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Inngangur 

 

„Hátíðasöngvar sr. Bjarna Þorsteinssonar eru í huga margra íslendinga 
ómissandi þáttur helgihalds á hátíðum. Svo mun verða áfram. Bæði vegna 
höfundarins og uppbyggingar þeirra og útfærslu eru þeir íslenskur söngur 
og vissulega barn síns tíma. Þeir henta þó enn ágætlega íslenskum 
aðstæðum á hátíðum þegar margt fólk sækir kirkju sem annars er þar ekki 
og jafnvel ókirkjuvant. Hátíðasöngvarnir verða ekki sungnir í 
safnaðarsöng einradda svo vel sé. Þegar þeir eru sungir þarf að sjá til 
þess að stutt sé sérstaklega við almenna þátttöku safnaðarins í 
sálmasöngnum.”1 

Þessi texti var vorið 2004 í tillögu að Kirkjutónlistarstefnu Þjóðkirkjunnar og 

hafði fengið umfjöllun stjórnar Prestafélags Íslands og Félags íslenskra organista. Í 

þessari tillögu hafði verið tekið tillit til framkominna athugasemda auk þess sem hún 

hafði verið rædd á ráðstefnu um kirkjutónlist í september árið 2003. 

Í ágúst árið 2004 hafði Kirkjutónlistarstefnan í heild sinni fengið á sig þá 

mynd sem hún var lögð fram í, á kirkjuþingi þá um haustið. Þar segir um 

hátíðasöngvana:  

„Hátíðasöngvar sr. Bjarna Þorsteinssonar eru í huga margra íslendinga 
ómissandi þáttur helgihalds á hátíðum. Svo mun verða áfram. 
Hátíðasöngvarnir verða ekki sungnir í safnaðarsöng einradda svo vel sé. 
Þegar þeir eru sungir þarf að sjá til þess að stutt sé sérstaklega við 
almenna þátttöku safnaðarins í sálmasöngnum.”2 

Þarna hafa eftirfarandi setningar verið felldar út úr upprunalegu tillögunni af 

einhverjum ástæðum: 

Bæði vegna höfundarins og uppbyggingar þeirra og útfærslu eru þeir 
íslenskur söngur og vissulega barn síns tíma. Þeir henta þó enn ágætlega 
íslenskum aðstæðum á hátíðum þegar margt fólk sækir kirkju sem annars 
er þar ekki og jafnvel ókirkjuvant. 

Hvers vegna þessar setningar rötuðu ekki inn í lokatillöguna er óljóst en þær 

hljóta að teljast athyglisverðar sem og setningarnar sem eftir standa, en þær eru í dag 

opinber stefna Þjóðkirkjunnar. Við lestur tillögunnar frá því um vorið 2004 vakna 

                                                 
1Kirkjutónlistarstefna Þjóðkirkjunnar. http://www.kirkjan.is/annall/kirkjutonlistarstefna/2004-05-
04/20.44.18. Sótt 1.september 2009. 
2 http://www.kirkjan.is/annall/kirkjutonlistarstefna/2004-09-10/10.08.00 
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nokkrar spurningar: Hvers vegna eru hátíðasöngvar sr. Bjarna Þorsteinssonar í huga 

margra Íslendinga ómissandi þáttur helgihalds á hátíðum? Hvers vegna mun svo verða 

áfram? Hvað er sérstakt við höfundinn, uppbyggingu þeirra og útfærslu? Er hægt að 

segja að þeir séu íslenskur söngur? Við hvað er átt með orðunum vissulega barn síns 

tíma? 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir sérstöðu og áhrifum hátíðasöngvanna á 

samtíma sinn og framtíð, forsögu og tilurð þeirra, auk litúrgísks og tónlistarlegs 

innihalds þeirra. Jafnframt verður staldrað við áhugaverð atriði og spurningum varpað 

fram. 
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Sérstaða og áhrif hátíðasöngvanna á samtíð sína og 
framtíð 

Þá skoðun að hátíðasöngvarnir séu barn síns tíma má einnig finna hjá Páli 

Ísólfssyni. Í hátíðarræðu sinni sem hann hélt á aldarafmælishátíð sr. Bjarna rifjar hann 

upp æskuminningar sínar, en hann hefur verið 6 ára þegar hátíðasöngvarnir voru fyrst 

fluttir í Eyrarbakkakirkju. Orð Páls við þetta tækifæri varpa ljósi á uppruna 

hátíðasöngvana en vekja þó nokkrar spurningar: 

„...og ennþá man ég glöggt á hvað ég hlýddi ákafast. Það voru þættir úr 
klassískum verkum sem til voru í harmóníum albúmum þá og þá ekki 
síður það íslenskt tónverk sem hafði dýpst áhrif á mig um þær mundir og 
verkaði seiðandi og heillandi á barnssál mína og jafnan síðan hefur vakið 
hjá mér sömu kenndir, hátíðarsöngvar séra Bjarna Þorsteinssonar frá 
Siglufirði. Þeir voru einna oftast leiknir á heimilinu og ég lærði þá strax 
sem barn. Ísólfur faðir minn og föðurbróðir minn Jón Pálsson munu hafa 
verið meðal hinna allra fyrstu sem veittu þessu verki maklega athygli er 
það kom út um aldamótin. Og það mun hafa verið fyrst flutt utan 
Siglufjarðar3 í Eyrarbakkakirkju um jólin og nýárið 1899 og 1900 af Jóni 
Pálssyni eins og lesa má um í tímaritinu Verði ljós, febrúarheftinu árið 
1900. Þaðan flaug svo hróður þessa tónverks um landið allt og hefur aldrei 
síðan verið viðskila við íslenskt tónlistarfólk og heyrir nú til helgum 
dómum þjóðarinnar og hinnar íslensku kirkju. Hátíðarsöngvar séra Bjarna 
hrifu alla strax og fluttu með sér birtu og yl inn á heimilin og í kirkjurnar. 
Og um þessar fyrstu uppfærslur hátíðasöngvanna segir svo í riti 
Prestaskólakennaranna Jóns Helgasonar sem síðar varð biskup og Haralds 
Níelssonar sem þá var theológískur kandídat...þeir segja: Hér syðra vitum 
við ekki til að hann, það er að segja hátíðarsöngurinn, hafi verið notaður 
nema á tveim stöðum á Eyrarbakka og Stokkseyri og lítilsháttar í 
Dómkirkjunni um jólin. Vér segjum lítilsháttar í Dómkirkjunni því að þar 
var aðeins brúkaður söngurinn á aðfangadags- og gamlárskvöld og 
safnaðarsvörin sungin einrödduð vegna þess að ekki var fyrr en á elleftu 
stundu afráðið að reyna þetta. Varð því ekki nægum undirbúningi við 
komið í þetta sinn. En vér treystum því að Dómkirkjuorganistinn láti ekki 
sitja við lítilsháttar tilraun í vetur svo að Dómkirkjusöfnuðurinn fái á 
næstu jólum að heyra þennan Hátíðasöng allan eins og höfundurinn hefur 
frá honum gengið og að þá verði líka tekið að brúka sjálfan aðalsönginn á 
fyrsta degi hátíðarinnar. Það má ekki spyrjast að dómkirkjuorganistinn 
áræði ekki það sem organistar úti um land áræða að komst vel frá. En við 
höfum heyrt söngnæman mann og greindan segja, er í vetur var við 

                                                 
3 Á upptökunni má heyra greinileg skil þar sem orðin „utan Siglufjarðar”hafa að öllum líkindum verið 
klippt inn. Sú leiðrétting er í samræmi við það að ekki finnast ritaðar heimildir um nákvæma 
dagsetningu á frumflutningi Hátíðasöngvana, þótt telja megi víst að hann hafi verið í Siglufjarðarkirkju 
þar sem sr.Bjarni var prestur. 
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hátíðaguðsþjónustur í Eyrarbakka og Stokkseyrarkirkju að aldrei hafi 
hann verið við hátíðlegri guðsþjónustugjörðir, enda hafi organistinn og 
söngflokkur hans leyst sitt hlutverk prýðisvel af hendi. Getum vér þess Jóni 
Pálssyni verslunarmanni frá Götu til maklegs heiðurs. Þessi orð standa í 
tímaritinu Verði ljós öðru tölublaði nítjánhundruð. Og ennfremur kemur 
svo þessi grein: það er merkilegt að slíkt söngverk sem þetta skuli berast 
oss frá einum af nyrstu útkjálkum landsins og enn merkilegra að það skuli 
vera samið af manni sem með sjálfsfræðslu hefur aflað sér þeirrar 
söngþekkingar og kunnáttu er þarf til þess að leysa slíkt verk af hendi svo 
að viðunandi megi heita. Svo mörg voru þau orð.”4 

Páll, sem var dómkirkjuorganisti árin 1939-1968, ólst þannig upp við 

Hátíðasöngvana og hefur getað tekið áskorun þeirra Jóns og Haralds frá árinu 1900. 

Páll segir einnig í ræðu sinni: 

„Bjarni Þorsteinsson tónskáld var að vísu ekki skólalærður 
tónlistarmaður. En hann bjó yfir alveg óvenjulegri meðfæddri 
tónlistargáfu. Með stórþjóð hefði hann efalaust orðið mikilsvirt tónskáld. 
Og svo má nú segja um fleiri Íslendinga á ýmsum sviðum. Það vitum við 
öll ... og öðru hef ég veitt athygli í tónskáldskap Bjarna 
Þorsteinssonar.Hann hefur sterka og mjög heilbrigða músíkfantasíu, 
hugmyndaauðgi í tónlistinni. Og hann ber glöggt skyn á hið 
arkitektóníska, uppbygginguna í músíkinni. Þessu til sönnunar má nefna 
lög eins og Ég vil elska mitt land, Blessuð sértu sveitin mín og Eitt er 
landið Ægi girt...”5 

 

 

 

Frumflutningurinn í Dómkirkjunni 
 

Í orðum Jóns Helgasonar og Haralds Níelssonar, sem Páll vitnar í hér að ofan, 

er organisti Dómkirkjunnar, sem á þessum tíma var Jónas Helgason 

(dómkirkjuorganisti frá 1877-1903) gagnrýndur fyrir að flytja hátíðasöngvana án 

nægs undirbúnings og safnaðarsvörin einradda. Auk þess sem aðeins aftansöngurinn á 

aðfangadags- og gamlárskvöld var fluttur. Fróðlegt væri að vita meira um hvernig 

                                                 

4 Hátíðarræða Páls Ísólfssonar á aldarafmæli Sr. Bjarna Þorsteinssonar. Úr útvarpsþættinum Á 

tónaslóð, fluttur á Rás 1, 14.03.2000. http://ruv.podcast.is/saga_islenskrar_tonlistar/podcast.xml. 
Upplýsingar sóttar 6.júní 2009. 
 
5 Úr útvarpsþættinum Á tónaslóð, fluttur á Rás 1, 14.03.2000 
http://ruv.podcast.is/saga_islenskrar_tonlistar/podcast.xml 



 6 

undirbúningi organistans og kórsins var háttað. Getur verið að Hátíðasöngvarnir hafi 

reynst of erfiðir í flutningi fyrir þennan hóp? Eða vanmat hann kannski þann 

undirbúning sem hátíðasöngvarnir krefjast? Ef það hefur verið hugsun organistans að 

flytja safnaðarsvörin einradda til að auka þátttöku safnaðarins í þeim verður að taka 

með í reikninginn að um frumflutning var að ræða. Því verður það að teljast ólíklegt 

en safnaðarsvörin eru þó einfaldasti hluti kórsöngsins í hátíðasöngvunum. 

Annars er það undarlegt að Jónas Helgason, sem hafði verið kennari Bjarna 

eins og vikið verður að síðar, hafi ekki gert Hátíðasöngvunum betri skil en ummæli 

Jóns og Haralds bera vitni. Ekki síst í ljósi þess að hann virðist hafa verið vel að sér í 

tónlist eins og eftirfarandi tilvitnun úr Tónlistarsögu Reykjavíkur eftir Baldur 

Andrésson ber vitni: 

„Aðalumsjón með námi Jónasar höfðu hin frægu tónskáld Gade og 
Hartmann, sem fengu mætur á honum og hans brennandi áhuga. Þeir 
höfðu Jónas hjá sér á orgelloftinu við guðsþjónustur oft og endranær. Þeir 
útveguðu Jónasi kennara úr hópi færustu tónlistarmanna Dana, meðal 
Þeirra er J.Chr. Gebauer, prófessor og organisti við Heilagsandakirkju og 
tónfræðikennari við Tónlistarskólann, Viggo Sanne, organisti við 
Frúarkirkju og eftirmaður Bergreens sem söngmálastjóri skólanna. Allir 
kennarar Jónasar virtu hann mikils og sýnir það bezt traust þeirra á 
honum, að hann mun hafa átt kost á því að komast að fastri stöðu í 
Kaupmannahöfn nokkrum árum eftir að hann var kominn hingað heim 
aftur, en hann kaus heldur að verja kröftum sínum í þjónustu 
ættjarðarinnar.”6 

Eru hátíðasöngvarnir aðeins góðir með tilliti til a ðstæðna? 
 

Páll Ísólfsson sagði meðal annars um sr. Bjarna:  

„Með stórþjóð hefði hann efalaust orðið mikilsvirt tónskáld. Og 
svo má nú segja um fleiri Íslendinga á ýmsum sviðum. Það vitum við 
öll...”  

 
Hér að ofan er spurt hvort hátíðasöngvarnir séu íslenskur söngur. Eitt er víst að 

þessi ummæli Páls um Bjarna eru mjög „íslensk”. 

                                                 

6Musik.is: Tónlistarsaga Reykjavíkur með inngangi um sögu sönglífs í landinu frá því land byggðist 
eftir Baldur Andrésson. http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1800-1900/til1900_5.html. 
Upplýsingar sóttar 1.September 2009. 
 http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1800-1900/til1900_5.html 
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Það er raunar eftirtektarvert hversu oft menn taka fram að hátíðasöngvarnir 

séu góðir – miðað við aðstæður. Áðurnefndir Jón Helgason og Haraldur Níelsson 

segja í grein sinni: 

„það er merkilegt að slíkt söngverk sem þetta skuli berast oss frá 
einum af nyrstu útkjálkum landsins og enn merkilegra að það skuli vera 
samið af manni sem með sjálfsfræðslu hefur aflað sér þeirrar 
söngþekkingar og kunnáttu er þarf til þess að leysa slíkt verk af hendi svo 
að viðunandi megi heita.”7 

  

Í þessu samhengi er freistandi að spyrja hvað þeir eiga við með viðunandi og 

eins hvort tónlist eftir íslenskan höfund sem þótti viðunandi af málsmetandi mönnum 

fyrir 110 árum, þyki enn viðunandi í dag? Hafa viðmiðin breyst fram á þennan dag? 

Tína má til fleiri tilvitnanir. Í grein Jónasar Ragnarssonar sem birtist í 

Morgunblaðinu á aðfangadag árið 2008 kemur eftirfarandi fram:  

Þótti hinu fræga tónskáldi Dana, prófessor Hartmann, er höfundur 
hafði sent handritið til yfirlestrar, það furðu gegna að maður sem notið 
hefði jafn lítillar sönglegrar menntunar skyldi geta gert það svo vel úr 
garði.“ 8 

 
 Hvers vegna tekur Hartmann menntun tónskáldsins sérstaklega fram? Er ekki 

sama hvaðan gott kemur? Er ekki hægt að meta tónverkið á eigin verðleikum? 

Eitt er víst, að stór orð hafa verið notuð um Hátíðasöngvana af mörgum 

mönnum eins og Jónas Ragnarsson rekur í áðurnefndri grein sinni: 

„Halldór Jónsson, bankagjaldkeri og bæjarfulltrúi, skrifaði um Bjarna í 
tímaritið Óðin í nóvember 1913. Hann sagði að Bjarni ætti þakkir skildar 
af kirkju og kristindómi fyrir Hátíðasöngva sína. „Það er óhætt að 
fullyrða að allir sem unna fögrum söng og fagurri músík telja 
Hátíðasöngvana hið ágætasta snilldarverk og þeir munu geyma nafn hans 
í þakklátum hjörtum fyrir slíka aldamótagjöf til kristindómsins og hinnar 
íslensku kirkju.“  

Á aðfangadag jóla árið 1913 birtist eftirfarandi klausa í blaðinu 
Norðurlandi á Akureyri:  

„Jóla-tónskáldið. Enginn efi leikur á um það að sá Íslendingur og 
sá maður sem flestum mönnum á þessu landi kemur í hug í kvöld er 
höfundur Hátíðasöngvanna – séra Bjarni Þorsteinsson á Siglufirði. Og 
öllum mun koma hann í hug á einn veg: Með aðdáun. Menn geta ekki 

                                                 
7 Úr útvarpsþættinum Á tónaslóð, fluttur á Rás 1, 14.03.2000 
http://ruv.podcast.is/saga_islenskrar_tonlistar/podcast.xml 
8 Jónas Ragnarsson: “Ómissandi þáttur helgihalds - Hátíðasöngvar séra Bjarna Þorsteinssonar hafa 
verið fluttir í meira en eina öld.” Morgunblaðið, 24. desember 2008. 
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annað en undrast það og dáðst að því að prestur norður á einum nyrsta 
tanga Íslands skyldi verða til þess að yrkja slík tónljóð.“ Sennilega er 
þetta álit Jóns Stefánssonar, ritstjóra blaðsins, síðar verslunarstjóra.  

Í maí 1915 birtist í Nýju kirkjublaði, sem Þórhallur Bjarnarson biskup gaf 
út, umsögn um Hátíðasöngvana:  

„Hefur söngur þessi unnið sér mikla og einróma hylli hvarvetna 
þar sem hann hefur verið notaður, en það er nú orðið allvíða, enda er 
bókin því nær uppseld.“  

… 
Á sjötugsafmæli Bjarna, í október 1931, sagði Sigfús Einarsson tónskáld í 
afmælisgrein í Morgunblaðinu:  
„Sennilega eru Hátíðasöngvarnir það verk séra Bjarna er hefur aflað 
honum mestra vinsælda. Þeir hafa nú verið sungnir á stórhátíðum í 
fjölmörg ár, hvarvetna þar sem efni stóðu til. Verða þau áhrif hvorki vegin 
né mæld sem þeir hafa haft til góðs á viðkvæmum stundum óteljandi 
kirkjugesta.“  

Baldur Andrésson, guðfræðingur og tónlistargagnrýnandi, sagði í blaðinu 
Siglfirðingi 1935 um Hátíðasöngvana:  

„Eru þeir í huga kirkjurækinna manna sá þáttur guðsþjónustunnar sem 
gerir hana með þeim helgiblæ er þeir óska. Hljómarnir í 
Hátíðasöngvunum eru fagrir og hátíðlegir. Hallelúja á jólanótt er hámark 
guðsþjónustunnar að því er tekur til söngsins.“  

Svipaða skoðun setti hann fram í minningargrein um Bjarna árið 1938. Í 
bókinni Ómar frá tónskáldsævi sagði Baldur að í Hátíðasöngvunum væri 
„lyfting og sérkennilegur helgiblær, sem hefur sett svip á stórhátíðir 
kirkjunnar hjá okkur“.  

Í minningargreinum um Bjarna, sem lést sumarið 1938, var 
Hátíðasöngvanna víða getið og meðal annars sagt að þeir lyfti huganum 
„í tilbeiðslu og lofgjörð yfir ys hversdagslífsins“.  

Þegar áttatíu ár voru liðin frá fæðingu Bjarna, haustið 1941, sagði 
Sigurgeir Sigurðsson biskup í Lesbók Morgunblaðsins:  

„Kirkja Íslands á honum mikið að þakka fyrir tónana sem hann gaf henni. 
Hátíðasöngvar hans munu um ókomin ár snerta mjúklega hjörtu 
Íslendinga á helgum stundum og lyfta anda þeirra í hæðir.“ 9 

Orð Páls Ísólfssonar koma vel inn á spurninguna hvort hátíðasöngvarnir séu 

íslenskur söngur: 

                                                 
9 Jónas Ragnarsson, Morgunblaðinu 24.desember 2008. 
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„...Áðan var minnst á hátíðarsöngva sr. Bjarna. Þeir eru víða 
skínandi skáldskapur. Hreinræktað rómantískt kirkjuverk og að mörgu 
leyti algjörlega ólíkt allri eldri kirkjutónlist. Um þá mætti ef til vill segja 
að þeir væru að mörgu leyti barn síns tíma eins og allt sem samið er, þó 
að rætur þeirra kunni að finnast annars staðar á Norðurlöndum. Danska 
tónskáldið Hartmann samdi hátíðarsöngva fyrir dönsku kirkjuna. Ég held 
einna mest upp á Hartmann allra norrænna tónskálda en í 
hátíðarsöngvum Bjarna er margt nýstárlegra og fegurra heldur en í 
hátíðarsöngvum Hartmanns, þó að þeir séu nákvæmar unnir tónfræðilega 
séð. Hátíðarsöngvar sr.Bjarna Þorsteinssonar eru með tilliti til allra 
aðstæðna eitthvert hið mesta afreksverk en tónlögin eru þó yfirleitt nokkuð 
erfið fyrir prestana og raunar miðuð við úrvalssöngvara en ekki þarf að 
furða þó að séra Bjarni setti markið hátt þar. Ég hygg að hann hafi sjálfur 
haft ágæta söngrödd.”10 

Hægt er að lesa gagnrýni á hátíðasöngvana hjá Páli. Að þeir séu víða skínandi 

skáldskapur bendir til þess að þeir séu það ekki alls staðar. Eru það endilega meðmæli 

með þeim að þeir séu að mörgu leyti algjörlega ólíkir allri eldri kirkjutónlist? Var það 

ætlun sr. Bjarna að finna upp nýtt tónmál, betrumbæta það gamla eða gera það að 

sínu? Hvað þýðir það að rætur þeirra kunni að finnast annars staðar á Norðurlöndum - 

getur það verið hjá Hartmann? Ætli Hartmann hafi verið sammála Páli um að 

hátíðasöngvar sínir séu nákvæmar unnir tónfræðilega séð og hvað þýðir það 

nákvæmlega? Var það kannski þess vegna sem hann tók tónlistarmenntun Bjarna fram 

í sömu andrá og hann tjáði sig um gæði hátíðasöngva hans? Eru hátíðasöngvar sr. 

Bjarna aðeins hið mesta afreksverk með tilliti til allra aðstæðna? Eru það orð að 

sönnu að tónlögin séu aðeins á færi úrvalssöngvara?  

 Það er óumdeilt að áhrif Bjarna Þorsteinssonar voru, og eru, gífurleg hér á 

landi og þjóðlagasafn hans þykir stórmerkilegt langt út fyrir landsteinana. Það hefur 

mikið verið skrifað um Þjóðlagasafnið en mjög lítið um Hátíðasöngvana. Eftirfarandi 

tilvitnun sýnir að það er í raun erfitt að „flokka” sr. Bjarna: 

          „Að lokum verður hér með fáum orðum undirstrikuð meginatriðin í 
þróun sönglistar hér á landi á 19. öldinni.          Á fyrri helming 
aldarinnar ríkti þjóðlegt sönglíf í landinu. Þá er enn blómaöld tvísöngsins. 
Rímurnar, „gömlu lögin“ og önnur íslenzk þjóðlög eru uppstaðan í 
sönglífi þjóðarinnar. Þá fara að myndast ný íslenzk þjóðlög, fyrir erlend 
áhrif, sem eru líflegri en þau eldri, sem flest eru fremur þunglamaleg. 
Sálmalög eru snar þáttur í alþýðusöngnum og undir þeim eru veraldleg 
kvæði og jafnvel drykkjuvísur sungnar.   

                                                 
10 Úr útvarpsþættinum Á tónaslóð, fluttur á Rás 1, 14.03.2000 
http://ruv.podcast.is/saga_islenskrar_tonlistar/podcast.xml 
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          Um miðja öldina hefst „viðreisnin“ í söngnum með Pétri 
Guðjohnsen og eftirmönnum hans, Jónasi Helgasyni, Steingrími Johnsen 
o. fl. Þeir innleiða þau sönglög, sem þá eru sungin á Norðurlöndum og 
víðar. Með þeim kemur fjórraddaður kórsöngur til sögunnar og allri 
söngþekkingu hjá þjóðinni fer mikið fram. En þessir viðreisnarmenn sæta 
mikilli mótspyrnu hjá gamla fólkinu, sem heldur fast við hinn gamla söng 
og hefur tileinkað sér tóneðli hans, en unga kynslóðin fylkir sér undir 
merki „hins nýja söngs“, sem á sigurinn vísan.           Þannig eru 
tvennskonar straumar í sönglífinu á seinni helmingi aldarinnar, en hinn 
„nýi söngur“ vinnur stöðugt á og er undir lok aldarinnar orðinn einn um 
völdin.          Bjarni Þorsteinsson stóð með gamla fólkinu og benti á gildi 
hinna gömlu íslenzku þjóðlaga, sem þá voru smáð og fyrirlitin af leiðandi 
mönnum í sönglífi þjóðarinnar. Þetta er ekki sagt þeim til lasts. Þeir voru 
að þessu leyti börn síns tíma líkt og margir samtímamenn þeirra, sem voru 
áhrifamenn í tónlistarlífinu á Norðurlöndum. En síðan hefur viðhorfið 
breyzt. Í dag þekkja menn gildi þjóðlaganna og vita, að á þeim verður 
þjóðleg íslenzk tónlist reist.”11  
 

Bjarni Þorsteinsson stóð með gamla fólkinu en stóð hann ekki líka með 

viðreisnarmönnunum og hinum nýja söng? Eru Hátíðasöngvarnir og aðrar tónsmíðar 

Bjarna ekki hluti hins nýja söngs? Eru Hátíðasöngvarnir ekki ólíkir allri annarri eldri 

kirkjutónlist samkvæmt Páli Ísólfssyni, en þó hreinræktað rómantískt kirkjuverk? 

Hvar er hægt að staðsetja þá? 

Það er merkilegt að sami maðurinn hafi safnað saman þjóðlögunum með 

miklu erfiði og samið Hátíðasöngvana sem eru ekki íslensk tónlist heldur rómantísk 

með rætur á Norðurlöndunum. Hafi verið tvenns konar straumar á síðari hluta 19. 

aldar þá tilheyrði Bjarni þeim báðum. Því má segja að straumhvörf hafi orðið með 

honum því í þjóðlagasafni hans varðveittist arfurinn en hann gaf líka út 

Hátðasöngvana sem sungnir hafa verið í rúma öld. Rómantíkin, hin nýi söngur, varð 

svo sannarlega ofan á í kirkjutónlistinni á síðari hluta 19.aldar. Getur verið að 

Hátíðasöngvarnir hafi fest hann í sessi og þar með kirkjukórana og fjórraddaðan söng? 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1800-1900/til1900_13.html#horft_um_oxl 
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Um höfund hátíðasöngvanna 
 

Námsár 
 

Bjarni Þorsteinsson fæddist 14. október árið 1861 og var skírður sama dag. 

Foreldrar hans voru hjónin Þorsteinn Helgason og Guðný Bjarnadóttir sem bjuggu á 

Mel í Staðarhraunssókn. Hann fæddist inn í fátækt og örbirgð í litlum torfbæ vestur á 

Mýrum. Systkini Bjarna sem upp komust voru 8 talsins en Bjarni var þeirra elstur. 

Bjarni lærði söngva og sagnir af foreldrum sínum sem lögðu rækt við þá eiginleika. 

Hann þótti vel gefinn til bókarinnar.  

Þorsteinn, faðir Bjarna var forsöngvari í Staðarhraunskirkju í um tuttugu ár og 

vinsæll í veislum sem söngvari og skemmtikraftur. Lesnir voru húslestrar og á 

lönguföstu voru Passíusálmar Hallgríms Péturssonar sungnir og tóku allir 

heimilismenn þátt í því. Einnig kom fyrir að kveðnar væru rímur og rauluð þjóðlög og 

vikivakar. Mest var sungið einraddað og af innlendum lögum en nokkur voru útlend. 

Sjálfur sagði Bjarni um þennan tíma: 

„Snemma hneigðist hugur minn í þá átt, að gefa hinum innlendu 
lögum gaum og læra þau. Nótnabók sá ég enga, hvorki skrifaða né 
prentaða, fyrr en ég var kominn á 15. ár og farinn að læra undir skóla 
vestur á Skógarströnd, og svo eftir að ég kom í latínuskólann 1877.”12 

 
Sagt var um Bjarna að hann þyrfti aðeins að heyra lag einu sinni til að læra 

það og muna og hann hafi sýnt svipaða eiginleika með bókalærdóm. Bjarni fór í læri 

til sr. Guðmundar Einarssonar á Breiðabólsstað á Skógarströnd og naut mikillar 

umhyggju hans. Hann stóðst síðan prófið í fyrsta bekk Latínuskólans með ágætum 

vorið 1877. 

Í Latínuskólanum voru mestu vinir Bjarna: Árni Jóhannesson prestur á 

Þönglabakka og Grenivík, Björn Gunnlaugsson Blöndal og Árni Beinteinn Gíslason, 

en saman voru þeir unnendur söngs og tónlistar. Bjarni sagði um Björn vin sinn að af 

honum hafi hann fyrst lært tvísöng þó hann hafi heyrt hann áður. Þeir vinirnir sungu 

oft saman en aðrir stúdentar virðast ekki hafa kunnað mikið fyrir sér í tvísöngslistinni 

samkvæmt orðum Bjarna sjálfs.13 Þó var söngfélag stúdenta og skólapilta virkt á 

                                                 
12 Ingólfur Kristjánsson: Ómar frá tónskáldsævi, aldarminning prófessors Bjarna Þorsteinssonar prests 
og tónskálds í Siglufirði. Siglufjarðarprentsmiðja. Siglufjarðarkaupstaður, 1961.bls. 23 
13 Ingólfur Kristjánsson, Ómar frá tónskáldsævi, bls.34 
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þessum árum og söng opinberlega fyrir almenning, væntanlega hinn „nýja söng”, en 

Bjarni stjórnaði söngflokknum síðasta árið sitt í skólanum. 

Skólapiltarnir fengu kennslu í söng í öllum bekkjum skólans frá Steingrími 

Johnsen samtals 11 stundir á viku. Á þessum árum var engin bókabúð í Reykjavík og 

bækur þurfti því að panta að utan. Nemendur sem höfðu með höndum umsjónarstörf 

við skólann fengu að panta sér bækur að launum. Það er til marks um tónlistaráhuga 

Bjarna að hann valdi oftast að panta sér nótur en kaupa notaðar skólabækur í staðinn 

þótt hann hafi ekki verið fjáður og verið háður velgjörðarmönnum um lífsviðurværi 

sitt. Bækurnar sem Bjarni valdi voru: 

„Fransk-Dansk Haandordbog; Mozart, W.A.: Kvartette für Klavier, 
Violine, Viola, Violincello; G.Gariboldi: Die ersten Uebungen für Flöte; 
Klassisches Chor-Album, Herausgeb. von R.Müller u. R. Schaab; Abt-Album, 
Ausgewählte Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung von Frans Abt; 
Mendelssohn: Sämstli. 79 Lieder für h.St.” 14 

 
Bjarni mun hafa byrjað að læra á harmóníum hjá Jónasi Helgasyni veturinn 

sem hann var í fjórða bekk, haustið 1880 og næstu 2 árin. Harmóníumnám Bjarna 

mun ekki hafa gengið þrautarlaust fyrir sig því ekki var hlaupið að því að fá inni til að 

æfa sig. Lítið músíklíf var í Reykjavík á skólaárum Bjarna. Fá hljóðfæri voru til en þó 

var til lúðrasveit sem Helgi Helgason, bróðir Jónasar, stjórnaði. Jónas Helgason 

stjórnaði söngfélaginu Hörpu og fékk Bjarni sína fyrstu tilsögn í tónfræði hjá honum. 

Jónas var við nám í Kaupmannahöfn og hefur sína kunnáttu væntanlega þaðan en nám 

hans ytra varði frá árinu 1875 til 1876. Um sama leyti og Bjarni hóf nám sitt hjá 

Jónasi hóf hann að safna þjóðlögum og skrifa þau niður. 

Bjarni lauk námi sínu við Latínuskólann árið 1883 með góðum vitnisburði. 

Sama ár var hann kosinn félagi í Hinu íslenzka bókmenntafélagi. 

 

Starfsferill 
 

Bjarni vann ýmis störf í Reykjavík að lokinni útskrift sinni. Það liðu þrjú ár 

þar til hann fór í prestaskólann. Meðal annars kenndi hann latínu í fyrsta og öðrum 

bekk latínuskólans sem er til marks um hæfileika hans á því sviði. Veturinn 1885-

1886 réðst hann sem heimiliskennari og sýsluskrifari til Lárusar Blöndals sýslumanns 

á Kornsá í Vatnsdal. Þar var talsverð tónlistariðkun. Dóttir Lárusar, Sigríður, átti síðar 

                                                 
14Ingólfur Kristjánsson, Ómar frá tónskáldsævi, bls. 40. 
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eftir að verða eiginkona Bjarna. Jólin sem Bjarni dvali á Kornsá var hann organisti í 

Undirfellskirkju. 

Haustið 1886 hóf Bjarni nám við prestaskólann. Hugur hans hafði stefnt til 

Kaupmannahafnar til þess að lesa lög eða málfræði, einkum gömlu málin. En vegna 

fátæktar varð hann að fara í prestaskólann þótt hann hafi aldrei viljað það fyrr. 

Bjarni gerðist sóknarprestur í Hvanneyrar-prestakalli í Siglufirði 1888 og gegndi því 

embætti allt til 1935.15  

Starfsævi hans var mjög merkileg. Það má segja um Bjarna að hann hafi verið: 

þjóðlagasafnari, tónskáld, prestur, sálmabókarritstjóri, sálmahöfundur, fræðimaður, 

latínumaður og latínuskáld, svo ekki sé minnst á hin opinberu störf hans í þágu 

Siglufjarðar. Þvílíkar voru vinsældir Bjarna að í fyrstu bæjarstjórnarkosningum á 

Siglufirði 1919 voru tveir listar í framboði og Bjarni Þorsteinsson á báðum listum, 

efsti maður á öðrum, en í fjórða sæti á hinum. 

Mikið hefur verið ritað um þjóðlagasafnið sem kom út á árunum 1906-09 með 

styrk úr Landssjóði og Carlsberg-sjóðnum danska. Sr. Bjarni Þorsteinsson andaðist 

árið 1938.     

 

 

Forsaga og tilurð hátíðasöngvanna 
 

Árið 1892 var á prestastefnu skipuð nefnd, Hallgrími Sveinssyni biskupi til 

ráðuneytis, um endurskoðun handbókar fyrir presta. Í henni voru sr. Þórhallur 

Bjarnason, prestaskólakennari, sr. Valdimar Briem og sr. Helgi Hálfdánarson 

forstöðumaður Prestaskólans sem lést 1894 . Nefndin gaf út tillögur sínar 1897 sem 

kallast Frumvarp til endurskoðaðrar handbókar fyrir presta á Íslandi og til breytinga 

á kirkjuritúalinu. 

Í frumvarpinu var að finna form fyrir venjulega sunnudaga sem og form fyrir 

stórhátíðir kirkjuársins. Stórhátíðirnar eru messa á jóladag, páskadag, og 

hvítasunnudag auk aftansöngs á aðfangadagskvöld og gamlárskvöld. Nefndin átti að 

sjá til þess að láta gefa út hentug tónlög við hátíðasönginn og fékk sr. Bjarni 

                                                 
15Ingólfur Kristjánsson, Ómar frá tónskáldsævi, bls. 44-68. 
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Þorsteinsson það hlutverk.16 Á þessum árum voru þó til fleiri tónskáld eins og Jónas 

Helgason, Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Magnús Einarsson, Björn Kristjánsson og Jón 

Laxdal. En enginn þeirra var prestur eins og Bjarni Þorsteinsson. 

Útgáfa handbókarinnar dróst til ársins 1910. Nefndist hún Helgisiðabók 

íslensku þjóðkirkjunnar og fylgdi frumvarpinu í öllum aðalatriðum.17 Drátturinn var 

um 13 ár, líklega vegna þess að nýrrar biblíuþýðingar var beðið en vinna við hana 

hófst 1898 og lauk 1908. Samræma átti orðalag í handbókinni og nýja þýðingu 

biblíunnar og því var beðið með handbókina. En nýja biblíuþýðingin var svo umdeild 

að hún var innkölluð og ný þýðing leit síðan ekki dagsins ljós fyrr en 1912.18 

Sr. Bjarni gaf hins vegar út hátíðasöngvana árið 1899 eða tveimur árum eftir 

að hann fékk verkefnið og bætti við tónlist við litaníuna sem hann tók saman sjálfur. 

Litaníuna átti að flytja fyrir eða eftir predikun á föstudaginn langa. Formlegt heiti var 

Íslenzkur hátíðasöngur eða víxlsöngur prests og safnaðar á þremur stórhátíðum og 

nýjársdag, á jólanótt, nýjársnótt og föstudaginn langa. Einnig nýtt tónlag presta 

ásamt svörum safnaðarins.19 Prentun fór fram í Kaupmannahöfn en það hlýtur að 

teljast sérstakt að Bjarni þurfti að greiða fyrir útgáfuna úr eigin vasa, þótt honum hafi 

verið fengið verkefnið af nefndinni sem átti að „sjá til þess að láta gefa út hentug 

tónlög við hátíðasönginn” eins og áður segir. Um þetta segir Bjarni í bréfi til dr. 

Valtýs Guðmundssonar 20.nóvember 1899: 

„Þessi hefti seljast mjög lítið ennþá, og er það nokkuð fyrir það, 
að blöðin minnast svo gott sem ekkert á þau .... Er það nærri því það eina, 
sem maður hefur fyrir alla sína fyrirhöfn, heilabrot og peningaútlát, að 
komast í nærri 700 króna skuld við prentarana í Höfn. Alþingi vildi ekkert 
styrkja útgáfu Hátíðasöngvanna, sem þó hefði verið nærri því sjálfsagt, og 
svo þegja blöðin þetta í hel .... Það er ekkert gróðafyrirtæki að gefa út 
slíkar bækur hér hjá oss, skal ég halda: það er öðruvísi í útlöndum.. ..”20 

Alþingi var síðar einnig tregt til að styrkja útgáfu Þjóðlagasafnsins. 
 

Því er ósvarað hvers vegna gaf Bjarni hátíðasöngvana út, áður en handbókin 

kom út og hvers vegna hann þurfti að kosta útgáfuna sjálfur. Reyndar gaf hann út Sex 

sönglög á sama tíma og hátíðasöngvana en hægt hefði verið að sundurliða slíkt ef vilji 

                                                 
16 Einar Sigurbjörnsson. Embættisgjörð Guðfræði þjónustunnar í sögu og samtíð. Steindórsprent – 
Gutenberg. Skálholtsútgáfan, 1996. Bls.173 
17 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð, bls.174 
18 Þórunn Valdimarsdóttir, Pétur Pétursson ; ritstjóri Hjalti Hugason ; ritstjórn Sigurjón Einarsson ... [et 
al.]. Kristni á Íslandi – Til móts við nútímann. Reykjavík, Alþingi, 2000. Þjóðkirkja, frelsi og 
fjölbreytni, bls. 234. 
19 Ingólfur Kristjánsson, Ómar frá tónskáldsævi bls. 253. 
20 Ingólfur Kristjánsson, Ómar frá tónskáldsævi bls. 96. 
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hefði verið fyrir hendi. Hann kvartar í bréfi sínu til dr. Valtýs yfir því að heftin seljist 

lítið ennþá en það átti eftir að breytast því hátíðasöngvarnir voru endurútgefnir árið 

1926, að mestu óbreyttir, og komu síðan út ljósprentaðir árin 1949, 1965, 1979 og 

1992. 21 

Bjarni fékk raunar stuðning frá stjórnvöldum til þess að rannsaka gömul 

íslensk nótnahandrit. Hann fór til Kaupmannahafnar vorið 1899 og var í tæpa þrjá 

mánuði í safni Árna Magnússonar. Einnig fór hann til Svíþjóðar. Hann kom til 

Reykjavíkur með Botníu þann 8. ágúst 1899 og fljótlega voru bækurnar, Sex sönglög 

og Íslenzkur hátíðasöngur auglýstar til sölu hjá Steingrími Johnsen, fyrrverandi 

kennara Bjarna við latínuskólann.22 

Hugsanlega hefur Bjarni því verið nokkuð óþolinmóður í bréfi sínu til dr. 

Valtýs aðeins þremur og hálfum mánuði síðar.  

Annað sem vekur athygli er að hátíðasöngvarnir voru frumfluttir í 

Eyrarbakkakirkju um jólin 1899. Það er að segja utan Siglufjarðar samkvæmt Páli 

Ísólfssyni og Ingólfi Kristjánssyni sem reit ævisögu sr. Bjarna, þótt nákvæma 

dagsetningu vanti. En engin stórhátíð kirkjuársins er frá ágúst þegar Bjarni kemur 

heim með hátíðasöngvana, og fram að jólum. Hátíðasöngvarnir hafa því aðeins verið 

frumfluttir á Siglufirði áður en þeir voru prentaðir. Annars hafa þeir verið frumfluttir 

samtímis á Eyrarbakka og á Siglufirði um jólin 1899. Reyndar er það vel hugsanlegt 

að Bjarni hafi „prufukeyrt” hátíðasöngvana á söngfólkinu á Siglufirði en líklega hefur 

það þá verið á tímabilinu 1897, þegar honum var falið verkefnið, til vorsins 1899 

þegar hann hélt utan til Kaupmannahafnar, nema hann hafi gengið með slíka tónlist í 

maganum fyrir árið 1897. 

Ekki er úr vegi að gera tilraun til að tímasetja mögulegan frumflutning nánar. 

Prestastefnan þar sem handbókarfrumvarpið var lagt fram var haldin 29.júni 1897 en 

þar fór biskupinn fram á að prófastsdæmin sendu til sín athugasemdir fyrir maímánuð 

árið 1898.23 Því hefur Sr. Bjarni ekki haft mörg tækifæri til að „prufukeyra” 

hátíðasöngvana. Að minnsta kosti ekki í þeirra endanlegu mynd, því texta 

hátíðasöngvanna var væntanlega að finna í frumvarpinu. Páskar árið 1897, árið sem 

handbókarnefndin skilaði fyrst af sér, voru 18. apríl og Hvítasunnudagur því 

væntanlega 6. júní. Hátíðasöngvarnir hafa því varla getað verið frumfluttir á Siglufirði 

                                                 
21 Grein Jónasar Ragnarssonar í Morgunblaðinu 24.des. 2008 
22 Grein Jónasar Ragnarssonar í Morgunblaðinu 24.des. 2008 
23 Tímaritið Ísafold, 45.tbl.24.árg.1897.Bls.179. 
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nema í fyrsta lagi um jól 1897 og þá væntanlega án þess að höfundur hafi haft 

fullvissu um endanlega mynd þeirra því viðbrögð prófastsdæmanna við 

handbókarfrumvarpinu áttu ekki að berast fyrr en í maí 1898, eins og áður segir. 

Á prestastefnunni 1898 sem haldin var 28. til 29. júní voru töluverðar breytingar 

gerðar á handbókarfrumvarpinu, það átti að heita fullbúið en var frestað til næstu 

prestastefnu 1899.24 

Ef sr. Bjarni ætlaði yfirleitt að bíða þar til handbókarfrumvarpið væri staðfest 

er ljóst að það var ekki staðfest af prestastefnu árið 1899 sem fram fór dagana 28. og 

29. júní. Ákveðið var þar að fresta því að fá frumvarpið löggilt og prentað, vegna 

hinnar væntanlegu nýju biblíuþýðingar.25 

Bjarni var ekki viðstaddur prestastefnuna 1899 enda þá kominn til 

Kaupmannahafnar meðal annars til að láta prenta hátíðasöngvana á eigin kostnað. Sr. 

Bjarni beið sem sagt ekki eftir því að handbókarfrumvarpið væri staðfest endanlega af 

prestastefnu. Er það kannski ástæðan fyrir því að hann fékk ekki styrk fyrir útgáfu 

hátíðasöngvanna og að salan á þeim fór ekki hratt af stað? Mögulega hefur sr. Bjarni 

þó haft einhverja vissu fyrir því að textarnir sem honum voru fengnir myndu haldast 

óbreyttir en hvernig hann kann að hafa fengið vissu fyrir því er óljóst og þarfnast 

nánari skoðunnar. 

 

Litúrgískt innihald hátíðasöngvanna 

Form hátíðamessunnar, á jóladag, nýársdag, páskadag og hvítasunnudag, eins 

og það leit út í Helgisiðabókinni frá 1910 er eftirfarandi: 

� Bæn í kórdyrum – Sálmur 

� Introitus – Gloria in excelsis 

� Salutatio – kollekta – Pistill 

� Sálmur – Guðspjall – Sálmur 

� Prédikun - Sálmur 

� Praefatio – Sanctus 

� Tónbæn – Blessun – Sálmur26 

                                                 
24 Dagblaðið Ísland , 27. tbl. 2.árg. 1898. Bls. 106. 
25 Þjóðviljinn ungi 15.07.1899, bls 176. 
26 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð bls.208 
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Árið 1934 kom út ný Helgisiðabók (Helgisiðabók íslensku þjóðkirkjunnar). 

Þar voru textar hátíðaguðsþjónustunnar eins og í bókinni frá 1910, nema texti Gloria 

in excelsis ( Dýrð sé Guði í upphæðum) og nýr texti var gerður við prefasíuna og gert 

ráð fyrir að presturinn tónaði hana. Reyndar var tekið fram að flytja mætti prefasíuna 

eins og upphaflega var gert ráð fyrir af Sr. Bjarna.27 

Textarnir sem Sr. Bjarni hafði notað voru úr útgáfu Biblíunnar frá árinu 1866. 

Í Helgisiðabókinni 1910 var textum hátíðasöngsins breytt til samræmis við útgáfu 

Biblíunnar frá árinu 1908, segir í bók Einars Sigurbjörnssonar Embættisgjörð sem hér 

hefur verið vitnað í. En í bókinni Kristni á Íslandi, í kaflanum Þjóðkirkja, frelsi og 

fjölbreytni, kemur fram að útgáfa Biblíunnar frá árinu 1908 var svo umdeild að hún 

var innkölluð og ný þýðing kom ekki út fyrr en árið 1912, eins og áður segir. Vert 

væri að skoða það nánar hvort þetta stangist nokkuð á. 

Form hátíðamessunnar var einfaldað þannig í Helgisiðabókinni 1934 að 

salutatio, kollekta og pistill féllu niður og guðspjallið stóð eitt eftir.28 Andstæðingar 

nýguðfræðinnar notuðu þó frekar bókina frá 1910.29 

Rökin fyrir þessari breytingu á formi hátíðamessunnar sagði Sigurður P. 

Sívertsen formaður nefndarinnar sem að Helgisiðabókinni stóð, vera þá að: 

„Þegar hátíðaguðsþjónustur voru teknar upp hjá oss með 
Helgisiðabókinni frá 1910 með “Introitus”, “Gloria in excelsis”, 
“Praefatio” og “Sanctus”, voru þessir víxlsöngvar settir sem viðbót við 
hina almennu guðsþjónustu. Með því voru guðsþjónusturnar lengdar að 
mun, en hið nýja setti ekki nægilega sinn blæ á þær, þar eð það sem viðbót 
ekki gat orðið þungamiðja altarisþjónustunnar.”30 

 

Áhugavert væri að skoða nánar mismunandi sjónarhorn manna á helgisiðina á 

þessum tíma því greinilegt er að ekki eru allir á eitt sáttir um þau mál. Þessir liðir sem 

Sigurður Sívertsen nefnir eru raunar ansi stór hluti tónsmíðar sr. Bjarna. Þessum 

liðum var hafnað sem viðbót. Var hann að segja að sá hluti sé ekki nógu góður eða 

aðeins of langur? 

Róbert Abraham Ottósson, söngmálastjóri, setti árið 1965 fram tillögur til að 

fella hátíðasöngvana algerlega að liðum hinnar klassísku messu. Tillögur hans fólust í 

því að miskunnarbænin úr Litaníunni (sem Bjarni tók sjálfur saman á sínum tíma fyrir 

                                                 
27 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð bls. 208 
28 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð, bls. 208 
29 Kristni á Íslandi: Þróun í helgisiðamálum, kirkja og kristni á seinni hluta 20.aldar, bls. 335. 
30 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð, bls. 208. 
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föstudaginn langa, óumbeðinn) var sett inn á milli Introitus og Gloria. Agnus Dei úr 

Litaníunni var bætt við á undan bergingu, þótt altarisganga fari ekki endilega fram er 

sá möguleiki þó fyrir hendi. Í útgáfu Prestafélags Vestfjarða og Sambands vestfirskra 

kirkjukóra frá árinu 1981, var tillögum dr. Róberts fylgt en að auki var Hallelúja úr 

aftansöngnum sett á milli pistils og guðspjalls.31 

Í frumvarpinu frá 1897 segir að ætlunin sé að hátíðaguðsþjónustan verði 

hátíðlegri en á almennum sunnudögum með því að bæta víxlsöngvum inn í hana. Þar 

segir orðrétt:  

„Sumir (víxlsöngvanna) eru nýsamdir og þótti oss bezt við eiga, að 
velja til þess tilhlýðilega ritningarstaði. Sumir víxlsöngvarnir eru aptur 
teknir úr hinum gamla grallarasöng og var til þess valið úr honum, sem 
fegurst er og hátíðlegast, en auðvitað með þeim breytingum á efni og 
einkum orðfæri sem nauðsynlegar eru.”32 

 
Víxlsöngvarnir sem átt er við eru Introitus, Gloria in excelsis Deo, Praefatio og 

Sanctus. Í formi hátíðamessunnar voru liðir hinnar sígildu messu endurvaktir, en ekki 

að öllu leyti. Það vekur athygli að í frumvarpinu frá 1897 er ekki gert ráð fyrir 

miskunnarbæn (Kyrie), en hana setti Bjarni þó í Litaníu sína. Ekki er heldur gert ráð 

fyrir trúarjátningu (Credo). Liðirnir Praefatio og Sanctus standa ekki í tengslum við 

altarisgönguna og meira að segja tekið fram að þeir megi falla niður ef hún fer fram. 

Ennfremur er gert ráð fyrir því að söfnuðurinn (kór) syngi prefasíuna í stað prestsins 

sem ætti að gera það.33 

Í Handbók íslensku kirkjunnar frá árinu 1981 er hin sígilda messa tekin upp. 

Form hátíðamessunnar var þar ekki birt sérstaklega en gefin er vísbending um, að á 

hátíðum megi flytja Introitus og Gloria úr hátíðasöngvum sr. Bjarna en þá skuli sleppa 

miskunnarbæn, einhverra hluta vegna. 

Form aftansöngsins, á jóla- og nýársnótt miðast við það að ekki er um messugjörð 

að ræða heldur prédikunar- og lofgjörðarguðsþjónustu. Upphaflega er gert ráð fyrir að 

leikmaður megi flytja athöfnina að öllu leyti en standi þó fyrir framan altarishringinn. 

Venjan að koma saman til guðsþjónustu á aðfangadagskvöld skapaðist í Reykjavík og 

víðar í þéttbýli um miðja 19.öld. Aftansöngur þessi á mjög lítið skylt við vesper úr 

hinum sígilda tíðasöng. Hann var sunginn klukkan 18:00. Einu tengingarnar finnast í 

                                                 
31 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð bls. 209  
32 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð bls.206-207. 
33 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð bls 207. 
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svokölluðum Exitus: “Lát mína bæn vera flutta fram fyrir þig sem reykelsi” og “Önd 

mín lofar Drottin...”.34 Form aftansöngsins var þetta:  

 

 

• Sálmur 

• Introitus – Gloria 

• Guðspjall – Sálmur 

• Prédikun – Sálmur 

• Exitus – Blessun 

• Sálmur 

 

Form þetta breyttist hvorki í Helgisiðabókinni 1910 og 1934. Raunar var það 

notað sem fyrirmynd að hátíðamessunni í Helgisiðabókinni 1934. Í útgáfu 

söngmálastjóra frá árinu 1995-1996 er ekki um miklar breytingar að ræða nema að 

kollekta fylgir Gloria og lesa má ritningarlestur eftir kollektuna. Einnig má lesa 

almenna kirkjubæn eftir prédikunina.35 

 

Syngja má hátíðasöngvana utan stórhátíðanna en í útgáfu söngmálastjóra er lagt til 

að enginn introitusa sr. Bjarna sé þá notaður heldur inngöngusálmur viðkomandi 

sunnudags.36 Raunar má spyrja hvort upphaf hátíðasöngvanna sé ekki dálítið langt 

almennt séð því þar er gert ráð fyrir forspili, upphafssálmi en svo tekur Introitus sr. 

Bjarna við. Mögulega hefur áðurnefndur Sigurður Sívertsen verið á þeirri skoðun og 

því viljað stytta guðsþjónustuna með því að sleppa víxlsöngvunum sem hann nefndi. 

Það verður að segjast að ekki er auðvelt fyrir leikmann að skilja allar þessar 

breytingar á helgisiðunum í gegnum tíðina. Það er væntanlega aðeins á færi 

fræðimanna að svara þeim spurningum sem upp koma. Mögulega geta þó 

niðurlagsorð úr grein Þrastar Eiríkssonar, Kóralbókatímabilið, varpað einhverju ljósi á 

á þessar hræringar allar, þó greinin fjalli ekki um hátíðasöngvana heldur um 

sálmabækur á 19. og 20. öldinni:  

 

                                                 
34 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð bls. 210. 
35 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð bls 210-211. 
36 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð bls. 211. 
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„Þegar staldrað er við og litið til baka yfir þetta tímabil, virist það 
einkennast nokkuð af óreiðu og vöntun á samstarfi og samræmingu. Hér skal 
sú skoðun sett fram, að líta beri á sálm sem einingu lags og texta. Er því 
mikilvægt að lag og texti heyri vel saman og myndi eina heild. Tónlistin 
gegnir hér þýðingarmiklu hlutverki, því mörg dæmi eru um að góður 
sálmatexti hafi legið í þagnargildi vegna þess að vantað hafi lag sem hæfði 
honum. Jafnframt eru dæmi þess, að góð og/eða vinsæl lög hafi veitt heldur 
laklegum textum brautargengi. Í ljósi þessa má sjá, að það hefur háð 
íslenskum kirkjusöng að lítið eða ekkert samband hefur oftast verið milli 
þeirra sem settu saman sálmabækur og hinna sem settu saman kóralbækur. 
Vinnan við að velja lög við sálma hefur oft ekki hafist fyrr en sálmabókin var 
þegar komin út, en með því hafa mörg sund lokast þeim sem að þeirri vinnu 
stóðu. Hún hefði nýst og gagnast betur ef leitast hefði verið við að tengja 
saman lag og texta frá upphafi svo þau mynduðu eina samstæða heild.”37 

 
Hvað hátíðasöngvana varðar þá tók form þeirra og texti nokkrum breytingum frá 

því þeir voru fyrst samdir. Sr. Bjarni beið ekki eftir staðfestingu prestastefnu á 

handbókarfrumvarpinu heldur gaf þá út á eigin kostnað eins og áður segir. Kannski 

hefur hann ekki verið í góðu sambandi við handbókarnefndina sem átti að ákveða 

form og texta hátíðasöngvanna, en sr. Bjarni um tónlistina. Kannski er það ástæða 

þess að hann tók saman Litaníuna á eigin spýtur og það sem betur fer, því annars 

hefði ekki verið til miskunnarbæn og Agnus Dei eftir sama höfund, sem síðar var bætt 

við hátíðaguðsþjónustuna. Mögulega hefur Bjarna verið ljóst að hann hefði lítið um 

texta og form hátíðasöngvanna að segja og að þau mál myndi taka langan tíma að 

klára. Var það kannski þess vegna sem hann ákvað að drífa sig að gefa 

hátíðasöngvana út? 

 

Tónlistarlegt innihald hátíðasöngvanna 
 

Undir lok 19. aldar komu víða til sögunnar hljóðfæri í kirkjum. Það voru 

eingöngu harmóníum nema fyrsta hljóðfærið í Dómkirkju Reykjavíkur sem var lítið 

pípuorgel.38 Vitað er að sr. Bjarni hafði lært hjá Jónasi Helgasyni á harmóníum. Ekki 

hefur því verið um að ræða orgelleik með pedal og tveimur hljómborðum eða fleiri 

eins og víðast hvar tíðkast í dag. Það getur skipt máli fyrir flutning á 

hátíðasöngvunum í dag. Þar sem Sr. Bjarni lék á eitt hljómborð en hafði ekki pedal, 

vaknar spurningin hvort það eigi að leika bassaröddina með fótunum eða ekki. Annað 
                                                 
37 Þröstur Eiríksson. Kóralbókatímabilið. Ritgerð byggð á erindi, sem flutt var á námsstefnu um 
sálmafræði í Norræna húsinu í september 1987. Bls. 91-92 
38 Njáll sigurðsson, Þjóðkirkja frelsi og fjölbreytni, úr Kristni á Íslandi, bls. 358. 
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sem skiptir meira máli er hversu hljómsetning hátíðasöngvanna er gisin og liggur því 

ekki sérlega vel fyrir hendur organistanna. Ætli Sr. Bjarni hafi verið meðvitaður um 

það? 

Blandaðir kórar með nægum fjölda söngradda til að flytja kirkjuleg tónverk 

komu til sögunnar hér á landi, skömmu eftir aldamótin 1900.39 Fróðlegt væri að vita 

hvort hátíðasöngvarnir hafi haft áhrif á þá þróun eða hvort þeir standa utan við hana 

sem sérstakt fyrirbæri. 

Hátíðasöngvarnir þykja ekki mjög auðveldir í söng. Hvorki fyrir presta né 

kóra. Þeir hafa verið lækkaðir um heiltón og gefnir þannig út af söngmálastjóra en við 

það þarf bassinn stundum að fara niður á stóra E og jafnvel D sem er í dýpsta lagi. 

Hljómsetning sr. Bjarna er gisin eins og áður segir, nokkuð um stökk og krómatíska 

tóna og ekki er sérstaklega þægilegt að leika hana á eitt hljómborð. Samstígar þríundir 

og sexundir milli radda eru einkennandi í raddsetningunni. Tónlistin er áberandi 

hómófónísk en eina undantekningin frá því er Hallelúja í aftansöngnum þar sem 

raddirnar herma hver eftir annarri inn á milli hómófónískra parta. 

Sr.Bjarni gaf út sálmabók árið 1903 og vekur í formála að henni máls á 

ýmsum atriðum: 

„t.d. því, hve óþarflega mörg sálmalögin eru og hve mörg þeirra eru laus 
við að vera falleg lög. Við slíkt hefði verið líkt hægara að eiga fyrir þann, 
er gaf út 1. útgáfu kirkjusöngsbókarinnar (innsk. Jónas Helgason gamli 
kennari Bjarna), hefði hann fyrir alvöru sett sig í samband við 
sálmabókarnefndina, er um það leyti sat að störfum sínum, og reynt að 
leiðbeina sem mest að því er lagavalið snerti. En þetta var ekki gjört, og 
því hefur lagavalið víða mistekizt, sem búast var við; og við það verður að 
mestu leyti að sitja, nema ný og breytt útgáfa af sálmabókinni yrði gefin 
út, og um leið tilsvarandi kirkjusöngsbók. ... Jeg hef bætt við nokkrum 
nýjum lögum...Söngurinn hjá oss er vanalega nógu daufur samt, þótt menn 
ekki sækist eptir hinum þunglyndislegu og sorglegu lögum fram yfir það, 
sem þörf krefur eða ástæða er til. ... Jeg hef breytt raddsetningu á 
nokkrum stöðum. Víða hef jeg látið lögin óhreifð, annaðhvort af því þau 
voru vel og eðlilega útsett, eða þau voru búin að fá þá hefð í þessari 
útsetningu sinni, að ekki þótti gjörlegt að breyta neinu. Mjög víða eru 
breytingarnar lítilfjörlegar, en sum lögin hef jeg útsett að miklu leyti, og 
geta menn sjeð þetta við samanburð. Við allar breytingar, smáar og 
stórar, hef jeg haft það fyrir augum, - næst því að, lagfæra prentvillur og 
auðsjáanlegar villur í raddsetningunni -, þá að gjöra gang raddanna 
eðlilegri og raddsetninguna ljettari, og mætti þó gjöra meira í þá átt, hefði 
jeg að einu þorað að hreifa við meiru.”40 

                                                 
39 Njáll sigurðsson, Þjóðkirkja frelsi og fjölbreytni, úr Kristni á Íslandi, bls. 358. 
40 Bjarni Þorsteinsson. Íslenzk sálmasöngsbók með fjórum röddum. Reykjavík. Sigfús 
Eymundsson, 1903. Bls.VI. 
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Bjarni setti einstök lög líka í hærri eða lægri tóntegund. Af þessum orðum í 

formála Bjarna má sjá að hann hafði heilmiklar skoðanir á tónfræði auk hljómfræði 

og treysti sér til að betrumbæta raddsetningu sumra laganna. Því má ætla að hann 

hefði ekki verið sáttur við að hátíðasöngvarnir hafi verið gefnir út í lækkaðri útgáfu. 

Miðað við margumræddan skort Bjarna á formlegri tónlistarmenntun þá hefur hann að 

mestu leyti stuðst við eigin smekk. Mögulega er það þetta sem Páll Ísólfsson á við 

þegar hann segir að hátíðasöngvar Hartmanns séu nákvæmar unnir tónfræðilega séð. 

Fróðlegt væri að fylgja ráðum Bjarna úr formálanum hér að ofan og bera saman 

breytingarnar sem hann gerði við útsetningarnar sem Jónas Helgason gaf út í sinni 

sálmabók. Athyglisvert er að Jónas Helgason var enn á lífi þegar Bjarni hóf 

endurskoðun sálmabókar hans.41 

Í lok formála sálmabókar sinnar segir Bjarni að sér sé í mun að fólk taki undir 

kirkjusönginn og syngi rétt og samstillt. Hann vill þar að auki fá hljóðfæri í fleiri 

kirkjur, vel menntaða organista og vel þjálfaða kóra svo kirkjusöngurinn eflist til 

framtíðar.”42 

Sigfús Einarsson kemur með athyglisverðar athugasemdir um kirkjusöng á 

Íslandi í kóralbók sinni frá árinu 1919. Hann segir að þátttaka í almennum 

safnaðarsöng sé til muna minni hér en erlendis. Eina orsökina telur hann þá að lögin 

séu of hátt skrifuð í íslenskum kóralbókum.43 Hann hefur því verið á annarri skoðun 

en Bjarni hvað tóntegundirnar varðar. 

Niðurlag  
 
 Mjög lítið hefur verið skrifað um hátíðasöngva Bjarna Þorsteinssonar þótt þeir 

hafi verið sungnir í kirkjum landsins í um 110 ár. Þar sem lítið hefur verið fjallað um 

þá, hafa þeir lítið verið gagnrýndir, að minnsta kosti opinberlega. Burtséð frá því 

hvaða skoðanir menn geta haft á ágæti tónsmíðarinnar þá er nauðsynlegt að umræða 

um stöðu hátíðasöngvanna á 21. öldinni fari fram. 

Eftirfarandi spurninga var spurt í inngangi þessarrar ritgerðar: Hvers vegna eru 

Hátíðasöngvar sr. Bjarna Þorsteinssonar í huga margra íslendinga ómissandi þáttur 

                                                 
41 Þröstur Eiríksson, Kóralbókatímabilið, bls. 84-85. 
42 Þröstur Eiríksson, Kóralbókatímabilið, bls. 85 
43 Þröstur Eiríksson, Kóralbókatímabilið, bls. 88 
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helgihalds á hátíðum? Hvers vegna mun svo verða áfram? Hvað er sérstakt við 

höfundinn, uppbyggingu þeirra og útfærslu? Er hægt að segja að þeir séu íslenskur 

söngur? Við hvað er átt með orðunum vissulega barn síns tíma? 

Vonandi getur þessi ritgerð orðið lítið skref í átt að fordómalausri umræðu um 

ágæti hátíðasöngvanna. Við hvað á að miða ágæti þeirra – innlendar aðstæður á 

ofanverðri 19. öld, eða víðara samhengi? Sú spurning blasir nefnilega við: verða 

hátíðasöngvarnir sungnir í 110 ár til viðbótar? 
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