framkvæmdrar stefnu varðandi þjóðtónlist sé sjálfsprottinn. Þó grænlensk menningarstefna sem 

viðkemur þjóðtónlist sé einnig forskrifuð hvað stofnanahlut hennar varðar þá kemur skýr stefna 

um að hefja þjóðtónlistina til vegs og virðingar fram í markmiðinu um að koma trommusöngnum 

á skrá UNESCO yfir menningarerfðir. Einnig er stefnt á aukið aðgengi að þjóðtónlistinni. Gera 

má ráð fyrir að hluti menningarstefnu sem tengist þjóðtónlist sé sjálfsprottinn ef marka má orð 

Lyberth um að flestar aðgerðir sem snúi að varðveislu og miðlun á trommusöngnum hafi verið 

að frumkvæði einkaaðila (tölvupóstur frá mars 2011).  

 Hugsanlegt er að meiri sýnileika þjóðtónlistar í grænlenskri menningarstefnu en íslenskri 

megi tengja við það að grænlenska þjóðtónlistin er að vissu leyti hlutgerð í trommunni sem er 

algengt tákn í menningunni. Trommusöngurinn hefur áþreifanlega hlið sem felst í trommunni. 

Að vísu myndi tromman bæði teljast til menningarerfða sem verkfæri tengt menningarerfð og 

sem menningarminjar sem hlutur. Íslensku þjóðtónlistinni sem slíkri tengjast engir áþreifanlegir 

hlutir svo sterkum böndum sem tromman þeirri grænlensku. Íslensku hljóðfærin voru ekki 

nauðsynlegur fylgifiskur íslensku tónlistarinnar og því er tónlistin ekki sérstaklega bundin 

hljóðfærum. 

 Menningarerfðir hafa það eðli að þær eru sífellt endurskapaðar og ganga kynslóða á milli 

og þróast í samræmi við umhverfi sitt. Þennan punkt er athyglisvert að skoða út frá sögu 

þjóðtónlistar Íslands og Grænlands. Það sem telst í dag til þjóðtónlistar þessara þjóða er tónlist 

sem var fryst í kringum aldamótin 1900. Þjóðtónlistin var við það að hverfa en var skrásett og 

hefur varðveist í þeirri mynd sem hún var skrásett í. Þá má spyrja sig hvort sú tónlist geti 

raunverulega talist til menningarerfða. Er hún ekki orðin menningarminjar fyrst hún er komin á 

áþreifanlegt form á upptökum og í bókum? Þjóðtónlistin var fryst á ákveðnum tímapunkti og 

þróaðist ekki milli kynslóða. En frystingin bjargaði tónlistinni frá glötun því hún var að hverfa, 

það er ekki víst að þjóðtónlistin hefði þróast áfram milli kynslóða því áhugi var ekki fyrir hendi 

hjá yngri kynslóðum. Hjá báðum þjóðum hvarf þjóðtónlistin að mestu í nokkrar kynslóðir. 

Sennilega er eitthvað til í því að skráning drepi munnlega hefð en þegar hún er deyjandi hvort eð 

er þá er skráningin líklega skárri kostur en að láta hana hverfa. Þegar áhugi vaknaði á að 

endurnýja lífdaga þjóðtónlistar þjóðanna tveggja þá voru blessunarlega til upptökur og gögn. Það 

varð rof í ferli þjóðtónlistar beggja þjóðanna en þegar hún var vakin upp af dvala skiptist notkun 

hennar í tvennt. Annars vegar var hún endurvakin og hélst óbreytt og hins vegar var hún 
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endurunnin og blandaðist nútímatónlist. Blöndunin við nútímatónlist hlýtur að teljast „eðlileg“ 

þróun í samræmi við umhverfisþætti eins og breytt samfélagsform og tækni. Þessa 

endurvakningu og endurvinnslu myndi Ahmed Skounti kalla blekkingu og álykta að um 

endurunnar afurðir væri að ræða en ekki raunverulegar menningarerfðir (Skounti, 2009, bls. 76-

77). Orðræða af þessu tagi þykir ótæk í tónlistarmannfræði því þau fræði gera ráð fyrir því að 

þjóðtónlist þróist og festist ekki á ákveðnum tímapunkti, það sé andstætt eðli hennar. Því má 

segja að það sé meiri blekking fólgin í frystu mynd þjóðtónlistarinnar en þeirri sem þróast hefur 

til nútímans. Hér má líka benda á þriðju grein sáttmála UNESCO um menningarminjar þar sem 

sagt er að vernda skuli menningarerfðir með því að skilgreina, skrá, rannsaka, varðveita, efla og 

kynna  (UNESCO, 2003, 3.gr.). Þá vaknar upp sú spurning hvort skráning sé frysting í sjálfri sér 

og er þá hægt að ætla að UNESCO mælist til þess að menningarerfðir séu almennt meitlaðar í 

stein og þannig gerðar að menningarminjum? Laurajane Smith myndi sennilega segja að 

þjóðtónlist beggja þjóða séu ekki lengur menningarerfðir þar sem ferlið hefur verið rofið og 

þjóðtónlistina fyrst og fremst að finna á upptökum, á áþreifanlegu formi (Smith, 2006, bls. 83-4). 

Ef þjóðtónlist er lifandi hefð meðal fólks ætti skráning hennar þó ekki að frysta ferli hennar. 

Skráðar heimildir gefa sýnishorn af þjóðtónlistinni á ákveðnum tímapunkti og þar sem 

þjóðtónlist er lifandi ætti að vera hægt að sjá þróun hennar út frá varðveittum sýnishornun frá 

mismunandi tímum. Skrásett brot úr nútímanum er menningararfleifð framtíðarinnar. Munnleg 

hefð og skrifleg hefð lifa samhliða.  

 Þjóðtónlist virðist í sífelldri togstreitu milli þess að vera menningararfleifð í þeim 

skilningi að vera sneið af fortíðinni og því að vera lifandi þjóðmenning sem hefur fylgt þjóðinni 

og þróast frá fortíð til nútímans. Hún hefur í vissum skilningi klofnað milli þessara tveggja póla 

fyrir utan að líf hennar til nútímans hefur ekki verið samfellt á Íslandi og Grænlandi þar sem 

hefðin var ekki iðkuð um tíma.   

 Varðandi varðveislu þjóðtónlistar þá er ljóst að hjá báðum þjóðum hefur aðferðafræði 

„elleftu stundar þjóðfræði“ verið áberandi enda hefði vart mátt tæpara standa. Þjóðtónlist beggja 

þjóða var við það að hverfa þegar gripið var til aðgerða. Litlar rannsóknir hafa því farið fram á 

tónlistararfleifð beggja þjóða og mikið er til af hljóðritunum og öðrum gögnum sem þarfnast 

rannsókna. 
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8. Samanburður  

8.1 Tónlistin  

Þjóðtónlist Grænlendinga er um margt ólík þjóðtónlist Íslendinga enda af ólíkum uppruna. 

Grænlenska tónlistin er afsprengi Inúíta norður heimskautsins og lifði að mestu án 

utanaðkomandi, vestrænna áhrifa langt fram á 17. öld. Íslenska tónlistin hefur alltaf verið undir 

áhrifum frá því sem var að gerast á Norðurlöndunum. Þó svo að hún teljist séríslensk má finna 

samsvörun við vestræna strauma í öllum gerðum hennar enda var alltaf einhver hreyfing milli 

Íslands og Evrópu. Vegna þess að ritun barst ekki til Grænlendinga fyrr en með kristni á 18. öld, 

átti þjóðtónlistin stóran þátt í því að bera sögu Inúíta milli kynslóða. Á Íslandi varðveittist sagan 

fyrst og fremst með hjálp ritunar. Til mismunandi aldurs ritunar í löndunum má ef til vill rekja 

það að í fræðilegum skrifum um tónlistararfleifð þjóðanna er mun meira til af textarýni tengdri 

íslenskri þjóðtónlist en þeirri grænlensku. Það má aftur tengja við að mjög snemma var farið að 

skrá texta þjóðtónlistarinnar á Íslandi og áhugi á hinu bundna máli virðist hafa fylgt þjóðinni frá 

upphafi. Enn þann dag í dag er vöntun á fræðilegum rannsóknum á tónlistinni sjálfri. Rannsóknir 

sem hér er stuðst við og fjalla um grænlenska þjóðtónlist leggja ekki eins mikla áherslu á 

textagerðina, meira er fjallað um umgjörð tónlistarinnar, framkvæmd, félagslegt gildi auk þess 

sem rýnt er í tónlistina sjálfa. Þetta er sá þáttur sem helst skilur að fræðilega umræðu á 

þjóðtónlist landanna tveggja, áhersla er á bókmenntafræðilega þáttinn í íslenskri þjóðtónlist en 

áhersla á flesta aðra þætti en bókmenntafræðilegan í grænlenskri þjóðtónlist. Grænlenska 

þjóðtónlistin virðist snúast meira um tjáninguna sem fór fram við flutninginn fremur en textann, 

sum lög höfðu ekki einu sinni texta. Þessu var öfugt farið á Íslandi þar sem textinn skipti 

höfuðmáli. Hjá báðum þjóðum ríkti formfesta í þjóðtónlistinni en í mismunandi þáttum þó. 

Grænlensku tónskáldin voru bundin af hefðbundnum stefjum og stefjasamsetningum sem ekki 

mátti breyta en textagerðin var frjálsari, jafnvel spuni, humm eða hreinlega bull. Á Íslandi voru 

það textasmiðirnir sem voru bundnir við bragarhætti á meðan lögin voru frjálsari í formi, jafnvel 

spunnin á staðnum, þó innan ákveðins ramma. 

 Annað skýrt dæmi sem skilur að tónlist þjóðanna er tenging grænlensku tónlistarinnar við 

hljóðfæri, trommuna sem er grundvallarþáttur í tónlistinni og þjóðtónlistin dregur heiti sitt af. 

Einnig fylgdu grænlenska söngnum jafnan dansspor sem ekki eiga sér hliðstæðu í íslenskri hefð. 

Trommusöngurinn er flókið samspil dans, söngs og hljóðfæraleiks og krefst mikillar þjálfunar. 
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Íslenska tónlistin byggist á söng fyrst og fremst en hljóðfæri voru í raun lengst af aukaatriði, 

mest mæddi á rödd en sennilega hefur mestu máli skipt að muna textann ef hann var ekki við 

höndina á skrásettu formi. Ekki er þess sérstaklega getið í umfjöllun um íslenska þjóðtónlist að 

hún hafi verið erfið í flutningi eða hafi krafist mikillar þjálfunar, þó svo oft hafi það verið sömu 

kvæðamenn sem kváðu.  

 Tilgangur íslenskrar þjóðtónlistar var fyrst og fremst að veita afþreyingu fyrir utan 

trúarinntakið í sálmasöngnum. Grænlenska þjóðtónlistin hafði víðtækari tilgang og virðist hafa 

haft meira tilfinningalegt, persónulegt og andlegt gildi en sú íslenska. Meiri tilfinningahiti og 

líkamstjáning er í flutningi trommusöngsins en nokkurri grein íslenskrar þjóðtónlistar. Tengingin 

við andatrú og töfra er áberandi í grænlensku tónlistinni en andlegu söngvar Grænlendinga eiga 

lítið annað skylt við sálmasöng Íslendinga en að vera trúarlegs eðlis. Samfélagslegt gildi 

tónlistarinnar á Grænlandi var á köflum alvarlegra en á Íslandi eins og sjá má í hlutverki 

einvígissöngvanna til að skera úr um ágreiningsmál. Trommusöngurinn var einnig notaður til að 

tjá sorg eða gleði auk þess að segja sögur og veita hagnýtar upplýsingar. Textarnir voru gjarnan 

tengdari hversdagslífinu og oft persónulegri en hinir íslensku sem voru jafnan háfleygari og 

ópersónulegri, byggðir á skálduðu efni enda var íslensku tónlistinni einkum ætlað að vera 

flutningsmáti sagna, persónulegar tilfinningar höfundarins eða flytjandans komu lítið við sögu, 

nema einna helst í mansöngvum þeim sem stundum fylgdu rímunum og í textum vikivakanna. 

Textar húsganganna voru þó oft tengdir daglegu lífi og því helst samsvörun þar við grænlensku 

textana. Samsvörun milli rímna og trommusöngs fólst í því að í báðum hefðum er gert ráð fyrir 

að einn syngi í einu en oft tóku áhorfendur undir sönginn á köflum. Grænlenskir skemmtisöngvar 

sem sungnir voru fyrir börn eiga ýmislegt sameiginlegt með þeim þulum og barnagælum sem 

sungnar voru fyrir íslensk börn. Í báðum löndum voru söngvarnir notaðir til að segja sögur, 

uppfræða og jafnvel til að stríða og hræða börnin. Eitt sem skilur að þjóðtónlist þjóðanna með 

skýrum hætti er röddun en allur trommusöngur er einraddaður, fjölröddun þekktist ekki á 

Grænlandi fyrr en á 18. öld. Á Íslandi er tvísöngur samofinn sögu þjóðarinnar. Þó má einnig 

álykta sem svo að í stað þess að nota hljóðfæri til samspils við einsöng þá notuðu Íslendingar það 

hljóðfæri sem líkaminn gefur, röddina, til samspils við aðra rödd. Á meðan tvinnaðist á 

Grænlandi saman hljóðheimur trommunnar við sönginn. 
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8.2 Sagan 

8.2.1 Hnignun og erlend áhrif 

Kristni var harður andstæðingur þjóðtónlistar beggja landanna, en hér á Íslandi voru það helst 

rímurnar sem áttu ekki upp á pallborðið hjá sumum kirkjunnar mönnum eftir siðbótina. Hér  

lagði kirkjan þó ekki blátt bann við iðkun rímna líkt og trommusöng Grænlendinga. Jafnvel má 

sjá viðleitni kirkjunnar til að koma til móts við þjóðina með tilraunum Guðbrands biskups með 

útgáfu hans á biblíulegum rímum. Hvort það sé til marks um uppgjöf gagnvart föstum venjum 

landans eða hvort andstaðan við rímurnar var ekki meiri en svo skal hér liggja milli hluta. Helsti 

munurinn á hlut kirkjunnar í hnignun þjóðtónlistar þjóðanna liggur í því að á Grænlandi átti 

kirkjan stærstan þátt í því að trommusöngurinn leið að mestu undir lok enda var áberandi hluti 

trommusöngsins rammheiðinn í ákalli sínu til andanna og töfrum þeim tengdum. Á þeim stöðum 

þar sem boð og bönn kirkjunnar við trommusöng dugðu ekki til, tókst kirkjunni að smita andúð 

sinni á hefðinni þannig að samfélagið fór að líta niður á tónlistararfleifð sína og jafnvel álíta 

iðkun hennar syndsamlega, einnig höfðu vaxandi vinsældir evrópskra sálma sín áhrif. Það voru 

frekar áhugamenn um bætta söngmenningu en kirkjan sjálf sem urðu þess valdandi að áhugi á 

þjóðtónlistinni minnkaði á Íslandi. Nýjar áherslur í söng sem fylgdu í kjölfar upplýsingarinnar 

urðu smám saman til þess að íslenska þjóðtónlistin fór að þykja ófögur og púkaleg en það voru 

einkum lærðir menn sem leiddu þetta viðhorf. Báðar þjóðirnar fylltust því skömm á eigin 

tónlistararfleifð, Grænlendingar helst vegna kúgunar og trúarlegra ástæðna, Íslendingar vegna 

smáborgaraháttar og fagurfræðilegra ástæðna. Hér skilur einnig að sú staðreynd að öflin sem ollu 

hnignun grænlenskrar þjóðtónlistar voru fyrst og fremst utanaðkomandi, erlendir prestar og 

kristniboðar. Hnignun íslenskrar þjóðtónlistar má rekja til landsmanna sjálfra sem þó hugsanlega 

voru undir áhrifum erlendis frá, en þeir sem börðust gegn þjóðtónlistinni voru fyrst og fremst 

Íslendingar. Einnig áttu samfélagslegar breytingar í formi aukinnar þéttbýlismyndunar án efa 

mikinn þátt í að afþreyingarsmekkur þjóðanna breyttist. Hjá báðum þjóðum markar síðari 

heimstyrjöldin og þeir menningarstraumar sem henni fylgdu endalok þjóðtónlistar sem lifandi 

hefðar meðal þjóðanna. Þó svo að þjóðtónlist beggja þjóða hafi lifað sem munnleg hefð hjá 

einstaka fjölskyldum samfellt til nútímans þá er það of fátítt til að hægt sé að kalla hana lifandi 

arfleifð í samfélögunum utan einstöku sönglaga sem lifðu á Íslandi. Trommusöngurinn eins og 

hann var leið undir lok og það gerði rímnahefðin líka. Þessar hefðir eru börn síns tíma og í 
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breyttu samfélagi þjóna þær ekki lengur þeim tilgangi sem þær höfðu. Á Íslandi lifði rímnahefðin 

og þróaðist hjá þröngum hópi fólks í Kvæðamannafélaginu Iðunni. Þar ríkti þó mikil stífni og 

ekki mátti breyta rímnalögunum þó leikið væri með textana og rímnabálkarnir rynnu sitt skeið á 

enda á kostnað lausavísna og annarra texta. Lögin þróuðust því ekki og enn þann dag í dag er 

lítið um nýjungar í rímnalögum hjá félagsmönnum í Iðunni. Sömu stífni hefur gætt á Grænlandi 

með þeim afleiðingum að fólk veigrar sér við að reyna að læra trommusönginn, því kröfurnar til 

þess að hann sé „rétt“ fluttur eru of miklar. Þessi stífni hefur að vissu leyti orðið til þess að 

stöðva eðlilega þróun listgreinanna, því þjóðtónlist á að vera lifandi list fólksins og þróast með 

því. Ljóst er að báðar þjóðir misstu þjóðtónlist sína að mestu sem lifandi arfleifð á tiltölulega 

skömmum tíma. 

 

8.2.2 Varðveisla 

Áhugi fræðimanna á varðveislu þjóðtónlistar beggja þjóða kviknaði þegar hún var verulega farin 

að eiga undir högg að sækja eða í kringum aldamótin 1900 og svo gott sem horfin á þéttbýlli 

svæðum. Sá sem átti stærstan þátt í upphafi söfnunar á Íslandi var Íslendingur, séra Bjarni. 

Frumkvæði að söfnun og varðveislu á grænlenska arfinum var hins vegar mest megnis á höndum 

útlendinga fram á áttunda áratug síðustu aldar. Það sem þjóðirnar eiga þó sameiginlegt er að 

frumkvæði að söfnun og varðveislu þjóðtónlistarinnar kom fyrst í stað frá einstaklingum, ekki 

stjórnvöldum. Eftir aldamótin 1900 hófust leiðangrar í báðum löndum með það fyrir augum að 

safna hljóðupptökum af þjóðtónlist. Slíkir leiðangrar voru farnir allt fram á níunda áratug 20. 

aldarinnar og eiga báðar þjóðir talsvert magn af upptökum á leifum tónlistararfleifðar sinnar 

varðveittum í opinberum söfnum. Sumar upptökurnar úr þessum leiðöngrum hafa verið gefnar út 

á plötum og hófst þess háttar útgáfa á síðasta áratug síðustu aldar hjá báðum þjóðum. Mikið 

magn er til af skrásettum textum við íslenska þjóðtónlist enda rithefð í landinu nánast frá upphafi 

byggðar og prentlistin var löngu komin til landsins áður en ritun hófst á Grænlandi. Elsta 

íslenska nótnaskráningin er úr skinnhandriti frá því um 1100 á meðan fyrstu lýsingar á 

grænlensku þjóðtónlistinni eru frá fyrri hluta 18. aldar og eru lýsingar utanaðkomandi aðila en 

ekki Grænlendinga sjálfra. Íslendingar geta ekki kvartað yfir að upplýsingar og fræðilega 

umræðu um textana vanti því bókmenntafræðin hefur sinnt þeim hluta með prýði. Hins vegar eru 

rannsóknir á tónlistinni sjálfri af skornum skammti. Svipaða sögu er að segja af Grænlandi en þar 
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er sitthvað til af lýsingum á umgjörðinni og samfélagslegu hlutverki trommusöngsins en 

rannsóknir á tónlistinni sjálfri eru fátæklegar ef horft er framhjá framlagi eins manns, Hauser. 

 Aðgengi að varðveittum tónlistararfi Íslendinga verður að teljast ansi gott en talsvert af 

þessu efni er aðgengilegt hverjum sem hafa vill í gagnagrunnum á Netinu. Eins og kemur fram í 

kafla 6.3.2.1 Menningarstefnugögn stendur til að koma upp slíkum gagnagrunnum þar sem 

grænlensk tónlistararfleifð verður aðgengileg á Netinu. Einnig er nokkuð til af útgefnu efni á 

geisladiskum hjá báðum þjóðum sem almenningur getur nálgast ef hann hefur áhuga. 

 

8.2.3 Endurvakning / endurnýting 

Endurvakning þjóðtónlistar beggja þjóðanna hófst á þéttbýlustu svæðunum þar sem hún hafði 

fyrst horfið. Á Íslandi hófst endurnýting á þjóðtónlistinni snemma á 20. öldinni en þá tóku 

tónskáld í klassíska geiranum sem numið höfðu erlendis hana upp á sína arma og sóttu til hennar 

innblástur. Áhugi Grænlendinga á sinni menningararfleifð hófst ekki fyrr en eftir síðari 

heimsstyrjöld þegar þeir hófu sjálfstæðisbaráttu sína. Grænlendingar sóttu í þjóðtónlistina til að 

efla þjóðarsjálfið í sjálfstæðisbaráttu sinni á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Íslendingar 

höfðu í sinni sjálfstæðisbaráttu sótt eflingu þjóðarsjálfsins í bókmenntirnar. Grænlendingar áttu 

engar fornbókmenntir en þeirra sögur höfðu varðveist í gegnum munnlega hefð og þar með 

trommusönginn. Í upphafi sóttu þeir í textahefð trommusöngvanna og settu hana í samhengi við 

tónlist þess tíma, rokk og popp og var tilgangurinn pólitískur í því skyni að efla átti sjálfsmynd 

og samstöðu þjóðarinnar gegn dönskum yfirráðum. Íslenskir rokkarar og popparar sóttu líka í 

þjóðtónlistina en það var ekki sérstaklega gert í pólitískum tilgangi, hugsanlega frekar til marks 

um viðleitni landans til að endurvinna tónlist og notuðu þeir jafnt þætti úr lögum og textum í 

sköpun sinni.  

 Hefðbundinn trommusöngur var ekki endurupptekinn fyrr en á níunda áratugnum og ríkti 

þá enn skömm á hefðinni. Endurvakning hefðarinnar var virkilegt átak því samfélagið og 

yfirvöld streittust á móti enda miklar tilfinningar og viðkvæmni tengdar trommusöngnum og 

margt eldra fólk taldi synd að iðka hann. Trommusöngurinn hefur þó ekki breiðst út, því það eru 

fáir sem geta framkvæmt hann og kennt hefðinni samkvæmt vegna þess hversu flókin 

framkvæmdin er. Á Íslandi hefur þjóðtónlistin ekki verið endurvakin sérstaklega í sinni gömlu 

mynd þó kvæðamannafélög séu starfrækt. Ef rímur eru fluttar á hefðbundinn hátt er frekar farið 
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með húsganga heldur en rímnaflokka. Algengara er þó að íslensk þjóðtónlist sé notuð sem 

innblástur í nýja tónlist. Því má segja að Grænlendingar hafi bæði staðið að endurvakningu og 

endurvinnslu sinnar þjóðtónlistar á meðan Íslendingar hafa lagt meira í endurvinnslu. Íslendingar 

virðast síður viðkvæmir fyrir þjóðtónlistinni en Grænlendingar og má telja það til marks um það 

að meiri og blendnari tilfinningar séu bundnar grænlenskri þjóðtónlist. 

 

8.3 Nútíminn 

8.3.1 Birtingarmynd í menningu samtímans 

Það vekur athygli hversu mikil viðkvæmni virðist tengjast grænlensku þjóðtónlistinni enn þann 

dag í dag. Þjóðtónlist Grænlendinga virðist á einhven hátt rista dýpra tilfinningalega hjá þjóðinni 

heldur en íslensk þjóðtónlist hjá Íslendingum. Það er ef til vill þessi tilfinningasemi sem veldur 

því hversu lítið trommusöngurinn er iðkaður á Grænlandi. Athyglisvert er til þess að vita að 

Grænlendingar eigi sér ekki þjóðlög sem sungin eru í nútímanum og flestir þekkja eins og 

Íslendingar gera. Þar spilar þó eflaust flækjustig flutningsins inn í og litlar samgöngur á árum 

áður. Hugsanlega eru einhverjir húsgangar til innan þorpa eða landshluta en þeir sérfræðingar 

sem leitað var til gáfu skýr svör um að lög af þessu tagi væru ekki til á landsvísu. Þó mörg 

þjóðlög séu sungin á Íslandi eru ekki margir sem kveða rímur eða syngja tvísöng sér til 

dægrastyttingar. Þó rímnalög séu ekki sérlega flókin í flutningi, hefur flutningur þeirra ekki náð 

útbreiðslu meðal almennings, jafnvel þó þær njóti af og til vinsælda í hlustun. Þarna eiga 

þjóðirnar tvær sameiginlega einhverja tregðu við almenna tileinkun þjóðtónlistar. Þar getur 

spilað inn í að trommusöngurinn og rímurnar ögra hugsanlega að einhverju leyti fagurfræðilegri 

tilfinningu nútímamannsins, enda taktarnir og raddbeitingin með öðrum hætti en í nútímatónlist. 

Það að Grænlendingar kunni almennt ekki lög hefðarinnar má hugsanlega að einhverju leyti 

tengja við að sorglega fáar bækur eru til sem kenna trommusöngvana á meðan ótal þjóðsöngva 

má finna í íslenskum bókum, barnabókum, söngheftum, kennsluefni o.fl. Á Íslandi má má án efa 

telja að þróun íslensku hefðarinnar hafi einnig haft þar mikil áhrif á kunnáttu í henni í dag þar 

sem þau þjóðlög sem eru þekkt meðal almennings á Íslandi hafa verið aðlöguð að evrópskri 

tónhefð og fylgja ekki gömlu hefðinni í þaula. Taktur þeirra hefur oft verið gerður reglulegur og 

ekki eru lengur sungnir millitónar. Né er söngtæknin eins og áður, þar sem ekki er lengur notaður 

eins klemmdur tónn, millistig söngs og tals, en fegurð söngraddarinnar er sett í forgrunn. 
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Samsvörun við þetta má sjá í Evrópuvæddu söngvunum sem varðveittust á Suður-Grænlandi. 

Ekki er víst að þau þjóðlög sem enn lifa á vörum íslensku þjóðarinnar séu ennþá munnleg hefð 

því þau eru löngu skráð og óvíst hvort útbreiðsla þeirra hefði orðið svo dreifð sem raun ber vitni 

ef þau hefðu ekki verið skrásett og gefin út á ótal bókum.  

 Grænlenska þjóðtónlistin er á allra vitorði og Grænlendingar eru stoltir af hefðinni, hún er 

þó að mestu bundin við hátíðleg tilefni, svo sem eins og hátíðisdaga þjóðarinnar og þegar tignir 

gestir heimsækja landið, hún er sýningaratriði. Íslenska þjóðtónlistin hefur ekki þá stöðu að vera 

dregin fram við hátíðahöld eða til að flagga framan í gesti. Íslensk þjóðtónlist er í vissum 

skilningi hversdagslegri en sú grænlenska, bæði í flutningi, hlutverki og hvað viðhorf þjóðarinnar 

varðar, hún er ekki spari. Segja má að íslenska þjóðtónlistin lifi í skugga 

bókmenntaarfleifðarinnar sem er það sem frekar er flaggað framan í gesti. Tákn sem vísa til 

þjóðtónlistarinnar eru algeng á Grænlandi en þar er tromman mjög algengt tákn og vísar þá allt í 

senn til sátta, þjóðtónlistarinnar og inúísku arfleifðarinnar eins og hún leggur sig. Engin tákn sem 

algeng eru í íslensku samfélagi vísa með svo beinum hætti til tónlistararfleifðarinnar enda fylgir 

henni enginn áþreifanlegur þáttur á eins afgerandi hátt og tromman fylgir grænlenskri 

þjóðtónlist.  

 Nútímatónlistarmenn beggja landanna hafa sótt sér innblástur í þjóðtónlistina og ýmist 

notað hana í tónlist sinni eða blandað saman stílum. Slík samsuða nútíðar og fortíðar hefur notið 

vinsælda hjá báðum þjóðum. Grænlenskir rokkarar hafa sótt í textagerð fortíðarinnar á meðan 

íslenskir rokkarar blanda meira, t.d. tvísöngur Þursaflokksins og innkoma rímnanna í 

tónlistarheim Sigur Rósar. Hjá báðum þjóðum skipar þjóðtónlistin sess í menningu samtímans, 

þó hún sé langt því frá að vera vinsælasta afþreyingarefnið. Hún tilheyrir menningu nútímans hjá 

báðum þjóðum og minnir reglulega á sig með einhverjum hætti. 

 

8.3.2 Rýnt í menningarstefnu 

8.3.2.1 Menningarstefnugögn 

Eins og kemur fram í kafla 7. Notkun hugtaka úr fræðilegum hluta er nokkur mismunur á inntaki 

menningarhugtaksins í menningarstefnum þjóðanna. Grænlensk menningarstefna skoðar 

menningu í mannfræðilegum skilningi á meðan íslensk menningarstefna byggir á 
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menningarfræðilegum skilningi á menningarhugtakinu. Sterk tengsl við fortíðarmenningu og 

menningararfleifð einkenna menningarstefnur beggja þjóða.  

 Áberandi munur er á hvaða þætti menningararfleifðar menningarstefnur þjóðanna leggja 

áherslu á. Íslensk menningarstefna setur mest púður í bókmenntaarfleifðina á meðan menning 

Inúíta í heild er áhersluatriði í þeirri grænlensku. Þjóðtónlistin kemur fram með skýrari hætti í 

grænlenskri menningarstefnu, sé einungis miðað við þau gögn sem hér voru skoðuð, enda er gildi 

þjóðtónlistar í grænlenskri menningu líkt við gildi Íslendingasagnanna í íslenskri menningu. Sú 

samlíking er örugglega rökrétt og í því samhengi er sérstaklega sorglegt til þess að hugsa að þessi 

merki arfur Grænlendinga glataðist næstum. Sennilega á kristnin þar stærsta sök á máli, hún 

veigraði sér ekki við að traðka niður hina andatengdu menningararfleifð þjóðarinnar. 

Íslendingasögurnar tengdust ekki trú og lentu því ekki undir hæl kristniboðanna. Þó svo að 

margar skinnbókanna hafi hlotið sorglega útreið þá voru sögurnar sjálfar ekki í mikilli hættu. 

Kirkjan gerði aðför að rímnakveðskap en hafði ekki erindi sem erfiði og hefur hugsanlega ekki 

barist eins hart gegn þeim og gert var gagnvart trommusöngnum grænlenska enda rímurnar 

tengdari bókmenntahefð landsins en heiðinni trú. 

 Sá menningararfur Íslendinga sem fólginn er í bókum hefur alþjóðlega viðurkenningu 

sem merkileg arfleifð. Ef tilraunir Grænlendinga til að koma trommusöngnum á lista UNESCO 

yfir menningarerfðir ganga eftir þá fær hann einnig þá alþjóðlegu viðurkenningu sem honum ber. 

Ekki er vitað til þess að til tals hafi komið að setja rímnakveðskap eða aðra þætti íslenskrar 

þjóðtónlistar á þennan lista enda er ekki mikil áhersla á þjóðtónlistina í umræðu um 

menningararfleifð þjóðarinnar. Þó svo að Íslendingar virðist hafa nokkuð snemma komið auga á 

verðmætin sem liggja í menningararfleifðinni þá er þjóðtónlistin sennilega með því síðasta af 

arfleifðinni sem þeir tóku eftir. Það var t.a.m. á síðustu árum sem rímnalögin öðluðust gildi sem 

sérstök tónlistargrein að mati Steindórs Andersen (tölvupóstur frá mars 2011). Það virðist vera 

sem Grænlendingar meti sína þjóðtónlist meira en Íslendingar meta sína og má sennilega kenna 

áherslu á bókmenntaarfleifðina um. Vegna skugga bókmenntanna hefur íslensk þjóðtónlist ekki 

enn fengið uppreisn æru eins og sést í vöntun á áherslu á hana í menningar- og menntastefnu 

skjölum, sem og í fræðilegri greiningu og rannsóknum á tónlistinni sjálfri. Grænlendingar eiga 

engar fornbókmenntir enda barst ritun ekki þangað fyrr en með kristni á 18. öld og því má segja 

að þjóðtónlist þeirra sé í senn þjóðtónlist og bókmenntaarfleifð grænlensku þjóðarinnar því hluti 

af inúískri sögu Grænlendinga hefur varðveist gegnum trommusönginn.  
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 Í grænlenskri menningarstefnu er gerður skýr greinarmunur á hefðbundinni menningu og 

nútímamenningu og togstreitan milli þessara tveggja menningarheima skín í gegn. Ísland hefur  

ekki verið á mótum ólíkra menningarheima svo heitið geti frá síðari heimstyrjöld og því er þessa 

togstreitu ekki að finna í menningarstefnu nútímans. Erlendir menningarstraumar hafa leikið um 

landið frá landnámi enda alltaf verið umferð til og frá landinu. Grænland var einangrað lengur og 

er enn að mörgu leyti. Það leitar jafnvægis eftir „innrás“ annarar menningar inn í menningu sem 

hafði verið án utanaðkomandi áhrifa um aldir.  

 Í menningarstefnugögnum má lesa áherslu Grænlendinga á að kynna bæði hefðbundnu 

menninguna og nútímamenninguna fyrir Grænlendingum sjálfum sem og umheiminum. Út frá 

fjárstuðningi íslenska ríkisins við aðila eins og Árnastofnun, Músík og sögu og Þjóðlagasetur 

séra Bjarna má lesa að stjórnvöld vilja stuðla að rannsóknum og kynningu á íslenskri þjóðtónlist. 

Íslensk stjórnvöld setja líka skyldur á herðar þessum stofnunum að varðveita og miðla þekkingu 

á menningararfleifðinni. Grænlenska stjórnin setur sambærilegar skyldur á þá stofnun sem hefur 

með þjóðtónlist að gera. Segja má að þáttur íslenskrar þjóðtónlistar í menningarstefnu sé 

stofnanabundnari en þáttur grænlenskrar þjóðtónlistar að því leytinu til að stefnan gagnvart 

þjóðtónlistinni kemur helst fram í stuðningi við stofnanir. Grænlensk stjórnvöld hafa skýrari 

stefnu varðandi þjóðtónlistina sem felst fyrst og fremst í áherslu á kynningu hennar og leggja til 

að nútímatækni og önnur listform eins og kvikmyndagerð og leiklist séu nýtt til miðlunar á 

menningarerfðum (Landsstyremedlemmet for Kultur, 2004). Svo skýr stefna varðandi miðlun 

menningarerfða kemur ekki fram í íslensku menningarstefnugögnunum, utan þeirrar stefnu sem 

tengist starfsemi stofnana. 

  

8.3.2.2 Námskrár grunnskóla 

Þegar umræða um menningararfleifð er skoðuð í námskrám þjóðanna kemur mjög vel í ljós sú 

ofuráhersla sem er á bókmenntaarfleifðina í íslenskri menningarpólitík. Í íslensku námskránni er 

svo gott sem sett samasemmerki milli menningararfleifðar og bókmennta. Höfuðáhersla í 

umræðu um menningararfleifð í grænlensku námskránum er á menningararfleifðina sem lið í 

mótun sjálfsmyndar grænlensku þjóðarinnar. Þá áherslu má sennilega tengja við yfirstandandi 

sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. 
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 Þegar tónlist er tekin út úr námskránum kemur í ljós kristileg slagsíða í þeim grænlensku. 

Meiri áhersla er á að nemendur læri sálma en þjóðtónlistina. Kristileg áhersla af þessu tagi kemur 

ekki fram í íslensku námskránum hvað tónlist varðar. Tónlist er skyldufag fyrstu átta árin í 

íslenskum skólum og þjóðtónlist er eitthvað sem á að vera liður í náminu, skólunum er skylt að 

kenna þjóðtónlist í einhverju mæli þó ekki sé minnst á ákveðnar greinar hennar, aðeins er talað 

um „þjóðlög“. Tónlistarkennsla er ekki skylda á Grænlandi þó æskilegt þyki að hún sé kennd. 

Þrátt fyrir að tónlistarkennsla sé ekki skylda á Grænlandi er í námskrám mælt með því að 

nemendum sé kynnt þjóðtónlistin, hvort það er gert ræðst af mannauði á hverjum stað og 

geðþóttaákvörðunum skólastjórnenda. Það er tekið skýrt fram að nemendur í íslenskum 

grunnskólum eigi að þekkja og hafa fengið innsýn í þróun og sérkenni íslenskra þjóðlaga auk 

þess að geta sungið þau og hafa höfundar námsefnis tekið þessum tilmælum. Tilmæli af þessu 

tagi koma hvergi skýrt fram í grænlenskum námskrám og grænlensk þjóðtónlist er vandfundin í 

námsefni.  

 

 

9. Lokaorð  

Það leynir sér ekki að þjóðtónlist Íslendinga og þjóðtónlist Grænlendinga eru gjörólíkar 

tónlistargreinar, hvort sem litið er til tónlistarinnar, framkvæmdarinnar, umgjarðarinnar eða 

tilgangs. Þó eiga þær meira sameiginlegt en ætla mætti í fyrstu. Fyrst og fremst er samsvörun í 

sögu beggja tónlistargreinanna, bæði hvað varðar hnignun, varðveislu og endurvakningu. 

Þjóðtónlist beggja þjóða hvarf úr munnlegri hefð um tíma en var endurupptekin. Á Íslandi fólst 

endurvakningin fyrst og fremst í endurvinnslu þjóðtónlistarinnar og blöndun við samtímatónlist á 

meðan Grænlendingar reyna einnig að halda í þjóðtónlistina í sinni gömlu mynd til viðbótar við 

endurvinnslu og blöndun við samtímatónlist. Það er áberandi við skoðun á þjóðtónlist þessara 

tveggja þjóða hversu ólíkar tilfinningar eru bundnar arfleifðinni. Á Grænlandi er þjóðtónlistin 

enn í dag viðkvæmt málefni og vandmeðfarið. Slíku er ekki fyrir að fara á Íslandi enda var 

tilgangur íslensku tónlistarinnar fyrst og fremst að vera afþreying á meðan grænlenska 

þjóðtónlistin tengdist inn á nánast alla þætti mannlegrar tilveru og ekki hvað síst var hún tengd 

trú og galdramætti sterkum böndum. Það er líka áhugavert að velta fyrir sér mismunandi 
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áherslum í fræðilegri umræðu um tónlistararfleifð þjóðanna þar sem áberandi meiri áhersla er á 

bókmenntaþáttinn í íslenskri umræðu. Álykta má að íslensk tónlistararfleifð hafi um aldir lifað í 

skugga bókmenntaarfleifðarinnar og hefur líklega að einhverju leyti verið álitin undirflokkur 

bókmenntanna og rannsökuð sem slík.  

 Þjóðtónlist beggja þjóða á sér stað í tónlist samtímans. Tónlistarmenn sækja til hennar 

innblástur eða blanda við sköpun sína. Tónlist af þeim toga hefur átt vinsældum að fagna í 

báðum löndum. 

 Í umræðu um þjóðtónlist beggja þjóða kemur fyrir mjög gildishlaðin orðræða þar sem 

tónlistin er tengd frumstæðum öflum í manninum, t.d. orð Hallgríms Helgasonar um að 

rímnalögin risti djúpt til þeirra krafta sem móta frumlíf mannsins (Hallgrímur Helgason, 1980, 

bls. 46) og orð Jørgensen um að trommusöngurinn hafi verið tákngerving lífskrafts Inúíta 

(Jørgensen, 1999, bls. 155). Orðræða af þessu tagi gæti tengst því að fyrir nútímaáheyranda geta 

þessar tónlistargreinar verið í ósamræmi við fagurfræðilega tilfinningu og minnt á forneskju í 

framandleika sínum. Rannsakendum getur því verið hætt við, í tilraunum sínum til að skýra 

muninn á þjóðtónlist og nútímatónlist, að falla í þá gryfju að reyna að útskýra muninn með því að 

nota gildishlaðna orðræðu tengda trú og náttúru í stað þess að nálgast skýringar með 

vísindalegum aðferðum. Slíka orðræðu má sjá í skrifum um nútímatónlistarmenn sem hafa náð 

langt á alþjóðavettvangi, samanber „íslenska hljóminn“ sem gjarnan kemur við sögu þegar rætt 

er um tónlist Sigur Rósar, Bjarkar, Ólafs Arnalds og fleiri. Þessi tilhneiging snertir fræðasvið 

sem er nú að ryðja sér rúms í tónlistarrannsóknum og kallast hljóðheimsrannsóknir (e. acuistic 

ecology / soundscape research). Rannsóknir af því tagi ganga út á að reyna að finna uppruna 

tónlistar í umhverfinu. Það væri spennandi rannsóknarefni að skoða hljóðheim þjóðtónlistarinnar 

og bera saman við hljóðheim nútímans og sjá hvort „íslenski hljómurinn“ sé til í raun og veru og 

hvort hann tengist þjóðtónlistinni á einhvern hátt. Einnig væri áhugavert að skoða hvort eitthvað 

sé til í því að þjóðtónlistin tengist frumlífi mannsins á einhvern hátt. 

 Hljóðheimsrannsóknir eru ekki einu rannsóknirnar sem þjóðtónlist Íslendinga og 

Grænlendinga þarfnast. Fræðaheimur beggja landa kallar eftir frekari rannsóknum, ekki síst á 

tónlistinni sjálfri en báðar þjóðir eiga nokkuð stór söfn af upptökum og nótum sem hafa ekki enn 

verið rannsökuð. Þessi ritgerð dregur upp samantekt á þjóðtónlist beggja þjóða en það má skoða 

hvern flokk tónlistarinnar fyrir sig mun dýpra en hér var gert. Varðandi rannsóknir á 

menningarstefnu þá var hér var aðeins stiklað á stóru í völdum skjölum er varða að mestu 
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forskrifaðar menningarstefnur þjóðanna og út frá því er í raun aðeins hægt að segja fyrir um hvað 

stjórnvöld vilja í þessum efnum. Staða þjóðtónlistar í framkvæmdri menningarstefnu stendur enn 

að mestu órannsökuð. Einnig væri áhugavert að skoða stöðu þjóðtónlistar í menningarstefnum 

þeim sem nú eru í vinnslu í báðum löndum þegar þær verða gefnar út.  

 Grænlensk menning eins og hún leggur sig er sérlega áhugavert rannsóknarefni og ótal 

þætti hægt að skoða þar. Við gerð þessarar rannsóknar var erfitt að halda sig inni á sviðinu sem 

var fyrirfram gefið enda er þyrnum stráð saga grænlensku þjóðarinnar mjög merkileg og 

áhugavert að tengja þjóðtónlistina og sögu hennar við ýmsa menningar- og félagslega eða jafnvel 

landfræðilega þætti.  

 Þjóðtónlistin hefur hingað til yfirleitt verið rannsökuð sem hluti fortíðar. Í þessari 

rannsókn var hún einnig skoðuð sem hluti af nútímanum auk þess sem sögu hennar frá fortíð til 

nútíðar voru gerð skil. Til að ákveða hvert við ætlum að fara er nauðsynlegt að vita hvaðan við 

komum. Hér er því komið ágætt tæki sem nota má til að móta upplýsta stefnu um hlut 

þjóðtónlistarinnar í framtíðinni. Framtíð byggir alltaf að einhverju leyti á fortíð. Hér hefur 

farvegur þjóðtónlistar tveggja þjóða verið dreginn upp og það er í höndum nútímans að marka 

framtíðarstefnu. 

 Þeir sem starfa á menningarsviðinu og hafa áhuga á menningarsamstarfi milli þjóðanna 

geta nýtt sér þessa rannsókn til innblásturs. Stuðningur við menningarsamstarf vestnorrænu 

þjóðanna er góður en nokkrir sjóðir eru sérhæfðir í stuðningi við samstarf milli þessara þjóða.  

 Þjóðtónlist beggja þjóða eins og hún var iðkuð fyrr á öldum er ekki lifandi hefð í 

eiginlegum skilningi. Hún hefur þó verið varðveitt og mun þess vegna ekki hverfa sem sýnishorn 

af fortíðinni. Báðar þjóðir þurfa að tileinka sér það viðhorf að þjóðtónlist eins og aðrir þjóðhættir 

megi og eigi að þróast, það sé eðli hennar. Þjóðtónlistin eins og hún var glatast ekki þó hún sé 

partur af nútímanum og þó henni sé breytt. Það að þjóðtónlist þróist með þjóðinni er það sem 

gerir hana að þjóðtónlist. Frysting heftir sköpun og nýjungar efla menningu. Báðar þjóðir frystu 

þjóðtónlistina í sinni gömlu mynd og þar hefði þróunin og sköpunin tengd þjóðtónlistinni getað 

stöðvast, það fékk þó ekki að gerast því tónlistin var síðar tekin úr frysti og er nú stundum notuð 

sem hráefni í nýja sköpun. Þannig á þjóðtónlistin þátt í því að efla menningu beggja landa.  

 Hlutur þjóðtónlistar er þrátt fyrir allt heldur rýr í menningu beggja þjóða þó hann sé 

vissulega til staðar. Þá vaknar upp sú spurning hvort það sé vilji til staðar hjá þjóðunum að 

endurvekja þjóðtónlistina markvisst. Efla mætti hlut íslenskrar þjóðtónlistar í ferðaþjónustu líkt 
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og gert er á Grænlandi þar sem trommusöngur er stundum sýningaratriði fyrir ferðamenn og um 

leið kynning arfleifðarinnar út á við (sem þessi rannsókn er til marks um sbr. ljósið sem 

trommusöngvarinn í Kulusuk kveikti). Lítið er um að íslensk þjóðtónlist sé markvisst kynnt fyrir 

ferðamönnum, en nota mætti tækifæri eins og þegar vinsælt samstarf Sigur Rósar og Steindórs 

Andersen beindu athygli veraldar að rímnakveðskap. Þeirri velgengni hefði ferðaþjónustan getað 

fylgt eftir með ferðum og dagskrá í tengslum við íslenska þjóðtónlist. Ef við viljum raunverulega 

blása meira lífi í iðkun þjóðtónlistar upp á gamla mátann þá þarf mjög markvisst að ota henni að 

fólki. Kenna þarf tæknina að nýju í báðum löndum. Sú leið sem vænlegust væri til árangurs er að 

fara með markvissa kennslu í þjóðtónlist inn í leik- og grunnskólana þar sem börn eru opnari 

fyrir því að tileinka sér „nýjungar“. Með því að innræta börnum hefðirnar á nýjan leik væri 

hugsanlega hægt að gera þær að eðlilegum og lifandi hluta menningar framtíðarinnar. Ef við 

viljum efla hlut þjóðtónlistar í framtíðinni verðu hlutur hennar í menningarstefnu að vera skýr.  
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