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Saga kórsöngs og kirkjukórssöngs  á Íslandi  
 
„Margar góðar gáfur hefur maðurinn þegið í vöggugjöf. Söngurinn er ein þeirra. Það er til 
marks um mátt og eðli söngsins að hann er um hönd hafður á gleði- og sorgarstundum, í 
einrúmi jafnt og fjölmenni.“2  
 
Íslenska tónlistarsagan er lengst af eingöngu söngsaga. Skáldskapur og söngur er tengdur 
órjúfanlegum böndum vegna rímnahefðarinnar í landinu og því er mikilvægt samband 
milli skáldskapar og tónlistar. Frá landnámi hafa Íslendingar sungið og ritar sr. Bjarni 
Þorsteinsson í inngangi sínum að bókinni Íslensk þjóðlög: 
 

Þess er mjög víða getið í fornsögum vorum, að forfeður vorir hafi haft góð og mikil hljóð, og að 

skáldin hafi opt og tíðum skemmt með því að kveða við raust kvæði sin og annara, bæði í 

heimahúsum og á samkomum annarsstaðar; en að kveða þýðir í fornu máli opt hið sama og að 

syngja.3  

 
Enn á 19. öld var orðið söngur tengdur hugtakinu tónlist. Sem dæmi má nefna orð eins og  
píanósöngur fyrir píanótónlist, samsöngur fyrir tónleika eða kórsöng, ennfremur 
söngskrá (tónleikadagskrá), sönglíf (tónlistarlíf), söngskáld (tónskáld), og söngsalur 
(tónleikasalur).4 
 
 
Kirkjusöngurinn kaþólski frá 1000 
 
Með kristnitöku árið 1000 hefst saga íslenskrar kirkjutónlistar. Í kjölfarið á kristnitökunni 
koma prestar og munkar til landsins og innleiða kirkjusöng kaþólsku kirkjunnar, svo 
kallaðan Gregorssöng. Þessi einraddaði kirkjusöngur var í fornum kirkjutóntegundum og 
sunginn við texta sem að stærstum hluta var úr Davíðssálmum og voru allir á latínu. Á 
íslensku hefur þessi söngur einnig verið kallaður „sléttur söngur“. Messusöngur var 
fluttur af presti og djákna og stundum fleiri forsöngvurum en söfnuðurinn mun almennt 
ekki hafa tekið beinan þátt í söngnum í kirkjunni.5 Í 550 ár réði kaþólskur siður ríkjum 
hér á landi og fyrir vikið var tengingin við evrópulöndin mikil. Erlendir biskupar og 
klerkar komu til landsins og íslenskir biskupar eftir miðja 11. öld fara mikið utan til 
náms. Þorlákur Helgi fer til dæmis til Parísar og Englands. Í því sambandi má líka nefna 
Rikini söngkennara (franskur) sem var fyrsti tónlistarmaðurinn sem kom til landsins um 
1107 til að kenna á Hólum. 
 
                                                   
2 Vilhjálmur Hjálmarsson, (í tilefni 50 ára afmælis SÍK 1978), http://www.sikk.is/byrjunin.htm 2.01.2008. 
3 Bjarni Þórsteinsson, Íslenzk Þjóðlög, (Kaupmannahöfn: S.L. Möller, 1906-1909), 30. 
4 Lamm Sigurlaug Regina, Musik und Gemeinschaft einer Nation im Werden, (Uppsala: S. Academiae 
Upsaliensis, 2001), 65. 
5 Njáll Sigurðsson, „Upphaf kirkjusöngs“, Kristni á Íslandi 1, (Reykjavik: Alþingi, 2000), 318. 

http://www.sikk.is/byrjunin.htm
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Siðaskiptin 
 
Með Siðaskiptunum um 1550 verða kaflaskil í kirkjutónlistarsögu þjóðarinnar. Með 
kirkjusöng mótmælenda var fyrst innleiddur almennur safnaðarsöngur á móðurmálinu í 
stað messusöngs presta og djákna á latínu.  
 
Frá gildistöku kirkjuskipanarinnar og fram undir lok 16. aldar er nýi söngurinn að þróast 
hægt í kirkjum landsins. Fyrst um sinn voru ekki til í landinu neinar lútherskar 
sálmabækur svo að það var ekki um neitt annað að ræða en að nota gömlu kaþólsku 
kirkjusöngvana til safnaðarsöngs. Af þeim sökum blandaðist saman gamalt söngefni og 
nýtt á latínu og íslensku. „Fyrstu tilraunir til almenns safnaðarsöngs hljóta að hafa gengið 
treglega því prentaðar bækur voru ekki til í miklum mæli, íslensku sálmarnir illa þýddir 
og væntanlega torsungnir. Sennilegt má telja að nýi söngurinn, bæði lögin og textarnir, 
hafi að mestu leyti verið numinn eftir heyrn.“6 
 
Árið 1589 gefur Guðbrandur Þorláksson biskup út sálmabók með þýddum sálmum 
siðbreytingarinnar. Messusöngsbókina Graduale, á íslensku kallaða „Grallarann“ gefur 
hann út árið 1594. Fyrirmynd Grallarans er hugsanlega Níels Jespersons Graduale  sem 
kom út í Danmörku 1573.7 Grallarinn verður vinsælasta bók landsins á eftir Biblíunni og 
er prentaður aftur og aftur, í heild 19 útgáfur til 1779. 
 
Í formála Grallarans 1594 sem herra Oddur Einarsson biskup í Skálholti ritar, kemur 
greinilega fram að á þessum tímapunkti hafi staðið yfir deilur um sálmasöng í kirkjum 
yfir höfuð og rökstyður hann mikilvægi sálmasöngsins í kirkjum af miklum eldmóði. 
Sömuleiðis fjallar hann um það hvernig söng í kirkjum eigi að vera háttað. Hann telur í 
því sambandi upp fimm reglur sem menn eigi að fara eftir og hljóðar ein þeirra svo: 
 

Fjórða, að menn hefi ekki meir við sönginn en hóflegt er, og sýni þar ei sína fordild, með 

margslungnum hljóðum, klinku nótum, og annarri hljóðanna umbreytni, af hverju það kemur, að 

hinir aðrir sem hjá standa og til hlýða, geta orðin ekki skilið, þó gjarnan vildu, vegna þess hreims 

sem verður af slíkum hljóðum og missöng [...] Hér skal enginn hugsa, að menn lasti þá ágætu 

musicam, þá sönglist, sem vér köllum discant, hver eð tíðkast hjá sumum, með öðru góðu 

bóknámi, því að það er og ein Guðs gáfa og hefur sína nytsemi, en annar söngur þénar betur í 

kirkjusamkundunum, vegna alþýðunnar.8 

 
Með „discant“ er hér átt við fjögurra raddaðan söng sem er merkileg heimild um 
fjölraddaðan söng frá þessum tíma. Athyglisvert er að einmitt í dag, rúmlega 400 árum 
seinna, kemur fram í tónlistarstefnu þjóðkirkjunnar, að æskilegt væri að kirkjukórar stuðli  
að eflingu almenns safnaðarsöng með einrödduðum sálmasöng í kirkjum, í stað fjögura 
radda útgáfu sálma sem hefur tíðkast hér í næstum því heila öld. 
                                                   
6 Njáll Sigurðsson, „Kirkjusöngur í kjölfar siðaskipta“, Kristni á Íslandi 1, (Reykjavik: Alþingi, 2000), 68.  
7 Smári Ólason, útg. „Appendix: Viðbót við 6. útgáfu Grallarans“, Collegium musicum 12 (1997), 18. 
8 Oddur Einarsson, Graduale 1594. 
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Ennfremur segir Oddur:  

 

Hér vil ég og svo alla fróma kirkjupresta og kennimenn áminnt og umbeðið hafa, að þeir láti þá 

eina syngja þessa sálma í kirkjunni sem þar hafa góða hljóðgrein til, svo að sú heilaga lofgjörð 

verði sem best vönduð, og sé ekki svo sem drukkinna manna hróp og kall, eður hrynur, þá sitt 

syngur hver, hvað meir horfir til Guðs vanæru og styggðar en sannrar lofgjörðar í Christilegri 

samkundu.9 

 
Söngur í kirkjum fram á 19. öld 
 
Í latínuskólum landsins var tilvonandi prestum og djáknum kennd söngfræði og 
væntanlega veitt leiðsögn í að syngja eftir nótum Grallarans. 
Í lok 16. aldar, var nær hálf öld liðin frá stofnun latínuskólanna og má því ætla að á þeim 
tíma væru prestar og djáknar nógu vel að sér til að leiða hinn nýja messusöng. Hins vegar 
benda heimildir frá upphafi 17. aldar til þess að víðast hafi þá verið djákna- og sönglaust í 
kirkjum10 og kvarta prestar undan því að ekki sé hægt að syngja messu heldur verði að 
hafa lesmessu vegna þess að söfnuðurinn tekur ekki undir sálmana og messusvörin og 
kenna þeir um „fáfræði almúgans, illvilji eða iðkunarleysi.“11 
 
Af þessu má ráða að ekki hafi allsstaðar gengið nógu vel að festa safnaðarsönginn í sessi. 
En þegar lengra leið frá siðaskiptum mun hann þó hafa eflst. Nicolai Mohr, sem var 
færeyskur lærdómsmaður og dvaldi hér á árunum 1780 – 1781 til að rannsaka náttúru 
landsins skrifar eftirfarandi um kirkjusönginn í lok 18. aldar á Íslandi:  

 
Kirkjusöngurinn er venjulega í allgóðu lagi, því nóturnar við þann og þann sálm í Grallaranum 

standa við fyrsta versið, en eftir honum hafa flestir prestar lært að syngja í skólanum. Þeir, sem 

hafa best hljóð, sitja oft uppi í kór, við hliðina á prestinum [...] Íslendingar syngja reyndar ekki 

sérlega skemmtilega, því söngur þeirra er laus við allt, sem kallað er skemmtilegt á vorum dögum, 

en kirkjusöngur þeirra fer eins skipulega fram og auðið er, hljóðfæralaust.12 

 

Magnús Stephensen (1762-1833) var einn mesti frumkvöðullinn í upplýsingastefnu 
Íslendinga. Hann tjáir sig opinberlega meðal annars um tónlistarmenningu eða öllu heldur 
að hans mati „ómenningu“ Íslendinga og fer vægast sagt ófögrum orðum um söng 
landsmanna sinna í eftirmála sálmabókarinnar frá 1801: 

 

                                                   
9 Sama heimild. 
10 Njáll Sigurðsson, „Safnaðarsöngur á móðurmáli“, Kristni á Íslandi 3, (Reykjavik: Alþingi, 2000), 246. 
11 Hrafn Sveinbjarnarson 1997 (ópr.): 30 sjá ennfr. AM 245 4 to. Lbs. 1646 4 to: 211, Jakob Benediktsson 
1969:129. 
12 Ólafur Daviðsson 1888-1892:239-240. Mohr 1786: 372-373, sjá einnig: Njáll Sigurðsson, 
„Safnaðarsöngur á móðurmáli“, Kristni á Íslandi 3, 247. 
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... að hver gauli í belg og keppist máta- og aðgreiningarlaust, sumir að grípa hver fram fyrir hvort 

annan, og sumir að draga seiminn hver öðrum lengur [...] Það er ljótt bæði að heyra og sjá, þegar 

söngvarar kúga upp skræki á stangli með uppblásnum æðum  á höfði og öllu andliti af ofraun,... 

 
Sálmabókin (1801) sem hér er vitnað í hefur verið nefnd „Aldamótabókin“ en einnig 
uppnefnd „Leirgerður“ af þeim sem voru andvígir þeim breytingum sem hún fól í sér. Í 
sálmabókinni eru skráð 100 lög en aðeins þrjú af þeim eru prentuð með nótum. 
Upphafsnótur hinna laganna eru skráðar með bókstöfum. Í formálanum er tekið fram að 
mörgum nýjum sálmum hafi verið bætt við bókina, en gamlir sálmar „lagaðir“. Á 
liturgíunni gerir Magnús mjög róttækar breytingar. Magnús taldi „þann eldgamla 
messusaung úreltan“ og felldi niður hina fornu liturgísku þætti: Introitus, Kyrie, Gloria, 
Halleluja, Credo. Í staðinn átti að syngja sálma eftir frjálsu vali prestsins. Í staðinn fyrir 
Credo skyldi syngja sálm, sem presturinn hafði valið og „fundið hlýða uppá sitt ræðu 
efni“. Þessar breytingar voru alveg í anda „skynsemistrúarstefnu“ og breiddust frá 
evangelískri kirkju í Þýskalandi yfir til Danmerkur og loks hingað til Íslands.13 
 
Bjarni Þorsteinsson (1861-1938) lýsir því hinsvegar yfir í inngangi sínum að bókinni 
Íslensk þjóðlög  að ekki megi gera of mikið af því að lasta gamla sönginn, og segir að 
þótt að hann sé fæddur eftir miðja 19. öld  hafi hann heyrt töluvert mikið af gömlum söng 
í ýmsum hlutum landsins og getur því vottað að af eigin reynslu að hann hafi heyrt gömlu 
lögin sannarlega vel sungin, með föstum takti og góðu skipulagi, þótt hann hafi einnig 
heyrt hið mótstæða.14 
 
Í einhverjum kirkjum mun stundum hafa hljómað tvíraddaður söngur með sér íslenskum 
hætti, svokallaður tvísöngur.  
 

Tvísöngurinn gaf  betri söngvurum í söfnuði tækifæri til að láta ljós sitt skína. Söngvarinn skreytti 

lagið með yfir- og undirrödd sem hreyfði sig oftast í samstígum skrefum með laginu. Einkennandi 

tóntegund tvísöngslaga var hin lydíska kirkjutóntegund og ríkjandi tónbil voru hreinar fimmundir. 

En þegar hinn nýi söngur upplýsingaraldar, fjölraddaði sálmasöngurinn tók að ryðja sér til rúms 

um aldamótin voru dagar tvísöngsins í kirkjunni taldir.15  

 
Séra Magnús Hákonarson í Miklaholti ritaði 1846 grein í Ársriti presta og aðstoðarpresta í Syðra-

Þórsnesþingi sem bar yfirskriftina „Um söng í kirkjum“. Í greininni lýsir Magnús spaugilega 

ófögrum kirkjusöng sem hljómaði einn sunnudag í kirkjunni. Sr. Magnús heldur því fram að þessi 

lýsing hans geti átt víða við í kirkjum landsins. Áhugaverðar eru tillögur hans um að bæta úr 

þessu. Hann leggur áherslu á að forsöngvarar skyldu  læra á hljóðfæri „þó ekki væri nema 

langspil“ til að læra nóturnar og kemur síðan með tillögu um að æskilegt væri að  raða 

söngvinnum körlum, konum og unglingum í kirkjunni svo að þau myndi „saungflokk“ og leiði 

                                                   
13 Baldur Andrésson, „Tónlistarsaga Reykjavikur“ Inngangur: frá fornöld til 1800 , 
http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1000-1800_8.html, 9.10.2007. 
14Sr. Bjarni Þórsteinsson,  Íslensk þjóðlög, 48. 

http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1000-1800_8.html
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safnaðarsönginn. Hér sjáum við fyrstu hugmynd að blönduðum kirkjukór eins og síðar varð til í 

kirkjum landsins. Það er athyglisvert að sr. Magnús skuli hér nefna konur og unglinga í þessu 

sambandi, löngu áður en það tíðkaðist að konur syngju í kirkjum. 16 

 
 
Pétur Guðjónsson (1812-1877), sem tók upp eftirnafnið Guðjohnsen, átti upp úr 1840 
stórt hlutverk í íslenskri kirkjusöngssögu. Hann færði Íslendingum „nýja sönginn“ og 
ekki síst raddaðan kórsöng eins og hann tíðkaðist á meginlandinu. Pétur nam á námsárum 
í Danmörku söng, tónfræði og orgelleik, kynntist tónlistarmenningu þar í landi og kom 
með dýrmæta reynslu heim til Íslands. Fyrsta skrefið taldi hann vera að Dómkirkjan 
eignaðist gott orgel og úr varð að fyrsta pípuorgel landsins kom til Reykjavikur um 1840. 
Pétur var skipaður dómorganisti og var gerður söngkennari í „Lærða skólanum“ á 
Bessastöðum. Þar hóf hann að æfa skólapilta í söng og samsöng í fjórum röddum, sem þá 
hafði ekki tíðkast hér og má því segja að þetta hafi verið upphaf fjölraddaðs kórsöngs á 
Íslandi. Um söng skólapiltanna við minningarguðsþjónustu um Kristján konung VIII var 
fjallað í Þjóðólfi og þótti mikið til hans koma. Þann 2. apríl 1854 efndu skólapiltarnir 
undir stjórn Péturs Guðjohnsens til opinbers samsöngs á Langalofti. Þar gafst 
heimamönnum tækifæri til að hlýða á  fyrstu opinberu kórtónleika sem haldnir voru hér á 
landi.17  
 
1855 gaf maður að nafni Ari Sæmundsson (1797-1876) út kennslubók á Akureyri: 
Leiðarvísir til að spila á langspil og til að læra sálmalög eptir nótum, og nótur með 
bókstöfum, til allra sálmalaga, sem eru í messusöngsbók vorri, og þaraðauki til nokkura 
fleiri sálmalaga, handa unglingum og viðvaningum.  
Bókin er tileinkuð „Íslands ágætasta og lang-mesta söngfræðingi herra organista Pjetri 
Guðjohnsen“. Ari Sæmundsson var nemandi Magnúsar Stephensen og áttaði sig 
greinilega á því að íslenska hljóðfærið langspilið væri gagnlegast að nota til að kenna 
Íslendingum að syngja eftir nótum. Bjarni Þorsteinsson vitnar í formála að Íslenskum  
þjóðlögum bls. 73-74 í bréfi frá Finni Jónssyni frá Kjörseyri til Bjarna: 
 

... eins og kunnugt er, reyndi Magnús Stephensen [...] að bæta sönginn um aldamótin; en þótt 

leiðarvísir hans aptan við Sálmabókina (1801) sje furðu góður, og aðgengilegri en leiðarvísirinn 

framan við bók Guðjóhnsens (1861), þá hefur Magnúsi orðið hið sama á og hinum, að benda 

mönnum ekki á hjálparmeðalið, sem lá svo opið fyrir, en það var langspilið. Þeir sem þekktu 

útlend hljóðfæri hefðu átt að geta hugsað sjer það, að nota langspilið rjett nótusett, til þess að læra 

á það ný lög.[...] Leiðarvísir hans [Ara] hefur gjört mjög mikið gagn, því eptir honum og með 

hjálp langspilanna gátu menn lært lögin í bók Guðjohnsens(1861); en eptir þeirri bók eingöngu 

gat, mjer vitanlega, enginn maður lært lag tilsagnarlaust. 

 

                                                                                                                                                       
15 Hörður Áskelsson, „Kirkjutónlist á 19. öld“, Kristni á Íslandi 4, 165-169. 
16 Hörður Áskelsson, „Kirkjutónlist á 19. öld“, Kristni á Íslandi 4, 166-167. 
17 Bergþóra Jónsdóttir „Endurbætari söngmenntarinnar“, Morgunblaðið, 2. april 2004, miðopna. 
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Sálmabók Guðjohnsens sem hér er vitnað í, Íslenzk sálmasaungs- og messubók með 
nótum, gaf hann út 1861 eftir að hafa starfað í 21 ár sem dómorganisti í Reykjavík. Bók 
þessi er líkt og Leiðarvísir Ara ætluð sem kennslubók til sjálfsnáms. Í formála segir hann 
á bls. 14:  

 

[...]sálmar þessir eru ekki ætlaðir til að sýngja i kirkjunni, heldur eru þeir hér settir fyrir þá, sem 

kynnu vilja æfa sig á lögunum. 

 
Sálmarnir í bókinni eru skráðir einraddaðir og öfugt við leiðbeiningar Ara Sæmundsens 
sem leggur langspilið til sem hjálpartæki, ráðleggur Pétur Guðjohnsen lesendum sínum 
að læra tónstiga og sálmana án hljóðfæra, varar meira að segja við að nota langspilið og 
telur það eiga sök á afbökun margra sálmalaga. Líklegast má telja að oft hafi langspilin 
ekki verið rétt stillt og varaði Pétur af þeim sökum við notkun þeirra. Hann telur að best 
væri að fá tilsögn kennara og býður sjálfan sig fram við það: 

 
Það skyldi vera mér sönn ánægja að leiðbeina þeim, sem nema  vilja, þegar ég hefi tómstundi til, í 

réttum skilníngi á því, sem hér er sagt, því það er umfram allt áríðandi, að eyrað venist ekki til að 

heyra falska tóna þegar frá byrjun saungæfínganna18 

 
Með tímanum voru sálmarnir sem Pétur skráði í sálmabókinni 1861 þekktir sem „nýi 
söngurinn“ til aðgreininar frá gamla söngnum sem hafði fram að því varðveist mann fram 
af manni. 
 
Orgel og sérstaklega harmoníum bættust nú við í kirkjur landsins. 1872 var harmóníum 
tekið í notkun í Melstað í Miðfirði og mun það hafa verið fyrsta harmoníumið í 
sveitakirkju á Íslandi.19 Þau komu í stað raddar forsöngvarans sem leiddi söfnuðinn í 
sálmasöngnum. Reikna má með að með tilkomu hljóðfæra hafa sumir sálmar í fyrsta sinn 
hljómað eins og ritaðar nótur sögðu til um, en ekki umsköpuð af munni forsöngvara. 
Afgerandi tónn hljóðfærisins kom í veg fyrir að hver gæti sungið með sínu nefi. Með 
þessum tímamótum skapaðist ný stétt á landinu: „organistar“ og sömuleiðis mynduðust 
síðan við lok 19. aldar kirkjukórar í þeirri mynd sem við þekkjum enn í dag. Kórinn 
raðaði sér upp nálægt orgelinu og söng með orgelundirleik.20 
 
Árið 1878, ári eftir að Pétur Guðjohnsen lést, gefa synir hans út  Sálmasöngsbók með 
þrem röddum eftir föður þeirra. Sú bók var hugsuð sem sálmabók til að syngja eftir í 
kirkjum fyrir raddaðan kór og orgelleik. „Athyglisvert er að hann kaus að rita þriggja 
radda útsetningar á sálmunum, en ekki fjögura radda eins og tíðkaðist í Danmörku og 
Þýskalandi. Bókin náði þó aldrei mikilli útbreiðslu því hún fékk fljótlega samkeppni frá 
útgáfum Jónasar Helgasonar er var eftirmaður hans sem Dómkirkjuorganisti.“21  
 

                                                   
18 Pétur Guðjohnsen, Íslensk sálmasaungs-og messubók, 1861, 13. 
19 Hörður Áskelsson, „Kirkjutónlist á 19. öld“, Kristni á Íslandi 4, 172. 
20 Sama heimild, 174-175. 
21 Sama heimild, 174. 
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Jónas Helgason (1839-1903) tók við dómorganistastarfinu 1877 og gegndi því starfi til 
dauðadags. Auk þess starfaði hann sem söngkennari við Barnaskólann og Kvennaskólann 
í Reykjavík. Árið 1862 stofnaði Jónas Söngfélag Reykjavíkur sem var kór iðnaðarmanna 
í Reykjavík.1875 var kórnum gefið nafnið Harpa. Söngfélagið Harpa starfaði í um 30 ár, 
alla tíð undir stjórn Jónasar og var lengi eini karlakórinn í bænum. Jónas var að mestu 
sjálfmenntaður, þó lærði hann einn vetur í konunglega danska tónlistarháskólanum er 
hann var 36 ára gamall. 
 
Jónas gaf út sönglagasöfn, sálmalög í þremum röddum, leiðarvísi um notkun á  
raddfærum mannsins, söngkennslubækur, auk þess sem hann samdi sjálfur sönglög. Hann 
var mjög virkur í því að miðla og kenna tónlist og vildi ná til sem breiðasta hóps manna. Í  
heftinu „Leiðarvísir um notkun á raddfærum mannsins“ 1883 skrifar Jónas eftirfarandi: 

 
Það er ætlun sumra manna, að það sjeu aðeins örfáir menn, eða rjettara sagt einn og einn maður, 

sem geti sungið, en þetta er mesta fásinna. Vjer heyrum opt slíkar mótbárur sem þessar: jeg hefi 

ekki minnstu rödd, jeg get eki náð nokkrum tón, og fleira þess háttar. Mjer liggur við að fullyrða, 

að hver sá maður, sem ekki hefir eyðilögð eyru eða raddfæri, og sem getur talað, geti einnnig lært 

að syngja. 

 
Varðandi kirkjusönginn gaf Jónas út fjórradda kirkjusöngsbók 1885 og viðbæti við hana 
1889. Um Jónas segir Sigfús Einarsson í formála annarrar útgáfu Kirkjusöngsbókarinnar 
(1889): „Hann lagði grundvöllinn og vann mest og bezt í þarfir kirkjusöngsins hér á 
landi.“ 
Með þessari bók er í fyrsta skipti innleidd fjórröddun fyrir ósamkynja raddir (sópran, alt, 
tenór og bassa raddsetningar). Athyglisvert er að hann gefur upp hraðatilvísun við 
sálmalögin með töluinnstillingu á taktmæli. Hann velur áberandi hægan flutningshraða á 
sálmunum sem hefur væntanlega gert flutning þeirra frekar þunglamalegan. Jónasi þótti  
eflaust  hægur og hátíðlegur söngur hæfa best Guðs orði.22 
 
Í tíð Péturs sem dómorganista sungu eingöngu skólapiltar og stúdentar í 
dómkirkjukórnum. En Jónas hélt því fram „að betur færi að sálmarnir væru sungnir af 
blönduðum kór“ og upp frá því fóru konur að syngja með Dómkirkjukórnum.23 
Kirkjukórarnir almennt sem mynduðust með tilkomu hljóðfæra við hverja kirkju urðu 
yfirleitt blandaðir og fengu konur þar með nýtt hlutverk í kirkjusöngnum. „Með sópran 
sungu þær laglínu sálmana sem forsöngvarar höfðu áður sungið og auk þess sem konur 
skipuðu altröddina.“24  
 
Sem dómkirkjuorganisti var það skylda Jónasar að kenna ókeypis organistaefnum, sem 
þess óskuðu, að leika á harmoníum, gegn 1000 kr. árslaunum úr ríkissjóði. Jónas kenndi 

                                                   
22  Hallgrímur Helgason, „Jónas Helgason“, Tónmenntasaga Íslands. Íslensk tónmenntaritun 11. 
(Reykjavík: Skákprent, 1992), 65-66. 
23 Inga Dóra Björnsdóttir, „Hin karlmannlega raust og hinn hljóðláti máttur kvenna – upphaf kórsöngs á 
Íslandi“, Saga XXXIX (2001) 41. 
24 Hörður Áskelsson, „Kirkjutónlist á 19. öld“, 175. 



 

 
 

 11

af hug og hjarta og þegar hann féll frá höfðu allir organistar á landinu notið kennslu hans. 
Hann stuðlaði að því, að harmoníum voru fengin í kirkjur víðs vegar um landið.25 
 
Bæði Pétur Guðjohnsen og  Jónas Helgason töldu dúr og moll tóntegundir hæfa söngnum 
og mannsröddinni best. Því náðu þessar tóntegundir yfirhöndinni í sálmasöngnum í þeirra 
útgáfum og gömlu lagrænu kirkjutóntegundirnar þurftu að mestu að víkja. 
 
Þann 4. maí 1880 fór fram útför Jóns Sigurðssonar forseta og konu hans, Ingibjargar 
Einarsdóttur, frá Dómkirkjunni í Reykjavík. Athygli vakti að dönsk kona að nafni Olufa 
Finsen stjórnaði flutning sorgarkantötu. Matthías Jochumson skáld hafði ort textann en 
Olufa sjálf hafði samið lögin og æft söngvarana fyrir athöfnina.26 Kantatan var flutt af 
tvöföldum kvartett karla og kvenna og tveimur einsöngvurum: Ástu Hallgrímsson sópran, 
og Steingrími Johnsen bassa.27 Þetta mun hafa verið í fyrsta skipti sem blandaður 
kórsöngur heyrðist í Dómkirkjunni og að sögn Jóns Helgasonar biskups hafði aldrei fyrr 
heyrst einsöngur við jarðarför í Reykjavík.28 
 
Frú Olufa Finsen (1835-1908) bjó í Reykjavík á árunum 1865 til 1882 ásamt eiginmanni 
sínum Hilmari Finsen stiftamtmanni og síðar landshöfðingja. Dóttir þeirra hjóna, 
rithöfundurinn Nulle Finsen, segir svo frá: „þegar foreldrar mínir komu til Íslands, lá 
íslenzkt tónlistarlíf í dvala. Móðir mín vakti það af svefni. Á kvöldin safnaði hún um sig 
unga fólkinu og kenndi því að hlusta á tónlist, jafnvel að spila og syngja.“ Indriði 
Einarson segir frá því að frú Finsen „hafði snemma söngflokk karla og kvenna, sem hún 
æfði saman og stóð fyrir.“29 Hér er væntanlega um fyrsta blandaða kór á Íslandi að ræða. 
Kór þessi kom fram á basar- og tombólukvöldi sem Olufa stóð fyrir 1866 og var skrifað 
um það í Þjóðólfi 1866, 28. febrúar á bls. 66: 

 
þaráofan bættist til mikillar ununar hinn fagri margradda saungr, sem öðru hverju var haldið uppi 

bæði kveldin; þar voru optast að saungnum 20 manns nál. 12 konur og 8 karlmenn er öll höfðu æft 

sig undir einu sinni í viku síðan fyrir jól, undir leiðsögn stiptamtmannsfrúarinnar, er bæði sýngr 

vel sjálf og kann saung manna bezt, eins og að leika á “Pjanoforte”, og lék hún nú á það hljóðfæri 

undir saunginn þessi bazarkveld; 

 

Bjarni Þorsteinsson (1861-1938) stjórnaði, síðasta veturinn sem hann var við nám í 
Latínuskólanum í Reykjavík,(1882-83) kór stúdenta- og skólapilta skólans. Söngur 
skólapilta hafði verið með helstu viðburðum í skemmtanalífi bæjarins allt frá fyrsta 
samsöngnum undir stjórn Péturs Guðjohnsens 1854 á Langaloftinu. Einnig var útisöngur 
skólapilta á skólatröppunum bæjarbúum eftirminnilegur. Halldór Jónasson frá Eiðum 
lýsir því í eftirmælum sínum um Bjarna Þorsteinsson:  

 

                                                   
25 Baldur Andrésson, „Tónlistarsaga Reykjavikur“, II Tímabilið 1800-1900 
http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1800-1900/til1900_5.html, 9.10.2007. 
26 Lamm Sigurlaug Regina, Musik und Gemeinschaft einer Nation im Werden, 106. 
27 Sama heimild, 107. 
28 Jón Þórarinsson, Sveinbjörn Sveinbjörnsson, (Reykjavík: Almenna bókfélagið, 1969), 97. 
29 Sama heimild, 96-97. 

http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1800-1900/til1900_5.html
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Fyrr á dögum, þegar listin var í bernsku, var hérsannnefnt tónlistarhungur allra söngvina; þá þyrsti 

í söng og tóna. Ef einhversstaðar heyrðist ómur af söng eða hljóðfæraslætti, létu menn allt annað 

kyrrt liggja og þutu til úr öllum áttum til að hlýða á.30  

 

Árið 1888 var Bjarni vígður til prests og þjónaði Hvanneyrarprestakalli á Siglufirði nær 
alla sína æfi, eða til 1935. Bjarni var á undan sinni tíð til að átta sig á því að „gamli 
söngurinn“ og íslensku þjóðlögin mættu ekki glatast og safnaði í sitt mikla safn „Íslensk 
þjóðlög“ á um 1000 blaðsíðum fleiri hundruð þjóðlögum. Í bókinni ritar Bjarni einnig 
fyrstur söngsögu Íslands frá því í fornöld og til loka19. aldar.  
 
Árið 1899 er gefin út Íslenskur hátíðarsöngur, sem er víxlsöngur milli prests og kórs á 
stórhátíðum eftir Bjarna. Þessir söngvar hljóma enn í kirkjum landsins og hafa fylgt 
þjóðinni í meira en hundrað ár. Bjarni bjó til prentunar íslenzka sálmasöngsbók 
(Reykjavík, 1903) og viðbætur við hana kom út 1912. Eins og í sálmabókinni eftir Jónas 
skráði Bjarni sálmana í fjögurra radda útgáfum. Bjarni bætti nokkrum lögum við 
sálmabókina sem voru í eðli sínu engir sálmar eins og til dæmis Í dag er glatt í döprum 
hjörtum úr Töfraflautunni eftir Mozart eða Hátt ég kalla, lag úr óperunni Freischütz eftir 
Weber.31 
 
Sigfús Einarsson (1877- 1939) varð fyrsti Íslendingurinn, sem hafði tónlist að ævistarfi. 
Í inngangsorðum söngmálablaðsins Heimi sem hann stofnaði ásamt Friðriki Bjarnasyni 
1923, segir hann: 

 

Við viljum söng yfir landið. Við viljum söng um allt Ísland, jafnt fámennar og afskekktar sveitir 

eins og fjölmenna kaupstaði! Við viljum vaxandi kunnáttu á öllum sviðum tónlistarinnar! Við 

viljum sönggleði og söngvit inn á hvern bæ!32 
 
Sigfús kom mjög við sögu þegar Friðrik VIII kom hingað árið 1907. Af því tilefni samdi 
hann Konungskantötu sína, auk tveggja annarra söngverka og stjórnaði tíu manna 
söngflokki sem var í konungsfylgdinni og skemmti gestum. 
 
Sigfús gegndi starfi dómkirkjuorganista 1913 -1939. Í ráðningarsamningi hans var tekið 
fram að hann skyldi hafa og æfa fastan söngflokk, 6-8 manns, sem launaður væri 
sérstaklega. Með árunum stækkaði Sigfús kirkjukórinn og valdi í hann fólk. Undir stjórn 
hans þótti kórinn einstaklega góður. Ekki eru þó til heimildir fyrir því að hann hafi haldið 
sjálfstæða tónleika.33 
 
Árið 1919 gaf Sigfús Einarsson út sálmasöngsbók í Reykjavík og 1936 bjó hann til 
prentunar ásamt Páli Ísólfssyni Sálmasöngsbók til kirkju- og heimasöngs. Auk þess komu 
1934 út Messusöngvar, sem Sigfúsi var falið að semja við texta Helgisiðabókarinnar, sem 

                                                   
30 Baldur Andrésson, „Tónlistarsaga Reykjavikur“, II Tímabilið 1800-1900: Bjarni Þorsteinsson. 
31 Sama heimild. 
32 Hallgrímur Helgason, „Sigfús Einarsson“ Tónmenntasaga Íslands, 171-172. 
33 Þórir Stephensen, Saga Dómkirkjunnar, Sigfús Einarsson, www.domkirkjan.is/B174.html 02.01.2008. 

http://www.domkirkjan.is/B174.html


 

 
 

 13

kom út sama ár. Þessir víxlsöngvar með tónlagi Sigfúsar eru enn mikið sungnir í 
íslenskum kirkjum í dag. 
 
Saga Karlakóra í Reykjavík hófst með fyrsta samsöng piltanna í „Lærða skólanum“ 
undir stjórn Péturs Guðjohnsen um 1854 og síðar með stofnun söngfélagsins Hörpu 1862. 
En Harpa var ekki eina söngfélagið sem starfaði á Reykjavíkursvæðinu. Samkvæmt frétt í 
Þjóðólfi 1882 kom Söngfjelag Seltjarnarneshrepps opinberlega fram á sjúkrahúsinu og 
„þótti það allvel fara“ og virðingarvert að alþýðumenn stofnuðu slík félög af 
sjálfsdáðum.34 Árið 1891 stofnaði Brynjólfur Þorláksson (1867-1950) drengjakórinn 
Vonin og sá sami stofnaði eftir heimkomu frá tónlistarnámi í Kaupmannhöfn um 1902  
Karlakórinn Káta piltar. 
14. janúar 1892 var stofnað nýtt söngfélag í Reykjavík undir stjórn Steingríms Johnsens, 
söngkennara og kenndi sig við stofndag sinn. Upp úr aldamótunum stofnaði Sigfús 
Einarsson Söngfélagið 17. júní en hann var einnig stjórnandi þess félags.  
 
Innan K.F.U.M í Reykjavík starfaði lengi kór en 1916 tók Jón Halldórsson við stjórn 
kórsins og gerði hann að sjálfstæðri einingu með það að markmiði að kórinn gæti líka sótt 
söngvara út fyrir K.F.U.M og væri hæfur til að koma fram á opinberum tónleikum. 1936 
skipti kórinn um nafn og hefur síðan heitið Karlakórinn Fóstbræður.35 Karlakór 
Reykjavíkur var stofnaður 3. janúar 1926 af Sigurði Þórðarsyni.  
 
Fyrir utan þessa kóra í Reykjavík voru líka stofnaðir allmargir karlakórar á 
landsbyggðinni. Má þar sem dæmi nefna Karlakórinn Heklu og Söngfélagið Geysi á 
Akureyri, Karlakórinn Vísi á Siglufirði og Karlakór Ísafjarðar, Karlakórinn Braga á 
Seyðisfirði, Karlakórinn Þresti í Hafnarfirði, Karlakórinn Svani á Akranesi, Karlakór 
Mývatnssveitar og Karlakórinn Þresti á Þingeyri. Einnig Karlakór Hreppamanna, 
Söngfélagið Bræðurna í Borgafirði og Bændakórinn í Skagafirði og Karlakór Heimi sem 
var stofnaður 1927.36 
 
Af þessari upptalningu má sjá að karlakórar hafa fljótlega náð mikilli útbreiðslu hér á 
landi og verið eftirsóknarverður félagsskapur meðal karla. Menn af öllum stéttum hittust 
og sungu saman í kór. Mun minna varð aftur á móti um þátttöku kvenna í kórastarfi á 
þessum tíma.  
 
Árið 1928 var Sigfús Einarsson skipaður söngstjóri Alþingishátíðarinnar 1930. Fyrir 
hátíðina átti að velja raddir í 100 manna blandaðan kór. Það reyndist lítið mál að fá konur 
til að syngja, 138 voru prófaðar og 60 valdar í kórinn. En annað kom í ljós þegar leitað 
var að karlaröddum. Þó að fleiri hundruð karlar væru virkir í karlakórum um landið allt 
buðu þeir sig ekki fram til að syngja með í blönduðum kór. Af 35 karlmönnum sem fóru í 
prufusöng reyndust aðeins þrír nothæfir. Loks náðist samningur við Karlakór K.F.U.M. 

                                                   
34„Gleðileikir og skemtanir“, þjóðólfur 4. tbl. 34. árg. (1882), 13. 
35 Karlakórinn Fóstbræður 1986. Stofnaður 1916. Ritstjóri Birna Eyjólfsdóttir (Reykjavík, 1986). 
36 Inga Dóra Björnsdóttir, „Hin karlmannlega raust og hinn hljóðláti máttur kvenna – upphaf kórsöngs á 
Íslandi“ , Saga XXXIX (2001) 24-25. 
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gegn greiðslu, um að skipa karlaraddir í kórnum sem varð þar með til og fékk nafnið 
Þingvallakórinn.37  
 
Ári síðar hélt hluti þessa blandaða kórs utan til að taka þátt í norrænu söngmóti í 
Kaupmannahöfn. Kórinn stóð sig svo vel á mótinu að hljómplötufyrirtækin H.M.V. og 
Polyphon buðu kórnum það stórkostlega tækifæri að syngja öll lögin sem hann söng á 
mótinu inn á hljómplötu. Sigfús þakkaði glaður tilboðið, en hann gerði sér ekki grein fyrir 
samheldni karlakórsmeðlimanna því söngvararnir úr K.F.U.M. neituðu að syngja inn á 
hljómplötu í fyrsta sinn nema undir stjórn síns eigin söngstjóra. Ekkert varð því úr þessu 
tækifæri til útgáfu á íslenskri tónlist og íslenskum tónlistarflutningi.38 
 
Söngferðalög karlakóra til útlanda hófust 1905 með för karlakórsins Heklu á Akureyri til 
Noregs og hafa síðan þá verið fastur liður í kórastarfinu. Fyrst um sinn ferðuðust kórarnir 
mest til Norðurlandanna en síðan til fleiri landa. „Það sem einkennir frásagnir af þessum 
ferðum eru hinar dýrlegu móttökur sem kórarnir yfirleitt fengu og góðir dómar.“39 Á 
árunum 1935-60 fór Karlakór Reykjavíkur sex sinnum til útlanda. Dagblaðið 
Morgenavisen í Bergen sagði orðrétt um tónleika kórsins þar árið 1935: 

 

Söngskráin í gær sýndi oss greinilega hversu langt Íslendingarnir eru komnir í kórlagasmíði og 

hvílikum árangri þeir hafa náð í söngrænum þroska og menningu. Sögulega séð er þessi kór sá 

bezti, sem hér hefur heyrzt.40 

 

Í tilefni af 50 ára afmæli Sambands Íslenskra Karlakóra 1978 sagði Vilhjálmur 
Hjálmarson: 
 

Íslenskir karlakórar eiga að baki langt starf og merka sögu. Þeir hafa ekki aðeins eflt sönglíf með 

Íslendingum, sér og öðrum til gagns og óblandinnar ánægju, heldur einnig aukið hróður Íslands og 

íslenskrar menningar á erlendri grund.41 

 
Íslenskir karlakórar sungu og syngja enn í dag við móttöku erlendra þjóðhöfðingja, á 
þjóðarhátíðardögum, eða í útlöndum ávallt sem „fulltrúar“ íslensku þjóðarinnar. Því má 
segja að enn þann dag í dag sé íslenska karlakóraveldið á sinn hátt tákngervingur 
þjóðarinnar. Kórarnir hafa í gegnum áratugina fengið svo mikið lof og hrós fyrir 
frammistöðu sína í útlöndum „að það hefur hjálpað Íslendingum við að verða jafningar 
annarra þjóða og varð einskonar mælistika á stöðu Íslendinga sem fullgildrar þjóðar“.42 
 
Fyrsti blandaði kórinn var væntanlega söngflokkurinn hennar Olufu Finsen sem áður 
var getið og sagði Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld frá því að hann hafi aðstoðað frú 
                                                   
37 Bjarki Sveinbjörnsson, Tónlist á Íslandi á 20. öld, Alþingishátíðin 1930, 
http://www.ismennt.is/not/bjarki/Phd/Sidur/11-26.html, 3.1.2008. 
38  Sama heimild. 
39 Inga Dóra Björnsdóttir, „Hin karlmannlega raust og hinn hljóðláti máttur kvenna“, 32. 
40 Gunnar M Magnússon, Sigurðar bók Þórðarsonar, (Reykjavík, 1979), 84. 
41 Vilhjálmur Hjálmarsson, (í tilefni 50 ára afmælis SÍK 1978) http://www.sikk.is/byrjunin.htm 12.01.2008 
42 Inga Dóra Björnsdóttir, „Hin karlmannlega raust og hinn hljóðláti máttur kvenna“, 31. 

http://www.ismennt.is/not/bjarki/Phd/Sidur/11-26.html
http://www.sikk.is/byrjunin.htm
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Finsen við að æfa með kórnum Messias eftir Händel.43 Árni Thorsteinsson minnist í 
sínum endurminningum eins söngfélags í Reykjavík sem var skipað „körlum og konum“, 
sem Steingrímur Johnsen söngkennari og Björn Kristjánsson kaupmaður og 
söngfræðingur stofnuðu árið 1883. Söngfélagið söng oft í Dómkirkjunni til styrktar 
kirkjunni. Konurnar í kórnum voru allt dætur og eiginkonur betri borgara bæjarins.44  
Friðrik Bjarnason stofnaði kvennakórinn Erlur í Hafnafirði 1918 og stjórnaði honum í 5 
ár.45 Á Ísafirði stofnaði Jónas Tómasson Sunnukórinn 1936 sem var hvort tveggja í senn, 
blandaður kirkjukór og almennur borgarakór.46 Söngfélagið Gígjan á Akureyri var frá 
upphafi skipuð konum jafnt sem körlum, en Gígjan söng einkum við messur í 
Akureyrarkirkju.47 Fyrir utan kirkjukórana, þar sem konur áttu fastan sess, var frekar lítið 
um sjálfstætt starfandi blandaða kóra og þeir sem hér voru upptaldir æfðu kirkjutónlist og 
sungu aðallega í kirkjum. 
 
Kirkjukórar landsins voru ekki formlega stofnaðir fyrr en miklu seinna en þessir kórar 
hófu störf. Heimildir eru til um að söngflokkarnir hafi í fyrstu ekki verið mjög fjölmennir. 
Sem dæmi má nefna að í kirkjukór Dómkirkjunnar í tíð Brynjólfs Þórlákssonar, sem var 
Dómkirkjuorganisti frá 1903 til 1912, voru ekki nema 6 - 8 manns. Í upphafi söng 
kirkjukórinn kauplaust við messur en 14. águst 1903 afhentu þeir Brynjólfur og Sigfús 
Einarsson yfirvöldum Dómkirkjunnar kr. 426,27 sem var ágóði af söngskemmtun, er þeir 
höfðu staðið fyrir í kirkjunni 21. og 28. júlí sama ár. Þeir báðu um að fé þetta yrði notað 
til að „koma á fót föstum söngflokki við kirkjuna, er fái þóknun fyrir starf sitt“. 
Síðar sama ár var gerður samningur við Brynjólf organista og skyldu árslaun hans vera 
1000 krónur. Skyldu 200 krónur þar af ganga til að launa söngflokkinn. 48 Það varð ekki 
fyrr en 1943 sem Dómkirkjukórinn var formlega stofnaður sem félag söngfólks við 
Dómkirkjuna, þá undir stjórn Páls Ísólfssonar (1893-1974).49 
 
Í fundargerðabók sóknarnefndar Húsavíkursóknar frá 1905-1906 ( í stílabókarformi) sem 
er varðveitt í Safnahúsinu á Húsavík er að finna eftirfarandi heimild : 
 

4. Rætt um söngstjóra næsta ár. Á fundinum kom fram tilboð frá Stefáni Guðjohnsen fyrir hönd 6 

manna að halda uppi söngnum fyrir enga þóknun, ef fundurinn heimilaði sóknarnefndinni að jafna 

niður 1270 kr. er gengi í sjóð til orgelkaupa í hina nýju kirkju. 

 
Árið 1941 var stofnað með lögum embætti söngmálastjóra og heyrði það embætti undir 
ríkið. Árið 1993 var því breytt þegar kirkjumálasjóður var stofnaður. Lögin frá 1941 
kváðu á um að „söngmálastjóri skyldi vera söngfróður maður og vanur að kenna 
söngflokkum. Hann átti að halda námskeið með kirkjuorganistum, leiðbeina þeim um 

                                                   
43 Jón Þórarinsson, Sveinbjörn Sveinbjörnsson, (Reykjavík: Almenna bókfélagið, 1969), 97. 
44 Ingólfur Kristjánsson, Harpa minninganna. Árni Thorsteinsson, Minningar (Reykjavík,1955), 315   
Áhersla höfundar. 
45 Hallgrímur Helgason, Tónskáld og Tónmenntir, (Reykjavik: Skákprent, 1993), 16. 
46 Sama heimild, bls. 43. 
47 Inga Dóra Björnsdóttir, „Hin karlmannlega raust og hinn hljóðláti máttur kvenna“, 38. 
48 Þórir Stephensen, Saga Dómkirkjunnar, Brynjólfur Þorláksson, www.domkirkjan.is/B171.html 
02.01.2008. 
49 Þórir Stephensen, Saga Dómkirkjunnar, Páll Ísólfsson, www.domkirkjan.is/B178.html 02.01.2008. 

http://www.domkirkjan.is/B171.html
http://www.domkirkjan.is/B178.html
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söngkennslu og söngstjórn, aðstoða þá við stofnun safnaðarsöngflokka, halda almenn 
námskeið í safnaðarsöng og vinna að því með prestum og organistum að íslenskur 
safnaðarsöngur verði sem almennastur og fegurstur.“50 
 
Sigurður Birkis  gegndi fyrstur starfinu 1941-1960. Hann er jafnframt stofnandi 
Söngskóla Þjóðkirkjunnar. Sigurður vann að því að stofna kirkjukóra um allt land og 
einnig kirkjukórasambönd. Hann var sjálfur fyrsti formaður Kirkjukórasambands Íslands. 
Hann vann mikið við raddþjálfun í karlakórum landsins og hélt námskeið fyrir 
kirkjukóra. 
 
Árið 1961 tók Róbert A. Ottóson, sem var þýskur, við starfinu og gegndi því til 
dauðadags árið 1974. Hann hélt áfram á sömu braut en endurvakti klassískt messuform 
og fornan kirkjusöng, meðal annars úr „Grallara“ Guðbrands biskups. Hann stofnaði 
Skálholtskórinn og hélt fyrstu námskeiðin fyrir organista í Skálholti sem urðu seinna að 
sannkölluðum kóramótum. 
 
Frá 1974 til 2001 var Haukur Guðlaugsson söngmálastjóri þjóðkirkjunnar. Hann var 
sérstaklega duglegur í sínu starfi við að heimsækja kirkjukóra um allt land til 
námskeiðahalds og hélt áfram árlegum organista-og kórnámskeiðum í Skálholti. Þessi 
námskeið í Skálholti voru ekki aðeins vettvangur fyrir aukna menntun á sviði 
tónlistarinnar fyrir tónlistarfólkið sem starfaði í kirkjukórunum heldur einnig vettvangur 
til þess að kynnast og hafa af því skemmtun. Um þessi námskeið segir Sigrún 
Stefánsdóttir, félagi í Kór Langholtskirkju: 

 

Þessi námskeið tel ég að hafi verið ómetanleg lyftistöng, einkum fyrir kóra og organista úr smærri 

byggðarlögum. Þarna bar fólk saman bækur sínar, fékk að vita að það var ekki eitt í heiminum, 

kynntist nýju fólki, nýrri tónlist, eða nýrri túlkun á gamalkunnum lögum. Skálholtsstaður ómaði af 

söng og organslætti þessa daga og fólk sneri til síns heima með batteríin hlaðin og fullt af nýjum 

viðfangsefnum í farteskinu.“51 

 Í tíð Hauks sem söngmálastjóra jókst einnig útgáfustarfsemi og dreifing á nótum til 
organista. 52 
 
Hörður Áskelsson hefur gegnt starfi söngmálastjóra frá 2005. 
 
Með tilkomu fjölraddaðra kóralbóka fór raddaður sálmasöngur að hljóma víða í kirkjum 
um miðja19. öld. Söngfólk sem var ekki læst á nótur, lærði raddirnar eftir heyrn. Sumir 
telja að með rödduðum kórsöng hafi almenni safnaðarsöngurinn lagst af í íslenskum 
kirkum. Hallgrímur Helgason skrifar um þessa þróun kirkjusöngs í bók sinni Tónskáld og 
Tónmenntir (1993): 
 

                                                   
50 Tónskóli Þjóðkirkjunnar-Söngmálastjóri, http://kirkjan.is/tonskoli/?songmalastjori.html 02.01.2008. 
51 Sigrún Stefánsdóttir, Kirkjutónlistarstefna Þjóðkirkjunnar: Sjónarhóll kórfélagans, 
http://www.kirkjan.is/annall/kirkjutonlistarstfna/2003-10-06/22.32.58, 6.10.2007. 
52 Tónskóli Þjóðkirkjunnar-Söngmálastjóri, http://kirkjan.is/tonskoli/?songmalastjori.html 02.01.2008. 

http://kirkjan.is/tonskoli/?songmalastjori.html
http://www.kirkjan.is/annall/kirkjutonlistarstfna/2003-10-06/22.32.58
http://kirkjan.is/tonskoli/?songmalastjori.html
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Hér er upp komin reginvilla, sem enn ríður húsum í íslenzkri kirkju. Með því að svipta söfnuð lagi 

sínu er hann gerður ómyndugur. Safnaðarlag er á röngum forsendum orðið hlutverk margradda 

kirkjukórs, sem gerir hvorttveggja í senn að dæma söfnuð til óvirkni, og að koma sér hjá því að 

flytja viðhafnarsöng í listilegum búningi (cantus figuralis) til tilbreytingar við guðsþjónustu. 

Jafnvel öndvegis organisti fullyrðir, að með þessu móti sé safnaðarsöngur fjórradda; hér standi 

Ísland í fremstu röð!- Og þó er safnaðarsöngur ekki til. Safnaðarlag á sér engan söfnuð, sem veitir 

því líf, bara kórflokk, sem bregður yfir það einskonar sýndarblæ konsertflutnings.53 

 
Spurning er þó hvort að söfnuðurinn hafi, áður en kirkjukórssöngur varð til, tekið vel 
undir með forsöngvurum eða var ekki frekar hinn almenni safnaðarsöngur svo hljóður að 
kórflokkarnir voru myndaðir til þess að viðhalda söngnum í kirkjum? Fjölröddunin í 
svörum og sálmum hefur einfaldlega þótt ennþá fallegri og þar með enn þá meira við 
hæfi í söng Guði til dýrðar. 
 
Í Nýju Kirkjublaði frá árinu 1908 birtist grein eftir Bjarna Þorsteinsson (bls. 172-178) og 
ber yfirskriftina: „Um kirkjusönginn hjá oss og hin helztu ráð til að bæta hann“. Þar segir 
hann: 

Menn syngja alltof fáir hjá oss, og með alltof litlum áhuga; þeir fáu sem syngja, syngja frekar af 

því að þeir þurfa að gjöra það eða verða að gjöra það. Og þegar presturinn segir Drottinn sé með 

yður, þá er það venjulega einn, tveir eða þrír sem svara: Og með þínum anda, í stað þess að allur 

söfnuðurinn ætti að gjöra það. Söfnuðurinn á ekki að koma til kirkju með þeirri hugsun, að hann 

eigi að sitja og hlýða á, en forsöngvarinn og presturin eigi að syngja og tala ? Það sem mest að öllu 

ríður á í þessu máli er það, að söfnuðurnir sjálfir finni til þess að hér þarf endurbóta við. Söngfélag 

þyrfti að stofna í hverjum söfnuði og æfa sálmalögin, fyrst aðeins einrödduð, meðan litlir 

söngkraftar eru og menn eru óvanir að syngja; síðar má fara feti lengra.54 

 
En eftir að kirkjukórar landsins höfðu verið stofnaðir við hverja kirkju, höfðu stækkað og 
verið æfðir í fjórrödduðum söng í nærri öld, fóru menn aftur að leggja höfuðið í bleyti 
hvernig mætti efla almennan safnaðarsöng. Því þótt að nú hljómaði fallegur söngur í 
kirkjum var það samt svo, að söfnuðurinn tók ekki eða mjög lítið undir. Svo virðist sem 
íslenskir söfnuðir eigi í gegnum tíðina, og víðast hvar enn í dag, mjög erfitt með að 
syngja svo heyra megi í messum.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
53 Hallgrímur Helgason, Tónskáld og Tónmenntir, (Reykjavik: Skákprent, 1993), 195. 
54 http://kvi.annall.is/2002-1030/17.42.52/#more-31, 03.01.2008. 
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Kirkjukóra- og almenn kóramenning á Íslandi nú til dags 
 
Í nýjustu sálmabókinni sem kom út 1997 eru sálmarnir skráðir með nótum einraddað og 
tóntegundir eru valdir þannig að sem auðveldast sé að syngja þá. Formálinn ber 
yfirskrifina: Syngið nýjan söng. Þar segir herra Ólafur Skúlason biskup: 

 
Þessi bók, sem nú kemur fyrir sjónir landsmanna, er ekki síst ætlað að styrkja safnaðarsönginn og 

efla hann eftir mætti. Þess vegna fylgja nótur sálmum. Kunnugt er þó, að ekki eru allir svo vel að 

sér í tónlist, að nótur á blaði myndi laglínu í huga. Það er þó þekkt, að unnt er jafnvel ómenntuðum 

á þessu sviði að gera sér grein fyrir því, hvenær ljóðlínan hækkar og hvenær hún færist niður. Ætti 

bókin því að geta orðið óvönum við nótnalestur til styrktar, þegar fylgt er forsöngvurum og gert 

það auðveldara að læra lagið.55 

 
Jón Stefánsson, stjórnandi Kórs Langholtskirkju sagði í viðtali í Lesbók Morgunblaðsins 
2003 að framan af hafi Kór Langholtskirkju haft um það bil 15 til 18 meðlimi og 
kórfólkið fengið borgað fyrir að syngja í messum. Það fyrirkomulag kom í veg fyrir að 
fleiri bættust í kórinn. Fyrir stærri verkefni þurfti þó oft að fá aukafólk til liðs og allt 
stefndi í það að til yrðu tveir kórar; konsertkór og kirkjukór. En síðan var fundin sú lausn 
að hætta greiðslum til kórfélaga og kórinn var stækkaður. Jón segir ennfremur:  

 
Í samráði við presta kirkjunnar, Sigurð Hauk Guðjónsson og Árelíus Nielsson, tókum við upp 

einraddaðan safnaðarsöng. Það þýddi að kórinn þurfti ekki lengur allur að mæta í allar messur, 

heldur skiptum við honum upp í marga forsöngvarahópa. Þar með var binding kórmeðlima mun 

minni en hún hafði áður verið. Þetta var mjög svo í takt við það sem var að gerast innan 

kirkjunnar. Það var komin mikil hreyfing innan hennar um að efla þátttöku safnaðarins og við 

urðum fyrst til þess að stíga þetta skref til fulls. Þegar þarna var komið við sögu, hafði ég kynnst 

messuhaldi í Þýskalandi þar sem allir sungu í kirkjunni og það var jafnvel bara einn forsöngvari.56 

 
Þetta fyrirkomulag var síðan tekin upp í öllum stærstu kirkjum landsins en þó ekki í 
minni sóknum landsbyggðarinnar. Því eru hlutverk kirkjukóra í dag aðallega ólík eftir 
stærð kóranna og staðsetningu. 
 
Kirkjukórar eru í dag oftast blandaðir áhugamannakórar, þar sem hlutfall kvenna er 
yfirleitt í meirihluta. Nokkrir kirkjukórar eru auk þess eingöngu samsettir af 
kvennaröddum. Það er  mismunandi hvernig kórarnir nota þá fjármuni sem þeir fá til 
ráðstöfunar fyrir framlag sitt. Sumstaðar er hverjum söngvara greitt út fyrir hverja messu, 
en aðrir safna í sjóð fyrir ferðalög, útgáfur eða aðra félagsstarfssemi. Fyrir utan starf 
kirkjukóra innan kirkjunnar standa kórarnir víðast hvar fyrir reglubundnu tónleikahaldi, 
fara í tónleikaferðir innan- og utanlands, standa fyrir geisladiskaútgáfum og koma fram 
við hin ýmsu tækifæri.  

                                                   
55 Ólafur Skúlason, Sálmabók íslensku kirkjunna, (Reykjavík, Skálholtsútgáfan,1997), 5. 
56 Súsanna Svavarsdóttir, „Sjö kóra veldi í Langholtskirkju“ Morgunblaðið Lesbók, 22.03.2003. 
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Kirkjukórar í litlum bæjarfélögum á landsbyggðinni eru víðast hvar eini kórinn sem er 
starfræktur á svæðinu. Það getur haft þau áhrif að allir þeir í bænum sem hafa áhuga á að 
syngja í kór sinna áhugamáli sínu með því að starfa í kirkjukórnum. Á meðan fleiri 
möguleikar bjóðast í stærri samfélögum eins og kammerkórar, kvennakórar og svo 
framvegis. 
Í helgihaldinu mæta yfirleitt allir kórmeðlimir til starfa. Þó eru í minni sóknum einnig 
færri messur sungnar, þannig að algengt er að messað sé á hálfsmánaðar fresti yfir 
vetrartímann eða um það bil 25 messur á ári. Æfingarnir eru oftast einu sinni í viku eða 
um 45 frá september fram í júni. Sálmarnir eru á mörgum stöðum gjarnan ennþá sungnir í 
sínum gömlu fjögurra radda útsetningum, þó að einraddaður sálmasöngur hafi allstaðar 
sótt á undanfarið.  
 
Á Íslandi er rík hefð fyrir vönduðum kórsöng við útfarir. Á landsbyggðinni sinna 
kirkjukórarnir þessari mikilvægu þjónustu yfirleitt við allar útfarir sem fram fara í 
byggðarlaginu. Því fylgir oft andlegt álag á kórmeðlimi þar sem þeir þekkja í mörgum 
tilfellum til hins látna eða ættingja hans. Á móti kemur að framlag kórsins við þessar 
athafnir er mikils metið af samfélaginu og þess vegna mjög gefandi fyrir meðlimi hans.   
 
Kirkjukórarnir eru á mörgum stöðum mjög mikilvægur þáttur í menningarlífi staðarins. 
Ekki aðeins fyrir þá sem fá að hlýða á söng þeirra í kirkjum eða á tónleika kóranna heldur 
ekki síst fyrir fólkið sem syngur í kórunum. Hér gefst tækifæri til að vera sjálfur virkur í 
því að búa til menningu og öðlast þar með aukna menntun á sviði tónlistar og söngs. Með 
því  leggur hver og einn kórfélagi sitt af mörkum til að gera samfélagið að betra og ríkara 
samfélagi. Það á að vísu ekki aðeins við um kirkjukóra landsbyggðarinnar en er þó meira 
afgerandi þar sem framboð af tónleikum og annarri menningarstarfsemi er yfirleitt minni. 
 
Dr. Páll Skúlason, heimspekingur og formaður stjórnar verkefnisins Reykjavík 
Menningarborg Evrópu árið 2000, skilgreinir hugtakið menning í inngangsorðum sínum 
að lokaskýrslu um verkefnið á þennan hátt: 

…að skilja það sem kröfu til okkar allra, sem þetta land byggja, um að vanda verk okkar í 

hvívetna, á vinnustöðum, heimilum, í umferðinni, stjórnsýslu, viðskiptum, framleiðslu og í 

vísindum og listum. Að reyna sífellt að gera betur það er menning. Menning er allt það sem eykur 

gæði lífsins og dregur úr böli. Þess vegna þarf menning að setja mark sitt á alla okkar viðleitni.57  

Kristján Valur Ingólfsson, prestur og lektor í helgisiðafræðum heldur því fram í annáli 
sínum um hlutverk kirkjukóra „að kórastarf á landsbyggðinni hefur í miklum mun meira 
mæli en á Reykjavíkursvæðinu, skírskotun til hinnar almennu menningarstarfsemi á 
svæðinu.“ Ennfremur segir hann: 

 
Með nokkrum sann má halda því fram að starf kirkjukórs í tilteknum héruðum landsins sé 

afgerandi þáttur í menningarlífi héraðsins og hafi miklu víðtækara hlutverk en aðeins að syngja 

                                                   
57 Páll Skúlason, Lokaskýrsla Reykjavíkur menningarborgar Evrópu árið 2000. Umsjón og ritstjórn 
Svanhildur Konráðsdóttir. Reykjavík 2001, 8. 
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sálma eða kirkjutónverk við helgiathafnir kirkjunnar. Það má meira að segja halda því fram að 

stuðningur við kirkjukórinn geti verið áhrifarikari byggðastefna í raun, en ýmislegt annað 

ónafngreint.58 

 
Á Reykjavíkursvæðinu og öðrum stærri sóknum er hlutverk kirkjukóra á þann veg, að 
kórunum er skipt niður í messuhópa eins og áður var lýst. Fer það eftir stærð kóra og geta 
það verið allt að fjórir messuhópar og jafnvel fleiri. Kórsöngur við jarðarfarir er yfirleitt í 
höndum sérstakra atvinnukóra eða annars tónlistarfólks. Samkvæmt upplýsingum frá 
Útfarastofu Íslands eru það um það bil 20 atvinnusöngflokkar með áætlaða 160 meðlimi, 
mestmegnis söngmenntað fólk, sem taka sönginn að sér við útfarir á höfuðborgar-
svæðinu. 
 
Þar sem kirkjukórum er skipt upp í messuhópa leiða hóparnir safnaðarsönginn með 
einrödduðum söng við orgelleik. Sumstaðar sameinast messuhóparnir aftur í einn kór  
einu sinni í mánuði við messu og á hátíðisdögum. Þetta fyrirkomulag á til dæmis við hjá 
Kór Akureyrarkirkju. Messufjöldinn yfir árið er frá 50 til 80 messum í stærstu kirkjunum. 
Það krefst ekki mikils æfingartíma að undirbúa einraddaðan sálmasöng messunnar fyrir 
söngflokkinn og gefur það kórnum meiri æfingatíma aflögu til að undirbúa stærri 
verkefni fyrir söng við hátíðarmessur eða til tónleikahalds. Mótettukór Hallgrímskirkju 
heldur til dæmis um tíu tónleika á ári auk þess að syngja í um það bil 50 messum. 
 
Bæði í minni og stærri sóknunum getur það reynst erfitt að fá fólk til að syngja í 
kirkjukórnum eða að endurnýja raddirnar. Sums staðar er meðalaldur kórfélaga frekar hár 
og til að mæta þeim vanda hafa yfirvöld kirkjunnar áttað sig á nauðsyn þess að efla 
barnakórastarf og kóruppeldi innan safnaðanna. Þó er þetta dýrmæta starf ekki einungis 
hjálplegt við að ala fólk upp í kirkjukórum heldur fylgir barnakórsstarfinu einnig aukin 
messusókn foreldra.  
 
Í mörgum kirkjum er kóra- og tónlistarstarf og sérstaklega einnig tónlistaruppeldi mjög 
blómlegt. Það má nefna í því sambandi Langholtskirkju í Reykjavík þar sem starfræktur 
er kórskóli fyrir börn frá fjögurra ára aldri. Innan kórskólans starfa fjórir barnakórar. 
Þessi skóli var stofnaður fyrir átján árum og eru um þúsund börn búin að ganga í gegnum 
þetta kóruppeldi. Fyrir utan kirkjukórinn „Kór Langholtskirkju“ sem er um fimmtíu 
manna kór, starfa við kirkjuna kammerkór og tveir stúlknakórar.  
Sem annað dæmi af mörgum má nefna öflugt tónlistarstarf í Bústaðakirkju, þar er 
starfræktur kirkjukór, kammerkór, stúlknakór, tveir barnakórar, bjöllusveit, hljómsveit 
ungmenna og kór kvenfélags Bústaðakirkju. 
  
Lykilmanneskja í kórstarfinu er að sjálfsögðu organistinn og eða kórstjórinn. Í flestum 
tilvikum er organistinn einnig kórstjórinn en í sumum kirkjum deila tvær manneskjur 
þessum verkum með sér. Tónlistarmenntun og metnaður þeirra sem stýra kórunum skipta 
mjög miklu máli en ekki er síður mikilvægt að sambandið á milli kórstjórans og kórsins 
einkennist af gagnkvæmri væntumþykju og virðingu. Einnig skiptir verkefnaval fyrir 

                                                   
58 Kristján Valur Ingólfsson „Hlutverk kirkjukóranna og söngsins almennt í helgihaldi Þjóðkirkjunnar“, 
http://kvi.annall.is/2002-10-29/21.18.00, 9.10.2007. 
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kórinn miklu máli og þarf stjórnandinn að geta sameinað sín sjónarmið, sjónarmið 
prestsins og viðhorf kórsins í þeim efnum. Allt þetta þrennt sem einkennir fagmannleg 
vinnubrögð kórstjórans stuðlar að því að fólkið helst í kórnum og er tilbúið til þess að 
eyða sínum frítíma í þágu kirkjunnar. 
 
Í dag eru það um það bil 75 kirkjukórar sem sjá til þess að sálmar og kirkjutónlist 
hljómi í öllum kirkjum landsins.59 Kirkjukórarnir eru mismunandi stórir, með allt frá tíu 
til sjötíu kórfélögum og má áætla að hátt í 1800 manns starfi á Íslandi í þessum kórum 
við söng í kirkjum.  
 
Í þingsályktun um tónlistarstefnu Þjóðkirkjunnar frá kirkjuþingi árið 2004 stendur skrifað 
að „öll list sem er sönn og ekta og sprettur úr heilindum hugar og hjarta er Guði 
þóknanleg. 
 Kirkjan vill hlúa að allri list sem eflir lífið gegn upplausn og dauða.“ Einnig kemur fram 
að „styðja skal störf organista og kirkjukóra, unglingakóra og barnakóra sem mikilvægan 
þátt í hefðbundnu helgihaldi og öllu kirkjulegu starfi.“60 Þjóðkirkjan sem stendur að baki 
tilvist kóranna á þar með stóran hlut í tónlistaruppeldi, menningarlífi og uppbyggjandi 
félagslífi margra Íslendinga.  
 
 
Íslenskir karlakórar syngja sem fyrr af miklum krafti. Í sambandi íslenskra karlakóra 
eru um þessar mundir skráðir 23 kórar og syngja í heild um 1065 söngglaðir karlmenn í 
þeim kórum. Auk þess eru til nokkrir fleiri karlakórar sem eru utan sambandsins og er 
áætlaður félagafjöldi karlakóra í heild um það bil 1215 menn. Það er áberandi að 
karlakórarnir eru frekar stórir kórar og er meðalfjöldi félaga í íslenskum karlakórum 45 
félagar en til samanburðar er meðalfjöldi í íslenskum kvennakórum um 33 félagar.  
 
Geisladiskaútgáfur og tónleikaferðalög tilheyra starfsemi flestra karlakóra í dag. Stærstu 
karlakórarnir eru líka með kór eldri félaga innan sinna raða og makafélög styðja 
margvíslega við starf kórsins. Eygló Viktorsdóttir ein af stofnendum félags eiginkvenna 
Fóstbræðra, sagði í viðtali um Karlakórinn og makafélagið eftirfarandi : 

 
Hvað væri stofnunin Karlakórinn Fóstbræður án þeirra fjölmörgu eiginkvenna sem í tímans rás 

hafa lagt hönd á plóginn við félagslega og fjárhagslega uppbyggingu kórstarfsins?  Ættu 

Fóstbræður sitt eigið húsnæði? Hefðu þeir ferðast jafn víða? Hefðu þeir gefið út jafn margar 

plötur? Væru þeir yfirleitt til, ef betri helmingur þeirra hefði ekki verið síbakandi fyrir skemmtanir 

og kökubasara, safnandi vörum fyrir flóamarkaði, æfandi skemmtiatriði fyrir kabarettsýningar, og 

Guð má vita hvað, sem þær ekki gerðu til að styðja við bakið á þessu áhugamáli karla sinna?61 

 

                                                   
59 Hörður Áskelsson, munnleg heimild, janúar 2008. 
60 Þingsályktun um tónlistarstefnu Þjóðkirkjunnar, http://kirkjan.is/kirkjuthing/?gerdir/2004/mal06, 2.1. 
2008. 
61 Eygló Viktorsdóttir, „Hvað væru Fóstbræður án eiginkvenna sinna? Rætt við Eygló Viktorsdóttir“, 
Karlakórinn Fóstbræður 1986. Stofnaður 1916, Ritstjóri Birna Eyjólfsdóttir (Reykjavík, 1986). 
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Kvennakórar hafa sótt verulega á frá fyrri öld  í íslenskri kórmenningu. Í Gígjunni 
sambandi íslenskra kvennakóra eru í dag skráðir 24 kórar og er félagafjöldi þeirra 
samanlagt um 800 konur. Starfshættir kóranna eru mjög líkir því sem gerist hjá  
karlakórum, kórarnir eru í heildina minni og íslenskir kvennakórar eiga greinilega engin 
makafélög að sem standa á bak við þau! 
 
Um það bil 60 blandaðir kórar eru til á landinu um þessar mundir. Áætlaður félagafjöldi 
þeirra er um það bil 1650 félagar. Innan þeirra raða eru nokkrir atvinnukórar eins og Kór 
Íslensku Óperunnar og Schola Cantorum. Athyglisvert er að innan nokkurra stærri 
fyrirtækja eru starfræktir kórar, eins og til dæmis RARIK-Kórinn, Landsbankakórinn og 
Álafosskórinn. Annað áhugavert fyrirbæri í íslenskri kóraflóru eru átthagakórarnir. 
Brottfluttir landsbyggðarmenn í höfuðborginni sameinast sveitungum sínum á þessum 
vettvangi. Margir átthagakórar starfa enn í dag, eins og Árnesingakórinn, Kór 
átthagafélags Strandamanna og Snæfellingakórinn. 
 
Kórsöngur, hvort sem er um að ræða í karlakórum, kvennakórum, blönduðum kórum 
eða kirkjukórum er afl einingar og sameinar fólk af ólíkum uppruna og aldri, ólíkum 
stéttum og stigum. Að standa hlið við hlið og syngja skapar sterka tilfinningu fyrir því að 
tilheyra einni heild og gefur mönnum tækifæri til að vera sameiginlega skapandi. „Söngur 
er í senn líkamlegur og andlegur, og í kórsöng á sér stað líkamleg og andleg samstilling 
manna á milli, og fátt er talið jafn áhrifaríkt í mótun samkenndar og einingar og líkamleg 
og andleg samstilling af þessu tagi.“62  
 
Erik Abrahamsen skrifar 1938 í Heimi  um „Karlakórssönginn og hugsjónir hans“ 
eftirfarandi: 

 

Kórsöngurinn er eins og táknmynd af fullkomnu samfélagi mannanna. Hver einstaklingur hefir rétt 

til að efla og þroska getu sína, ná sem mestri fullkomnun eftir því sem hæfileikar hans benda til, 

en hann fær ekki að grafa pund sitt í jörðu, því hann verður að leggja hönd á plóginn með 

meðbræðrum sínum og sameinast í samstarfi fyrir sömu hugsjónina: þarfir samfélagsins. Þá fyrst 

hefðu mennirnir von um að verða hamingjusamir – hamingjusamir eins og söngmaðurinn, sem 

syngur af hjartans lyst og lætur rödd sína renna saman við raddir söngbræðra sinna í undurfagran 

samhljóm...63  

 
Samhljómur er eitt æðsta listræna markmið allra kóra, því ekki þykir fallegt að hlusta á 
kórsöng þar sem einstakar raddir skera sig úr. Þannig að æskilegt er að allir syngi „sem 
einn“. Ef það markmið næst á nánast fullkomnu augnabliki í tónlistarflutningi, veldur sú 
listræna upplifun því að söngvarar og ekki síður hlustendur fyllast sælu og upplifa 
andartakið eins og tíminn hefði stöðvast. Það eru þessi augnablik, sem kór og kórstjóri 
bera úr býtum fyrir alla vinnuna við æfingar og eru þessi laun óviðjafnanleg.   
 

                                                   
62 William H. McNeill, Keeping Together in Time, (Cambrigde, 1995), 13-14, ísl. Þýðingu gerði Inga Dóra 
Björnsdóttir. 
63 Erik Abrahamsen, „Karlakórssöngurinn og hugsjónir hans“, Heimir 4.h., 4. árg. (1938), 100-101. 
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Tónlistarráð Íslands stóð fyrir könnun á umfangi tónlistarlífs á Íslandi árið 1999. Í 
könnuninni eru skráðir niður allir tónleikar, sem haldnir voru, sem og flytjendur, 
tónlistarmenn, tónlistarskólar og aðrar stofnanir tengdar tónlistarlífi eftir landshlutum. 
Samkvæmt þessari skýrslu voru haldnir 1541 tónleikar í heild á öllu landinu þetta ár. 
Stærsta hlutfall eða 389 af þessum tónleikum voru kórtónleikar. Það samsvarar því að það 
hafa verið haldnir að minnsta kosti einir kórtónleikar hvern einasta dag allt árið um kring 
og stundum fleiri. Að þessum tónleikum stóðu í heild 220 kórar, 104 á landsbyggðinni og 
116 á höfuðborgarsvæðinu. Þetta ár voru 200 tónleikar einsöngstónleikar en til 
samanburðar má nefna að tónleikar dægurhljómsveita voru 108 og djasstónleikar 116. Af 
þessum tölum má sjá að sígildir einsöngs- og kórtónleikar eru í miklum meirihluta 
tónleika og af því má draga þá ályktun að hinn sígildi söngur hafi enn þann dag í dag 
mjög sterka stöðu hér á landi eins og í öndverðu.  
 
Þó að ég hafi ekki gert ítarlega könnun á fjölda kóra á Íslandi núna 9 árum síðar, má 
áætla af þeim upplýsingum sem voru fáanlegar, að í dag eru samanlagt um það bil  250 til 
300 kórar af ýmsu tagi starfandi á Íslandi og rúmlega 5.600 söngvarar syngja af lífi og sál 
innan þeirra raða.  
 
Þó nokkrir íslenskir kórar hafa hreppt alþjóðleg verðlaun á kórakeppnum. Til dæmis vann 
Hamrahlíðarkórinn  undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur árið 1984 fyrstu verðlaun, The 
President´s Prize, í flokki æskukóra í alþjóðlegri kórakeppni BBC á Englandi, Let the 
people Sing.  Árið 1993 var kórinn einnig tilnefndur til tónlistarverðlauna 
Norðurlandaráðs.64 Kammerkór Langholtskirkju sigraði 2002 í alþjóðlegri kórakeppni í 
Randers í Danmörku í flokki kammerkóra og hreppti gullverðlaun á alþjóðlegu 
kórahátíðinni 2003 í Tampere í Finnlandi. Ennfremur má nefna Schola Cantorum sem 
fékk 1998 fyrstu verðlaun í alþjóðlegri kórasamkeppni í Noyon í Frakklandi.  Þannig 
mætti telja fleiri kóra upp.  
 
Umfjöllun í innlendum og erlendum blöðum um íslenskan kórsöng á tónleikum eða 
geisladiskum er einnig oft mjög lofsamleg. Um kórtónleika í Hallgrímskirkju 11. febrúar 
2004 þar sem Mótettukór Hallgrímskirkju og Schola Cantorum komu fram fjallaði 
gagnrýnandi Morgunblaðsins með yfirskriftinni: „Mögnuð kórupplifun“ mjög lofsamlega 
um söng kóranna.65 Í tónlistartímaritinu BBC Music Magazine, sem er mest selda tímarit 
um klassíska tónlist í heimi, bæði fyrir flytjendur og hljóðritun, fékk geisladiskur með 
verkinu Passía eftir Hafliða Hallgrímsson fimm stjörnur og mjög góða umfjöllun. 
Flytjendur á þessum diski voru meðal annarra Mótettukór Hallgrímskirkju undir stjórn 
Harðar Áskelssonar. Fullyrða má að bestu íslensku kórarnir standast fyllilega alþjóðlegan 
samanburð og bjóða upp á listviðburði í miklum gæðaflokki.  
 
En ekki er hægt að ætlast til þess að slíkur fjöldi tónleikahalds, þ.e.a.s. að meðaltali meira 
en einir kórtónleikar á dag allt árið, sé einnig allur jafn á gæðum. „Það hlýtur að segja sig 
sjálft að meðalmennskan hlýtur að eiga við um stóran hluta þess sem gert er í tónlist á 

                                                   
64 Hamrahlíðakórinn, Íslenskir Jólasöngvar og Maríukvæði, ITM Reykjavík 1996. 
65 Ríkarður Ö. Pálsson „Mögnuð kórupplifun“, Morgunblaðið 11. febrúar 2004, 
http://www.mbl.is./mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=780359, 29.01.08. 
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Íslandi“ fullyrðir Bergþóra Jónsdóttir í greininni ...og þar gala gaukar  sem birtist í maí 
2001 í Morgunblaðinu. Ennfremur segir hún: 

 
Mikilvægt er að tónlistarfólk haldi áfram að rækta garðinn sinn og sýni afrakstur vinnu sinnar, 

náms og hæfileika. Meðalmennskan er ekki það sem tónlistarfólk þarf að óttast. Meðalmennskan 

er einungis hugtak; einhverskonar miðpunktur mælistikunar sem sýnir mikla vídd og mikla 

fjölbreytni í íslensku tónlistarlífi. Tónlistin á ekki að vera á stalli sem eitthvað æðra og 

ósnertanlegt, sem einungis fáum „listamönnum“ er ætlað að glíma við af sinni guðlegu köllun. 

Mikilvægt er að þeir sem hafa vilja til og áhuga á að spreyta sig í listinni geri það óragir og finni 

frelsi sitt til þeirra dáða. Einungis með því móti geta orðið til þeir toppar sem uppúr standa og 

verða taldir til merkustu listviðburða.66 
 
Hin mikla flóra af mismunandi tegundum kóra gefur tækifæri til tónlistariðkunnar fyrir 
jafn breiðan hóp manna og raun ber vitni. Metnaðarfullir söngvarar með menntun geta 
spreytt sig í atvinnukórum og kórum í hæsta gæðaflokki og gert sitt besta þar en einnig 
allir þeir sem hafa áhuga á að syngja geta fengið sömu tækifæri í öðrum kórum við sitt 
hæfi. Og þeir gera einmitt líka sitt besta þar og fá sömu útrás fyrir sitt framlag til 
listsköpunarinnar. 
 
 
Íslenski kirkjukórinn: innri og ytri samfélagsþættir 
 
Til að varpa ljósi á hvers lags samfélag íslenskur kirkjukór er í dag og til að fá viðhorf 
kórfélaga til mikilvægra atriða kórstarfsins, lagði ég spurningakönnun fyrir tvo 
kirkjukóra, annarsvegar Kirkjukór Ólafsvíkur, rúmlega 20 manna kór úr samfélagi á 
Snæfellsnesi, sem telur um það bil þúsund sálir, og hinsvegar Kór Langholtskirkju sem er 
um það bil 50 manna kirkjukór í Reykjavík. 
 
Fyrstu heimildir um tilvist Kirkjukórs Ólafsvíkur eru frá árinu 1893. Til er grein með 
yfirskriftinni: „Kirkja reist í Ólafsvík.“ Í greininni er vígsluathöfn hinnar nýju 
Ólafsvíkurkirkju, sem fram fór 26. febrúar 1893, nákvæmlega lýst: 

 
...eptir prjedikun fór fram skírn og altarisganga. Söngurinn við þetta tækifæri var hinn fegursti, er 

nokkurn tíma mun hafa heyrzt á Snæfellsnesi. Hafði Einar Markússon æft söngflokk (um 20 

manns) í fjórrödduðum sálmasöng, er þótti takast ágætlega. Á hann miklar þakkir skilið fyrir 

framgöngu sína í því að bæta kirkjusönginn. Útheimtir það mikið lag og þolinmæði, því 

kirkjusöngur hefur verið áður á mjög lágu stigi hjer á Nesi.67 
Einar Markússon sem hér er nefndur í greininni var faðir systkinanna Maríu Markan, 
óperusöngkonu, Einars Markan, söngvara, og Sigurðar Markan, söngvara.  

                                                   
66 Bergþóra Jónsdóttir, „...og þar gala gaukar“, Morgunblaðið 13. mai 2001, 
http://www.mbl.is.mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=605206, 29.01.08. 
67 Ólsi, „Kirkja reist í Ólafsvík“,? ljósritað grein úr dagblaði, Ólafsvík 27. febrúar 1893. 

http://www.mbl.is.mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=605206


 

 
 

 25

Einar Markússon mun hafa verið helsti frumkvöðull söngmenntar og tónlistarlífs í Ólafsvík. Hann 

æfði kirkjukórinn [...]. Markansystkinin, sem mjög settu svip sinn á íslenskt tónlistarlíf á þessari 

öld, munu hafa alist upp í tónelskum foreldrahúsum.68 

 
Kirkjukór Ólafsvíkur hefur hlotið tilsögn margra stjórnenda í gegnum árin. Frá árinu 
2000 hefur sú sem skrifar þessa ritgerð, Veronika Osterhammer, verið stjórnandi hans, en 
organisti er Lena Makeeva. Kirkjukór Ólafsvíkur hefur farið í tvær utanlandsferðir til 
tónleikahalds, 2002 til Færeyja og 2005 til Þýskalands, þar sem sungið var á 
heimaslóðum kórstjórans. Æfingar á árinu eru um það bil 43 og messur um 23. Kórinn 
heldur árlega vor- og jólatónleika og fer reglulega í messuheimsóknir og tónleikaferðir 
innanlands. Verkefni kórsins hefur verið fjölbreytt úrval af kirkjutónlist af öllu tagi og frá 
ýmsum tímabilum en einnig veraldleg kórverk. Kirkjukórinn hefur þó aldrei ráðist í hin 
þekktu, stóru kórverk tónlistarsögunnar. 
 
Kór Langholtskirkju var formlega stofnaður 1953 og er kirkjukór Langholtskirkju, 
„kirkju Guðbrands biskups“. Stjórnandi kórsins hefur frá 1964, með aðeins mjög stuttum 
hléum, verið Jón Stefánsson, kantor. Síðan 1973 hefur kórinn starfað í þeirri mynd sem 
hann gerir í dag. Æfingar kórsins eru um 45 - 50 á árinu og messur  á milli 50 - 60 yfir 
árið. Kór Langholtskirkju kemur fram á sjö til tíu tónleikum yfir árið. Kórinn er búinn að 
flytja í gegnum tíðina öll stór kórverk eftir J. S. Bach og mjög mörg önnur þekkt verk 
eins og Messias eftir Händel, Die Schöpfung eftir Haydn og þannig mætti lengi 
telja.Tónleikaferðalög hafa einnig verið mörg og hefur kórinn ferðast meðal annars til 
Norðurlanda, Mið- og Suður-Evrópu, Ísrael, Kanada og Bandaríkjanna. Kórinn hefur 
gefið út plötur og geisladiska með söng sínum meðal annars: Land míns föður, An 
Anthology of Icelandic Choir Music (BIS í Svíþjóð) og  Johannespassion eftir J.S. Bach. 
Ólöf Kolbrún Harðardóttir óperusöngkona og söngkennari hefur verið aðalraddþjálfari 
kórsins í um áratug.69 
 

 
Viðhorfskönnun meðal kórfélaga 
 
Lögð var könnun fyrir kórfélaga í báðum kórum í kaffipásu á kóræfingu.  
Kórfélögum var frjálst að taka þátt í könnuninni og fólst hún í því að þeir 
svöruðu skriflega spurningum á blaði. Úr Kór Langholtskirkju svöruðu 21 félagi 
könnuninni sem nemur 42% kórsins, en 15 félagar eða 75 % úr Kirkjukór 
Ólafsvíkur. Hér á eftir eru svörin við hverri spurningu skráð, eins og hún var 
lögð fyrir orðrétt. Í þeim spurningum sem beðið var um að raða atriðum eftir 
mikilvægi, voru atriðin fyrirfram gefin upp en auk þess var gefinn valkosturinn: 
annað, hvað. Hér birtast atriðin í þeirri forgangsröð sem svarendur kusu flestir. 
 
 
 

                                                   
68 Gisli Ágúst Gunnarsson, Saga Ólafsvíkur, fyrra bindi, fram um 1911, (Hörpuútgáfan, Akranesi 1987), 
204. 
69 Jón Stefánsson, „Der Chor Kór Langholtskirkju“, óútgefið, 19. janúar 2008. 
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1. Hversu miklu eða litlu máli skiptir tilvera kórsins í þínu lífi? 
 
Kirkjukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
87 %  mjög miklu máli    38%  mjög miklu máli 
13 %  frekar miklu máli    38%  frekar miklu máli 
       24%  skiptir nokkru máli 
 
 
2. Hvaða atriði kórstarfsins eru mikilvægust fyrir þig?  
 Raðaðu 1 – 6 atriði eftir mikilvægi (1 = mikilvægast) 
 
Kirkjukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
  1. söngurinn     1. söngurinn  
  2. félagsskapurinn        2.- 4. félagsskapurinn  
  3.-4. að fá tilsögn í raddbeitingu og       3. að fá tilsögn í raddbeitingu og  
      túlkun tónlistar         túlkun tónlistar  
 4.- 6.fara í ferðalög með kórnum       3. syngja á tónleikum 
 5.- 6. syngja á tonleikum        5.- 6. fara í ferðalög með kórnum 
 6. þáttaka í helgihaldinu og rækta   6. þátttaka í helgihaldinu og rækta  
 trú þína.               trú þína. 
 
 
3. Hvað finnst þér erfiðast við kórastarfið?  
 Raðaðu 1-6 atriði eftir mikilvægi 
 
Kirkjukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
 
1.  að syngja við jarðarfarir 73%   38 – 48 % merktu við ekkert hér 
2.- 5 að læra nýja tónlist    þannig að öll atriði lendu í 6. sæti  
3.- 6 aukaæfingar eða æfingarbúðir   eða má skilgreina sem  
5.- 6.að mæta og syngja í helgihaldinu                félögum þyki ekkert erfitt við 
6. æfingarnar (30 % ekki tilgreint)                                       kórastarfið. 
6. að syngja á tónleikum (33% ekki tilgreint) 
Annað, hvað?   
Kór Langholtskirkju: „Það er ekkert erfitt við það“; „ekkert“; „selja miða“. 
 
 
4. Hvers konar tónlist finnst þér skemmtilegast að syngja í kór ?  
 Raðaðu 1 – 6 atriði 
 
Kirkjukór Ólafsvíkur      Kór Langholtskirkju 
 
1. klassíska kirkjutónlist    1.   klassíska kirkjutónlist 
2. veraldleg kórlög     2.   veraldleg kórlög 
3. íslensk ættjaðarlög    3.   íslensk ættjaðarlög 
5.    popp/gospeltónlist    4.   nútímatónlist 
5.    sálma      5.   sálma 
6.    nútímatónlist     6.   popp/gospeltónlist 
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5. Hvers konar messum finnst þér skemmtilegast að taka þátt í ?  
 Raðaðu 1-5 atriði 
 
Kirkjukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
 
1. hátíðarmessum til dæmis um jólin   1. hátíðarmessum til dæmis um jólin 
2. popp/gospelmessum með léttum lögum  2. venjulegum messum með  
3. venjulegum messum með         sálmasöng  raddaðan 
    sálmasöng raddaðan                 3. venjulegum messum með sálma- 
4. venjulegum messum með sálmasöng       söng aðallega einraddaðan 
    aðallega einraddaðan                                                       5. popp/gospelmessum/léttum lögum 
5. alls konar messum, enginn munur fyrir mig  5. alls konar messum, engin munur            
 fyrir mig 
Annað hvað?  Kór Langholtskirkju: „Fjölskyldumessum þar sem fleiri kórar eru“ 
 
 
6. Finnst þér vinnuframlag þitt við kirkjukórstarfið vera: 
 
Kirkjukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
 
6 %    mjög mikið     9 %   mjög mikið 
33 %  frekar mikið     19 % frekar mikið 
53 %  nokkuð mikið     42 % nokkuð mikið 
6 %    frekar lítið     23 % frekar lítið 
0        mjög lítið     9 %   mjög lítið 
 
 
7. Finnst þér vinnuframlag þitt við kirkjukórsstarfið vera metið af samfélaginu? 
 
Kirkukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
 
0         mjög mikið     4 % mjög mikið   
53 %  frekar mikið     0 frekar mikið 
33 %  nokkuð mikið     47 % nokkuð mikið 
13 %  frekar lítið     33 % frekar lítið 
0         mjög lítið     9 % mjög lítið 
 
 
 
8. Hversu miklu eða litlu máli skiptir Kirkjukór Ólafsvíkur/Kór Langholtskirkju í 
menningarlífi bæjarins að þínu mati? 
 
Kirkjukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
 
73 %   mjög miklu máli    28 % mjög miklu máli 
27 %   frekar miklu máli    42 %  frekar miklu máli 
       23% skiptir nokkru máli 
       5 % frekar litlu máli 
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9. Hversu jákvæða eða neikvæða ímynd heldur þú að samfélagið hafi af 
kirkjukórum almennt? 
 
Kirkjukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
53 %   mjög  jákvæða ímynd                   9 % mjög  jákvæða ímynd 
47 %   frekar  jákvæða ímynd                  47 % frekar  jákvæða ímynd 
       24 % nokkuð  jákvæða ímynd 
                                                                                              ( hvorki jákvæða né neikvæða ímynd) 
       19 % frekar  neikvæða ímynd 
 
10. Myndir þú vilja syngja í kórnum ef einungis væri sungið við messur og 
helgihald? 
 
Kirkjukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
 
87 %   já                    29 %   já 
13 %   nei                    71 %   nei 
 
 
11. Syngur þú í öðrum kórum? 
 
Kirkukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
 
20 %   já                    5%     já 
80 %   nei                   95 %   nei 
 
12. Ert þú virkur þátttakandi í öðru félagsstarfi en kórstarfi? 
 
Kirkukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
87 %    já      38 %    já 
13 %   nei      62 %    nei 
 
 
13. Hvernig metur þú kunnáttu þína í nótnalestri? 
 Gefðu þér einkunn frá 0 – 10 ( 0 = enga kunnáttu) 
 
Kirkukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
 
0 – 4:   40 %      0 – 4:   14 % 
5 – 7:   46 %      5 – 7:   38 % 
8 – 9:   13 %      8 – 9:   47 % 
 
14. Síðan hvenær ertu félagi í Kirkjukór Ólafsvíkur/Kór Langholtskirkju? 
 
Kirkukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
 
síðan fyrir 1998:        67 %    síðan fyrir 1998:      14 % 
síðan 1999 – 2002:    13 %    síðan 1999 – 2002:   19 % 
síðan 2003 – 2007:      7 %    síðan 2003 – 2007:   62 % 
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15. Ertu kona eða karl? 
 
Kirkukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
 
kona:    53 %      kona:    71 % 
karl:     47 %      karl:      29 % 
 
16. Hvað ertu gamall/gömul? 
 
Kirkukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
 
18 – 25 ára:      0     18 – 25 ára:       19 % 
26 – 40 ára:      7 %     26 – 40 ára:       10 % 
41 – 50 ára:      27 %     41 – 50 ára:       43 % 
51 – 60 ára:      27 %     51 – 60 ára:       19 % 
61 ára og eldri:  40 %     61 ára og eldri:   5 % 
 
Meðalaldur kórfélaga:  57 ára Meðalaldur kórfélaga: 43 ára  
 
 
17. Hver er hjúskapastaðan þín? 
 
Kirkukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
 
einstæð/einstæður:    7 %    einstæð/einstæður:     33 % 
í sambúð:            93 %    í sambúð:       67 % 
 
 
18. Hver er menntun þín? 
 
Kirkukór Ólafsvíkur:     Kór Langholtskirkju: 
 
Háskólamenntun:    7 %                  Háskólamenntun:   57 % 
Önnur menntun:    93 %                  Önnur menntun:    43 % 
 
 
19. Annað sem þú vilt láta koma í ljós varðandi kórstarfið þitt: 
 
Kirkjukór Ólafsvíkur: 
Finnst það vera nauðsynlegur hluti af tilveru minni að vera í kór;  mér finnst jákvætt og 
skemmtilegt að vera í kór; Kórstarfið er góður félagsskapur sem léttir lund og lengir líf; mjög 
gefandi; við höfum frábæran kórstjóra sem skiptir mjög miklu máli; Kórstarfið hefur gefið mér 
mikla ánægju og þroska í þessi 40 ár, takk fyrir mig. 
 
Kór Langholtskirkju: 
Mér finnst ótrúlega gaman að syngja í kór og finnst gott að getað þakkað Langholtskirkju fyrir 
tónlistarlegt uppeldi mitt, með því að vinna að tónlistarmálum í kirkjunni; frábærlega 
skemmtilegt; Jónsi er æði J; Jónsi og Óla eru ekki síðsta aðdráttaraflið. 
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Samantekt og mat á niðurstöðum: 
 
Samsetning samfélags kóranna tveggja er að mörgu leyti mjög ólík.  
Meðalaldur kórfélaga í Kirkjukór Ólafsvíkur er 57 ár, en meðalaldur félaga Kórs 
Langholtskirkju reyndist vera 43 ára, þannig að félagar í Kirkjukór Ólafsvíkur eru að 
meðaltali 14 árum eldri.  
Sömuleiðis hafa flestir, eða 67 % félaga, úr Kirkjukór Ólafsvíkur byrjað að syngja í 
kórnum fyrir árið 1998. En flestir félagar úr Kór Langholtskirkju, eða 62 %, ekki fyrr en 
eftir árið 2003. Af þessum niðurstöðum má sjá að félagar í kirkjukór Ólafsvíkur eru mjög 
trúir kirkjunni sinni og kórnum og hafa mikla reynslu af kórastarfi en endurnýjun er hins 
vegar ekki mikil í kórnum. Aftur á móti er ánægjulegt að sjá hvað yngra fólkið sækir í að 
syngja í Kór Langholtskirkju og endurnýjunin þar er mikil og hefur það mikla 
kórauppeldisstarf sem á sér stað í Langholtskirkju örugglega sín áhrif þar.  
 
Mismunurinn á aldrinum og búsetu hefur væntanlega einnig áhrif á niðurstöðu varðandi 
hjúskap fólksins en 93% félaga Kirkjukórs Ólafsvíkur eru í sambúð á meðan það eru 
aðeins 67% hjá Kór Langholtskirkju.  
 
Menntunarstigið reyndist einnig vera mjög ólíkt á milli hópanna. Meira en helmingur 
félagar í Kór Langholtskirkju, eða 57%, eru með háskólamenntun á móti einungis 7 % 
félaga Kirkjukórs Ólafsvíkur. Einnig má gera ráð fyrir því að svipaður munur sé á 
tónlistarmenntun söngvaranna, því Langholtsfélagar gáfu sjálfum sér mun hærri einkunn í 
nótnalestri en Ólsarar. 47% af félögum í Langholti gáfu sér einkunnina 8-9, á meðan 
aðeins 13% Ólsara gerðu það.  
 
Kynjaskipting í svarúrtakinu sýndi að í báðum kórunum svöruðu fleiri konur en karlar en 
þó var skiptingin hjá Kirkjukór Ólafsvíkur mun jafnari eða 53 % konur á móti 47% karla, 
en hjá Kór Langholtskirkju 71% konur á móti 29% karla. 
 
þessi upptalning hér að ofan sýnir að um frekar ólíka hópa fólks er að ræða, en það sem 
þeir eiga sameiginlegt er að syngja í kirkjukór.  
 
 
Hvað er það sem fær fólkið til þess að vilja syngja í kirkjukór?  
 
Þegar litið er á hvaða atriði fólkinu finnst mikilvægast í kórastarfinu kemur í ljós að 
hér eru kórfélagar beggja kóranna frekar sammála og sýnir útkoman að það er aðallega 
sönggleði, félagsþörfin og tónlistaráhugi sem er fólkinu ofarlega í huga og það er einnig 
það sem dregur fólkið í kórana. Að rækta hæfileika og áhugamálið sitt í sjálfu sér er mjög 
gefandi og í kór er auk þess hægt að sameina það skemmtilegum félagsskap. Það að fá 
tilsögn af fagmanni í raddbeitingu, söng og túlkun tónlistar og að fá tækifæri til við að 
læra ný verk gefur áhugamálinu sífellt nýja næringu. 
 
Varðandi félagsþörfina er líka athyglisvert að 87% söngvara úr Kirkjukór Ólafsvíkur eru 
einnig virkir í öðru félagsstarfi en kórstarfi, hins vegar aðeins 38 % félaga í Kór 
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Langholtskirkju. Þessi munur gæti einnig tengst aldursmuninum og því að  
landsbyggðarbúar séu almennt virkari í félagsstarfi.  
 
Að öðru leyti kom fram að fyrir Langholtsfélagana er tónleikahaldið aðeins mikilvægara 
en fyrir Ólsara. En fyrir Ólsara voru ferðalög með kórnum sett ofar á blaðið í staðinn. 
Athyglisvert er einnig að 87% félaga Kirkjukórs Ólafsvíkur mundu alveg eins vilja 
syngja í kórnum þótt einungis væri sungið við messur og helgihald, en aðeins 29 % félaga 
í Kór Langholtskirkju væru til í það. Metnaðurinn við tónleikahald og tónlistina er 
greinilega mikilvægari fyrir Langholtssöngvarar heldur en starfið við messusönginn. 
 
Þátttakan í helgihaldinu og trúræknin lenti þó hjá báðum kórum í síðasta sæti sem kemur 
kannski á óvart en það þýðir ekki að meðlimir séu ekki trúræknir heldur telja þeir það 
ekki mikilvægt atriði kórstarfsins.  
 
Núna mætti varpa fram eftirfarandi spurningu: Af hverju vill fólkið syngja í  kirkjukór en 
ekki í venjulegum kór úr því að helgihaldið er ekki mikilvægara en raun ber vitni? Fyrir 
hönd félaga Kirkjukórs Ólafsvíkur væri hægt að fullyrða að það er enginn annar kór 
starfandi á svæðinu, fyrir utan einn karlakvartett sem tveir félagar kirkjukórsins syngja 
einmitt í. Þó er hugsanlegt að uppeldisáhrif, hefð og skyldurækni gagnvart kirkjunni hafi 
líklega sín áhrif á báðum stöðum.  
 
Í Reykjavík er nóg framboð af alls kyns kórum. Væntanlega finnur hluti af kórfólkinu 
sem er búinn að ganga í gegnum kórskóla, barna- og unglingakórastarfið í 
Langholtskirkju fyrir skyldurækni gagnvart kirkjunni, þar sem það hefur hlotið 
tónlistarlegt uppeldi sitt. Einn kórfélagi skráði á spurningarblaðið eftirfarandi: „Mér 
finnst ótrúlega gaman að syngja í kór og finnst gott að getað þakkað Langholtskirkju fyrir 
tónlistarlegt uppeldi mitt, með því að vinna að tónlistarmálum í kirkjunni.“  
 
Tilvera kóranna skiptir báða hópa miklu máli persónulega. Þó er áberandi að fyrir 87% 
félaga Kirkjukórs Ólafsvíkur skiptir tilvera kórsins mjög miklu máli á móti 38% félaga í 
Kór Langholtskirkju. Þessi niðurstaða rennir stoðum undir þá kenningu að tilvist 
kirkjukóra sé sérstaklega á landsbyggðinni mjög mikilvæg fyrir einstaklingana og 
samfélagið þar. Flestir kórfélagar Kirkjukórs Ólafsvíkur eða 73 % töldu einnig að þeirra 
kór skipti mjög miklu máli í menningarlífi Ólafsvíkur og 53% fannst að samfélagið hefði 
mjög jákvæða ímynd af kirkjukórum almennt.  
Aftur á móti töldu einungis 28 % Langholtsfélaganna að kór þeirra skipti mjög miklu 
máli í menningarlífi Reykjavíkur og aðeins 9 % töldu almenna ímynd kirkjukóra í 
samfélaginu vera mjög jákvæða. Af þessum ólíku svörum félaganna í þessum tveimur 
kórum má draga þá ályktun að menningarlegt mikilvægi kórastarfsins sé algjörlega háð 
samfélaginu sem þeir þrífast í.  
 
Hátíðarmessur eru það skemmtilegasta sem báðir kórarnir taka þátt í. Varðandi 
umræðuna um safnaðarsönginn og raddaðan eða einraddaðan sálmasöng, má sjá hér að 
kórfélagar beggja kóranna hafa meira gaman af að syngja sálmana í rödduðum útgáfum 
en einraddaða. Popp- og gospelmessur eru vinsælli hjá landsbyggðarkórnum heldur en 
hjá hinum listrænt metnaðarfulla kirkjukór Langholtskirkju.  
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Þegar kórarnir voru hins vegar spurðir um það hvers konar tónlist væri skemmtilegast 
að syngja í kór voru þeir frekar sammála. Í fyrstu þrjú sætin röðuðu þeir báðir mikilvægi 
tónlistar á eftirfarandi hátt: 1. Klassísk kirkjutónlist. 2. Veraldleg kórlög. 3. Íslensk 
ættjaðarlög. 
 
Hér virðist smekkurinn vera mjög svipaður í báðum kórunum, þrátt fyrir aldursmuninn og 
mismunandi menntunarstig. Kannski bendir það til þess, að það að syngja klassíska 
kirkjutónlist er einnig enn eitt atriði sem laðar söngvara að kirkjukórunum almennt. Það 
að sálmarnir lentu frekar aftarlega á þessum vinsældalista er ef til vill áminning um að 
þar mætti kannski sjá meiri endurnýjun í framtíðinni. Auk þess að halda í hefðir er 
greinilega þörf fyrir það að í kirkjum hljómi sálmar sem höfða bæði til kórfólks og 
safnaðar. 
 
Við spurningunni um það hvað kórfélögum finnst erfiðast við kórastarfið, kom 
eiginlega aðeins eitt atriði áberandi út úr könnuninni og það var skylduverkefni  
landsbyggðarkirjukórsins: söngur við jarðarfarir sem  73 % félaga í Kirkjukór Ólafsvíkur 
þótti erfiðast af öllu kórastarfinu. Öll önnur atriði fengu litlar undirtektir, nema að læra 
nýja tónlist þótti líka með erfiðari verkum hjá Ólafsvíkurfélögum, en þar spilar kunnátta í 
nótnalestri einnig inn í. Almennt var það sú spurning í spurningarkönnuninni sem flestir 
ákváðu að tilgreina ekkert, eða bara eitt atriði. Kór Langholtskirkju syngur yfirhöfuð ekki 
við jarðarfarir, og létu nokkrir kórfélagar vita af því. Greinilega mátti lesa úr svörunum 
að félögum í Kór Langholtskirkju finnst yfirhöfuð ekkert erfitt við kórastarfið. 
 
Samt sem áður er mæting við söng í messum, æfingar, önnur félagsstörf í þágu kórsins og 
svo framvegis ákveðið vinnuálag. Flestir í báðum kórum töldu vinnuálagið vera nokkuð 
mikið en auk þess töldu um 33 % Kirkjukórs Ólafsvíkur vinnuálagið frekar mikið, en 
aftur á móti 23% Kórs Langholtskirkju fannst það frekar lítið og 9 % jafnvel mjög lítið.  
Á þessar niðurstöður hefur það fyrirkomulag líklega áhrif að allir kórmeðlimir mæta í 
allar messur hjá Kirkjukór Ólafsvíkur og einnig það vinnuálag sem skapast við söng við 
jarðarfarir.  
 
Að sama skapi fannst um 53% félögum Kirkukórs Ólafsvíkur að vinnuframlag þeirra 
væri frekar mikils metið af samfélaginu, en flestum, eða 47 % af félögum Kórs 
Langholtskirkju fannst það vera aðeins nokkuð mikið metið.  
Hér kemur í ljós að vinnuframlag kirkjukórsfélaga í minni samfélögum er væntanlega í 
einhverju mæli meira metið en samskonar framlag borgarbúa í stóru samfélagi. 
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Niðurlag 
 
Saga  kórsöngsins á Íslandi er ekki nema rúmlega aldargömul. Rætur íslensku kóranna 
liggja augljóslega í kirkjusöngnum. Framan af virðist sem öll söng- og tónlistariðkun hafi 
verið á mjög frumstæðu stigi. Aðalmáli skipti fyrir Íslendinga að menn hefðu „mikil 
hljóð“, það er að segja að geta sungið sem sterkast eða náð sem hæstum tónum. Síðustu 
áratugi hefur þó orðið mikil breyting á eins og Jón Þórarinsson tónskáld ritar í grein sinni 
um karlakóra, en þar segir hann einmitt: „…síðan 1930 og einkum þó síðustu áratugina 
hafa framfarir í íslensku tónlistarlífi verið svo stórstígar og hraðfara að helst verður líkt 
við sprengingu. Sá tími er nú liðinn þegar segja mátti með sanni að við værum mörgum 
öldum á eftir nágrannaþjóðunum að tónlistarþroska.“70  
 
Í gegnum söguna má sjá að safnaðarsöng Íslendinga hefur alltaf verið ábótavant og er það 
í mörgum söfnuðum svo enn þann dag í dag. Kirkjukórar í þeirri mynd eins og við 
þekkjum þá  nú hafa orðið til vegna þarfar fyrir fallegan söng í kirkjum, sem lengst af var 
ekki til staðar. 
 
Kirkjukórar á landsbyggðinni skipta sannarlega miklu máli fyrir menningarlíf staðana og 
fyrir fólkið sem innan kóranna fær tækifæri til tónlistariðkunar og listsköpunar. Þó að 
vissulega megi stuðla að kröftugri safnaðarsöng Íslendinga með mismunandi hætti, 
skiptir það mjög miklu máli að standa vörð um tilvist kirkjukóranna í þeirri umræðu.  
 
Könnun meðal kirkjukórsfélaga sýndi fram á að starf kirkjukóra er mismunandi eftir 
svæðum og leiddi í ljós mikilvægi kirkjukóra á landsbyggðinni. En allt það ólíka fólk sem 
syngur í kórunum hefur einfaldlega mjög gaman af því að tilheyra jafn gefandi og 
skemmtilegum félagsskap sem íslenskur kirkjukór er. 
 
Á síðustu öld réðu karlakórar nær eingöngu ríkjum í íslensku kóralífi á meðan konur voru 
helst í kirkjukórum. En um þessar mundir er allt kórastarf á landinu mjög fjölbreytt og 
blómlegt. Fjöldi kóra og kórtónleika tala sínu máli. Í fjölbreytninni felst einnig breitt svið 
á gæðum kóranna, sem er eðlilegt. Þegar á heildina er litið er menningarlegt gildi 
kórastarfsins mikilvægara en það hvernig hann hljómar. Það snýst um það að leggja sig 
fram við að gera sitt besta, bæta sig og öðlast menntun jafnframt því að gera samfélagið, 
með mátt tónlistarinnar, að betra samfélagi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
70 Jón Þórarinsson „Upphaf karlakórasöngs á Íslandi“ Heimi, gefið út af SÍK (Samband íslenskrar 
karlakóra). http://www.fostbraedur.is/upload/wl/UpphafKalrakorasongs.pdf. sótt 10.10.2007. 
 

http://www.fostbraedur.is/upload/wl/UpphafKalrakorasongs.pdf
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