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Lúðrasveitir eða blásarasveitir þykja ekki almennt séð verðugur vettvangur 
meðal tónskálda. Þegar fyrstu lúðrasveitirnar voru stofnaðar hér á landi voru 
þær vinsælar og þóttu skemmtileg tilbreyting að horfa á þær spila en með 
tímanum fóru vinsældirnar að dampa. Ástæðurnar fyrir því má rekja til meiri 
og betri menntunar á tónlistarsviði og færari hljóðfærileikara en voru í 
sveitunum sem fólk kaus heldur að sjá. Ástæðurnar fyrir því að lítið er samið 
fyrir lúðrasveitir eru margar. Kunáttuleysi spilara og tónskálda varð helst til 
þess að fáir sömdu fyrir þessa samsetningu af hljóðfærum. Þó voru nokkrir sem 
áttu nokkurnveginn markaðinn og það voru það að sjálfsögðu vanir 
lúðrasveitarmenn og auk þess lærð tónskáld. Þetta eru þeir Karl Ottó 
Runólfsson, Árni Björnsson og Páll Pamplicher Pálsson. Karl og Árni sömdu 
aðalega marsa fyrir sveitirnar en Páll fór lengra í sínum tónsköpunum og hefur 
samið margbreytileg verk fyrir lúðrasveitir sem eru sérstaklega vel skrifuð, 
krefjandi og sýnir hvað lúðrasveitir geta.  Lúðrasveitir hafa frá upphafi verið 
settar saman úr áhugamönnum sem mörgum þykir fráhrindandi að semja fyrir 
þar sem spilararnir hafa oft ekki þá kunnáttu sem þarf til að flytja verkið. 
Blásarsveit Reykjavíkur sem stofnuð var af Kjartani Óskarssyni og Tryggva 
Baldvinsyni hefur bætt stórlega þar úr.  
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Þróun lúðrasveita í Reykjavík og áhrif þeirra á íslenskt tónlistarlíf 

Þann 26.mars árið 1876 var sleginn nýr tónn í tónlistarsögu Íslands þegar að Helgi 

Helgason stofnaði Lúðurþeytarafélag Íslands. Þetta var fyrsta íslenska lúðrasveitin en 

í kjölfarið hafa fjölmargar bæst í hópinn. Sumar hafa dafnað vel en aðrar liðið undir 

lok. Í dag eru 49 lúðrasveitir starfræktar, þar af 37 barnasveitir og 12 fullorðinssveitir. 

Allt eru þ etta áhugamenn sem saman koma og spila sér til ánægju og yndisauka. 

Lúðrasveitir eru helst þ ekktar á íslenskri grundu sem fyrir marseringar á 

hátíðisdögum.  

En lúðrasveitir geta svo mikið meira en að marsera og sýna gjarnan hvað í þeim býr 

með því að halda sína eigin tónleika einu sinni til tvisvar á ári. Efniskrá lúðrasveita er 

oftast nær fjölbreytt, allt frá klassískum konsertum yfir í marsa og vinsæl popplög. 

Lítið er um að íslensk tónskáld semji fyrir lúðrasveitir en algengara er að vinsæl lög 

séu útsett fyrir þær af vönum lúðrablásurum. Eftir tólfta landsmót lúðrasveita árið 1986 

skrifaði Jón Ásgeirsson í morgunblaðið:  

Það er athyglisvert að öll þau verk sem lúðrasveitirnar léku einar sér voru 
erlend tónverk og það segir nokkuð til um það, að í starfsemi lúðrasveitanna er 
þarna pottur brotinn. Nokkuð er um það að stjórnendur sveitanna raddsetji eða 
umriti (tvennt ólíkt) lög og tónverk fyrir lúðrasveitir en það vantar frá þeirra 
hendi frumsamin verk.1 

Þrátt fyrir þetta eru þó nokkur tónskáld sem hafa samið fyrir lúðrasveitir en flest eru 

það fyrrum eða starfandi lúðrasveitarmeðlimir. Verkin eru þó ekki mörg ef horft er til 

starfsaldurs lúðrasveita hérlendis. Þau eru af ýmsum toga en þó  skipa marsarnir 

höfuðsess í tónsmíðunum enda þeirra þekktasta form. Þetta er keimlíkt því sem þekkist 

erlendis frá þar sem segja má að marsinn sé það tónlistarform sem lúðrasveitir eiga í 

raun og veru. Hér á eftir verður rakin saga lúðrasveitamenningar í Reykjavík me ð 

áherslu á stofnun og fyrstu ár lúðrasveitanna og þau lykiltónskáld sem hafa samið fyrir 

lúðrasveitir, helstu form lúðrasveitatónlistar og aðstæður sveitanna. Með þessu verður 

leitast við að fá svör við því hvers vegna svo lítið hefur verið samið fyrir lúðrasveitir 

og samhliða þ ví verður kannað hvaða áhrif stofnun lúðrasveita hafði á íslenskt 

tónlistarlíf .  

                                                
1 Jón Ásgeirsson „Landsmót lúðrasveita“ Morgunblaðið, Laugardagur 28. Júní, 1986,  bls 18. 
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Lúðurþeytarafélag Reykjavíkur 

Íslenskar heimildir um lúðra á miðöldum eru einkum af bókmenntalegum toga. 

Frumstæðar gerðir af lúðrum tíðkuðust ekki á Íslandi eins og í hjá hinum 

Evrópuþjóðunum þar sem Íslendingar stunduðu hvorki hernað né veiðar í skóglendi og 

höfðu þar með ekki hagnýt not af lúðrablæstri.2 Fyrsta lúðrasveitin, Lúðurþeytarfélag 

Reykjavíkur, ber brag af þessu. Hún var fyrsta íslenska hljómsveitin og samanstóð af 6 

meðlimum sem flestir voru trompetleikarar. Tildrög að stofnun hennar var 

konungsheimsókn á þúsundárahátíðinni sumarið 1874. Í tilefni af hátíðinni komu til 

landsins mörg erlend herskip sem höfðu lúðraflokka um borð sem settu brag sinn á 

borgarlífið í Reykjavík. Árni Thorsteinsson tónskáld rekur bernskuminningar sínar um 

komu konungs í ævisögu sinni:  

Það var í ágústmánuði 1874 sem þjóðhátíðin var haldin, og er mér 
minnisstæður sunnudagsmorgunn einn er Kristján konungur IX gekk til kirkju 
með föruneyti sínu. Þá hafði lífvarðalið konungs raðað sér með byssur 
umhverfis dómkirkjuna, og stóðu hermennirnir þannig með byssurnar fyrir 
framan sig allan tímann meðan guðþjónustan fór fram, en á Skólabrúnni bak 
við kirkjuna var rúmlega 20 manna hljómsveit úr lífvarðaliði konungs, og lék 
hún bæði þegar konungur gekk til kirkjunnar og eins þegar hann fór aftur að 
guðþjónustu lokinni. Léku hljómsveitarmenn allir á blásturshljóðfæri og voru 
meðal þeirra tveir drengir á að giska tólf ára og léku þeir á flautu. Man ég hvað 
ég öfundaði þessa stráka! Ég hlustaði heillaður á músíkina og þótti þetta 
hrífandi og stórfengleg stund, enda var það þá alger nýlunda hér að heyra í 
hljómsveitarleik.3  

Í framhaldi af þessari lýsingu segir Árni Thorsteinsson frá tildrögum lúðraflokks Helga 

Helgasonar. Honum fannst áreiðanlegt að hljómsveitin úr lífvarðahaldi konungs hafi átt 

mikinn þátt í því að glæða tónlistaráhuga meðal almennings. Söfnun á fjármunum til 

hljóðfærakaupa fór fram meðal borgarbúa og man Árni að að meðal annars lögðu faðir 

hans og Hannes Johnsen fram fé í þessu skyni. 4  Árni minnist einnig hvernig gekk til 

að byrja með þegar hljóðfærin voru komin í hús og lýsir því á þannan hátt: 

Árangurinn af fjársöfnunni varð sá að til landsins voru keyptir sex lúðrar og 
byrjaði Helgi þegar að kenna nokkrum mönnum á að blása í þessi 
furðuverkfæri, en sjálfur hafði hann farið utan og lært hornablástur. Fyrst í stað 
gekk það víst hálf brösulega að læra á hljóðfærin. En ekki leið þó á löngu áður 
en lúðurþeytarafélagið tók að leika opinberlega og lék oft á Austurvelli við 

                                                
2 Bjarki Bjarnason, Látum hornin gjalla – Saga hornleiks á Íslandi í máli og myndum, 
Hornleikarafélag Íslands, 2001, bls 13. 
3 Ingólfur Kristjánsson: Harpa Minningana- Árni Thorsteinsson minningar, 
Ísafoldarprentsmiðja H.F., Reykjavík, 1955, bls 24. 
4 Ibid, bls 26. 
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styttu Thorvaldsens, sem þar var reist árið 1875. Að vísu heyrðust stundum 
hjáróma tónar úr sumum lúðrunum fyrst í stað, meðan blásararnir voru lítt 
æfðir. En eitt má með sanni segja, að þessir brautryðjendur í hornleik hér á 
landi framleiddu ósvikinn hávaða!5 

Árni Thorsteins tónskáld minnist hljómleika flokksins á þennan hátt:  

En þó að músíkin hafi ef til vill ekki verið með því allra fullkomnasta, laðaði 
hún bæjarbúa niður að Austurvelli, en þangað þusti fólkið í hvert sinn er 
lúðurþeytarafélagið lét til sín heyra. Æskulýðurinn komst hreint og beint í 
uppnám og einstaka strákar fylltust gáska og sprelli, skriðu inn fyrir girðinguna 
sem þá var komin í kringum völlinn og kútveltust þar í áflogum eða þá þeir 
fóru í bröndótta og glímdu af kappi undir hornablæstrinum. Og það voru fleiri 
en mannfólkið sem músíkin orkaði á: Hundar bæjarins, sem voru margir, ruku 
upp með írafári þegar hornaflokkurinn byrjaði að spila, hópuðust inn á 
Austurvöll, flugust þar á eins og strákarnir, eltu hvern annan og létu öllum illu 
látum. Á árunum kringum 1880 var orðinn fastur liður í sunnudagshaldi 
bæjarbúa þegar gott var veður, að þeir löbbuðu niður að Austurvelli og hlýddu 
á hornamúsik og þótti það hressandi og skemmtileg tilbreyting.6 

Árni sagði einnig að flokkurinn hafði þar leikið bæði íslensk og erlend lög og að þar 

hefðu mörg af lögum Helga Helgasonar verið frumflutt.7 Elsta ritaða heimild um leik 

Lúðurþeytarafélagsins er hægt að finna í Þjóðólfi í apríl 1877. Þar segir frá því að 

flokkurinn hafi leikið þann 8. Apríl, á afmælisdegi Kristjáns IX konungs. Menn tóku 

fagnandi hendi þessari nýbreytni í tónlist sem Lúðurþeytarafélagið kom með en það 

má helst sjá á hversu oft flokkurinn kom fram á árunum fyrir aldamót við hin ýmis 

tilefni má þar nefna: Afmælisdag konungs, „Þjóðhátíðina“, við útför Jóns Sigurðsonar 

og á Þingvallarfundinum 1885. Helgi Helgason hefur verið kallaður faðir íslensku 

lúðrasveitanna og er því við hæfi að líta yfir feril hans sem lúðrasveitartónskálds. 

Helgi Helgason (1848 -1922) 

Fjórtán ára að aldri samdi Helgi sitt fyrsta sönglag við kvæðið Vorið góða grænt og 

hlýtt. 27 ára gamall, árið 1875, fór Helgi ásamt bróður sínum til Kaupmannahafnar í 

þrjá mánuði þar sem hann lærði hornleik hjá Baldvin Dahl hljómsveitarstjóra í Tívolí. 

Íslenskt tónlistarlíf var fremur fáskrúðugt á síðari hluta 19. aldar. Helgi vildi bæta úr 

því og fór að semja sönglög.8 „Helgi ætlaðist til þess að lög sín væru ekki einungis 

                                                
5 Ibid, bls 26. 
6 Ibid, bls 26-27. 
7Atli Magnússon, Skært lúðrahljómar,  Samband Íslenskra Lúðrasveita/Ísafold prentsmiðja 
H.F.,  Reykjavík,  1984, bls 32. 
8 ibid bls 362. 
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sunginn heldur og leikin á hljóðfæri. “9 Af þeim sökum raddsetti Helgi flest sönglög 

sín fyrir blásturshljóðfæri og lét Lúðraþeytarafélagið leika þau jafn harðan á 

Austurvelli. Lög Helga urðu þ ar af leiðandi fljótt vinsæl, ekki einungis í Reykjavík 

heldur einnig víðsvegar um landið, eftir að þ au voru komin á prent. Má þ ar nefna 

Skarphéðinn í brennunni, Svíf þ ú nú sæta, Yfir fornum frægðar ströndum og mörg 

fleiri. Við þetta skapaði Helgi ákveðna hefð innan lúðrasveitargeirans; það að útsetja 

eigin verk fyrir lúðrasveit. Hann var einnig duglegur að útsetja vinsæl lög eftir aðra en  

sá siður er enn við líði dag.  

Frægasta verk Helga verður að teljast Öxar við ána en þ að var frumflutt af 

Lúðraþeytarfélaginu á Þingvallarfundinum þann 27. júní 1885.  

Ein af dætrum Helga hefur sagt frá tilurð Öxar við ána að hún hafi verið niðri á 
Austurvelli ásamt föður sínum, þar sem erlend lúðrasveit lék. Þegar 
útlendingarnir höfðu lokið leik sínum, tók Helgi dóttur sína við hönd sér og 
sagði „Nú förum við heim og semjum íslenskan mars. “10  

Helga þ ótti miður að til þ essa væru engin frumsamin íslensk göngulög heldur 

eingöngu erlend lög með íslenskum texta. Lagið er jafnan sungið við ljóð Steingríms 

Thorsteinssonar til Þingvallarfundarins en viðlagið  Fram fram aldrei að víkja orti 

Helgi hinsvegar sjálfur. Öxar við ána skipar ennþá stóran sess í íslenskri  

lúðrasveitamenningu og er fastur liður í hverri skrúðgöngu.  Þótt Öxar við ána sé 

frægasta íslenska göngulagið þ á telst lagið sjálft ekki til marsa samkvæmt hinu 

hefðbundna marsaformi. Form marsa samanstendur af inngangi -A-A-B-B- tríói í 

tveimur hlutum, fyrri er veikur en seinni er sterkur. Í tríóinu eru tóntegundaskipti  og 

breytist þ ar oftast nær í undirfortóns tóntegundina. Öxar við ána er meira 

gegnumsamið en marsaformið segir til um. Form þess má segja að sé A-A’-B-B’-C og 

engar tóntegundarbreytingar eiga sér stað innan lagsins. Helgi var afkastamikið 

tónskáld og þ að er talið að hann hafi samið um 80 sönglög en auk þess eitt 

hljóðfæraverk sem er sorgargöngulag fyrir lúðrasveit sem frumflutt í útför Jóns 

Sigurðssonar forseta og eiginkonu hans.  

Kennsla á lúðra  

Helgi Helgason fluttist til Kanada árið 1902 en starf Lúðurþeytarafélagsins hélt áfram. 

Nýjar lúðrasveitir komu svo til sögunnar upp úr aldamótunum, Lúðrafélagið Harpa var 

                                                
9 ibid bls 362.  
10 ibid bls 32. 
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stofnað árið 1910 og skömmu síðar fer orðið lúðrasveit að skjóta rótum í íslenskri 

tungu en fram að því höfðu menn notað orðið hornaflokkur, hornafélag og lúðrafélag. 

Árið 1915 var Lúðrafélagið Gígja stofnað í Reykjavík og fleiri lúðrasveitir litu dagsins 

ljós á þessum árum, bæði í Reykjavík og víðar. Félagsmenn Hörunnar og Gígunnar  

funduðu saman í upphafi árs 1922, þ ar sem þ eim fannst vera stöðnun í framþróun 

sveitanna bæði spilamennsku og framkomu. Bæði félögin voru þó að koma fram um 

31 skipti hvort um sig á þ essum tíma sem þ ætti vel viðunandi í dag. Niðurstaða 

fundarins var hins vegar sú að helst þyrfti betri kennslu fyrir félagsmenn og því var 

Jón Leifs beðinn að útvega kennara fyrir félögin. Að undirlagi Jóns kom því þýskur 

tónlistarmaður til landsins, Otto Böttcher í byrjun maí sama ár. Hann tók til starfa hjá 

Gígjunni þ ar sem ekki voru nægjanlegir fjármunir til hjá Hörpunni. Meðlimur 

Hörpunnar voru hins vegar duglegir að mæta á æfingar hjá Gígjunni og því ákveðið að 

sameina félögin þá þegar um sumarið og Lúðrasveit Reykjvíkur leit dagsins ljós. Með 

tilkomu Böttcher fengu meðlimir sveitarinnar mun betri kennslu á hljóðfærin. 

Tónlistarskólar fyrirfundust ekki á landinu og einungis örfáir höfðu tækifæri á 

tónlistarnámi erlendis. Því var lítið af vel menntuðu tónlistarfólki innan sveitanna fram 

til þessa. 

Böttecher stjórnaði Lúðrasveit Reykjavíkur í tæp þ rjú ár og á þ essum tíma fékk 

sveitin æfingahúsnæði þ egar Hljómskálinn var reistur. Hljómskálinn var auk þ ess 

fyrsta húsið sem sérstaklega var byggt fyrir tónlist á Íslandi. Böttcher var einnig 

kveikjan að því að lúðrasveitin stofnaði hljómlistaskóla. Kennsla var fyrst um sinn í 

Melaskóla en hún flutist síðar yfir í Hljómskálann. Félagar úr lúðrasveitinni fengu fría 

tilsögn á þ au hljóðfæri sem þ eir notuðu í þ águ lúðrasveitarinnar, en fyrir kennslu á 

önnur hljóðfæri þurftu þeir að greiða. Skipulögð tónlistarkennsla þessa skóla virðist 

hafa lagst niður með brottför Ottós Böttcher árið 1924. Páll Ísólfsson tók þ á við 

tónsprotanum og stjónaði sveitinni í um það bil 12 ár.  

Að frumkvæði Páls og Franz Mixa var Tónlistarskólinn í Reykjvík stofnaður árið 

1930 og þar með var draumurinn um íslenska tónlistarskóla loksins orðinn að 

veruleika. Kennarar skólans voru meðlimir Hljómsveitar Reykavíkur, síðar 

Sinfóníuhljómsveit Íslands, og margir vanir lúðrasveitarmenn. Með stofnun 

Tónlistarskólans var lagður grunnur að „alvöru“ tónlistarlífi í Reykjavík. Allt frá 

stofnun skólans var eitt af markmiðunum að mennta og þ jálfa hljóðfæraleikara sem 
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gætu leikið í sinfóníuhljómsveit.11 En tilurð skólans og Sinfóníu Íslands hefðu átt 

lengri aðdraganda ef ekki hefðu verið starfandi lúðrasveitir á Íslandi. 

 Lúðrasveitin Svanurinn var síðan stofnuð 16. nóvember sama ár af nokkrum 

ungum mönnum sem höfðu fengið undirstöðutilsögn í lúðrablæstri. Tuttugu félagar 

voru í byrjun og æft var í heimahúsi. Fyrsta opinbera spilamennska Svansins var síðan 

sumardaginn fyrsta 1931 og hefur sveitin starfað óslitið síðan.  

 

Samband íslenskra lúðrasveita eða S.Í.L. var stofnað þ ann 21. júní árið 1954. 

Aðalhvatamaður félagsins var Karl O. Runólfsson sem fjallað verður um síðar. 

Upphaflega áttu átta íslenskar lúðrasveitir aðild að félaginu, alls hafa 21 lúðrasveit átt 

aðild en í dag eru 12 virkar lúðrasveitir í S.Í.L. Tilgangur sambandsins var og er, eins 

og segir í 2. grein laga félagsins, „að stuðla að og efla blásturshljóðfæraleik á Íslandi 

m.a. með því : 

1. Að styðja eftir föngum þær lúðrasveitir sem í sambandinu eru. 

2.  Að útvega kennara þeim lúðrasveitum sem þess óska og styrkja kennsluna 

eftir því sem fjárhagur þess og ástæður leyfa og réttlátt þykir. 

3. Að ganga fyrir útgáfu handhægra útsetninga fyrir lúðrasveitir, þó einkum 

eftir íslenska höfunda. 

4. Að efna til lúðrasveitamóta þegar tiltækilegt og hentugt þykir. “12 

Fyrsta landsmótið var haldið 1955 og hafa verið reglulega síðan. Fræðslustarf á 

vegum sambandsins hefur verið talsvert en takmarkast helst af fjárskorti, þar sem síst 

skortir áhuga. Á fyrstu árum félagsins voru kennarar sendir út á land til aðstoðar þeim 

sveitum sem enga kennara höfðu. S.Í.L hefur staðið fyrir nokkrum 

stjórnendanámskeiðum, fengið færa hljóðfæraleikara til landsins og verið með 

námskeið  fyrir spilara og er þ ví sem fyrr virkur bakhjarl í starfsemi lúðrasveita 

landsins. 

                                                
11 Vefsíða sem inniheldur ritgerð Bjarka Sveinbjörnssonar – Tónlist á Íslandi á 20. öld – með 

sérstakri áherslu á upphaf og þ róun elektrónískrara tónlistar á árunum 1960-90, 1. des. 
1998, sótt 9. Jan 2011, <http://www.ismennt.is/not/bjarki/phd/sidur/27-38.html>. 

12 Heimsíða Samband Íslenskra lúðrasveita - undirsíða: lög, 24. september 2010, sótt 10. 
oktober 2010, <http://www.sil.is/?page_id=5>. 
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Marsar og helstu marsatónskáld 

Árið 1966 efndi S.Í.L til marsakeppni. Heitið var tvennum verðlaunum að upphæð 

tíuþúsund og fimmþúsund krónum.13 Í dómnefnd voru Dr. Hallgrímur Helgason 

tónskáld, Jón Þórarinsson tónskáld og Páll P. Pálsson hljómsveitarstjóri. Sigurmarsinn 

var eftir Árna Björnsson sem hann kallaði Gamlir félagar. Annað sæti hlaut Bjarni J. 

Gíslason fyrir marsinn Vorþeyr. S.Í.L. gaf út báða marsana og kom mars Árna út hjá 

Tónverkamiðstöðinni árið 1968 og ári síðar kom svo mars Bjarna. Jan Morávek útsetti 

báða marsana en lögum í  samkeppnina mátti skila í píanó-útsetningu. Tvö íslensk 

tónskáld má nefna sem helstu marsatónskáld landsins en þ að eru þ eir Karl Ottó 

Runólfsson og Árni Björnsson. Það er því ekki úr vegi að líta á þá nánar. 

Karl Ottó Runólfsson (1900-1970) 

Karl vann alla sína starfsævi að málefnum lúðrasveita sem stjórnandi, kennari, 

útsetjari, trompetleikari, félagsmálafrömuður og tónskáld. Þegar Karl var 24 ára 

gamall hélt hann til Kaupmannahafnar þar sem hann stundaði nám í 2 ár á trompet hjá 

Laurits Sörensen og fiðlu hjá Axel Jörgensen, hljóðfæraleikurum í Konunglegu 

hljómsveitinni. Þar lærði hann einnig útsetningar fyrir lúðrasveitir hjá Theodor Lund  

Dyring. Síðar lærði hann tónsmíðar á Íslandi hjá Dr. Franz Mixa og Dr. Urbanic. Karl 

var einn af fáum íslenskum tónskáldum sem gaf verkum sínum ópus-tölur. Það gildi 

þó ekki um öll verk hans og eru flest lúðrasveitaverk hans ónúmeruð. Hann var 

stjórnandi lúðrasveitarinnar Svansins í 21 ár og helsti forgöngumaður í stofnun S.Í.L. 

Karl útsetti fjöldann allan af þ jóðlögum og vinsælum lögum þ ess tíma fyrir 

lúðrasveitir. Þegar hann samdi fyrir lúðrasveitir þá varð marsinn ávallt fyrir valinu og 

liggja eftir hann alls 10 marsar. Margir marsana voru samdir fyrir sérstök tilefni og 

fyrir hin ýmsu félög. Sem dæmi samdi hann marsa fyrir Íþrótta og ólympíusamband 

Ísland, Héraðsambandið Skarphéðinn og fyrir 2. landsmót S.Í.L sem haldið var á 

Akureyri 1957. Árið 1954 setti Þ jóðleikhúsið upp ballett við sögu Guðmundar 

Thorsteinssonar, Dimmalimm, en Karl samdi tónlist við ballettinn sem ber heitið 

Dimmalimm op. 30 og upp úr því vann hann síðan verk fyrir lúðrasveit sem ber sama 

titil og op.númer. Mun það vera eina verk hans fyrir lúðrasveit sem ekki er mars og 

einnig eina lúðrasveitaverkið hans sem ber opus númer. Hvort þessar ástæður liggja að 

                                                
13 Atli Magnússon, Skært lúðrahljómar,  Samband Íslenskra Lúðrasveita/Ísafold prentsmiðja 
H.F.,  Reykjavík,  1984, bls 423. 
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baki opus númeri verksins eða sú staðreynd að það er unnið upp úr verki sem ber opus 

númer er óljóst. Heildarlista yfir lúðrasveitarverk Karls má finna í viðauka á bls I  

Árni Björnsson (1905 – 1995) 

Tónlistargáfa Árna kom snemma í ljós, hann byrjaði ungur að stjórna kórum og leika á 

orgel og lærði orgelleik m.a. hjá Páli Ísólfssyni. Fyrir Alþingishátíðina 1930 vantaði 

flautuleikara í Hljómsveit Reykjavíkur sem átti þar að vera með tónlistaratriði. Árni 

lærði á flautu á nokkrum mánuðum, mestmegnis á eigin spýtur og skipaði sæti annars 

flautuleikara í hátíðarhljómsveitinni á Þingvöllum. Hann hélt flautuleiknum áfram og 

haustið 1944 hélt Árni síðan út til Englands þar sem hann nam nám í flautuleik í Royal 

Manchester College of Music. Árni lék á flautu í Hljómsveit Reykjavíkur og 

Sinfóníuhljómsveit Íslands auk þess sem hann lék í Lúðrasveit Reykjavíkur og 

stjórnaði á tímabili Lúðrasveitinni Svanurinn. Árni tók virkan þ átt í tónlistarlífi 

Reykjavíkur allt þar til sumarið 1952 þegar hann varð fyrir harkalegri líkamsárás og 

var aldrei samur eftir. Kunnastur er þó Árni sem tónskáld og er úr þeim hóp sem fékk 

tilsögn Dr. Franz Mixa á fjórða áratugnum. Eftir hann liggur fjöldi verka sem eflaust 

munu lifa lengi, flest verkin eru samin fyrir sérstakt tilefni.  

Eins og áður kom fram vann Árni samkeppni þ á er S.Í.L gekkst fyrir 1966 um 

samningu á íslenskum mörsum og var verðlaunamarsinn Gamlir félagar. Gamlir 

félagar er konsert mars og er oftast nær spilaður á tónleikum frekar en í skrúðgöngum. 

Árni á fleiri vinsæl tónverk fyrir lúðrasveitir, svo sem Blásið hornin en sá mars er 

ósjaldan á tónleikaskrá lúðrasveita á Íslandi. Eins og Karl samdi Árni mjög mikið af 

sérstöku tilefni, sem dæmi um þ að titlar Árni marsinn Sjá roðann op.1 no.2 sem 

alþjóðasöng jafnaðarmanna og mars sinn Íslands Hrafnistumenn tileinkaði Árni 

Sjómannafélagi Reykjavíkur í tilefni af 30 ára afmæli sjómannadagsins 28. maí 1967.  

Íslands Hrafnistumenn hefur ávallt verið spilaður á sjómannadaginn síðan þ á og 

heyrist ósjaldan í skrúðgöngum við hin ýmsu tilefni. Heildarlista yfir lúðrasveitarverk 

Árna má finna í viðauka á bls II  

 

Þróun lúðrasveitarmála og tónmáls í tónlistinni 

Fyrir hátíðarhöld þ ann 1. maí 1952 var hörð samkeppni um þ ær tvær sveitir sem 

störfuðu í Reykjavík. Fylgismenn fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna í Reykjavík töldu 

nauðsynlegt að stofna sína eigin lúðrasveit og stofnuðu Lúðrasveit Verkalýðsins 8. 
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Mars 1953. Tilgangur félagsins var að ,,efla tónmennt meðal verkalýðsins, leika á 

útifundum, í kröfugöngum og öðrum samkomum alþýðunnar. “14 Fyrstu tvö árin var 

hljóðfærakosti tilfinnanlega ábótavant en árið 1955 fékk sveitin prýðileg hljóðfæri á 

góðu verði.  

Nú höfðu þrjár stórar lúðrasveitir náð fótfestu í Reykjavík og víðsvegar um landið 

spruttu upp lúðrasveitir á árunum kringum 1950. Allar starfa þær enn í dag. Fleiri 

tónlistarskólar fóru að skjóta upp kollinum bæði innan og utan Reykjavíkur. Þessir 

skólar stofnuðu síðar lúðrasveitir innan skólanna auk þess sem lúðrasveitir mynduðust 

innan barnaskólanna, þær fyrstu veturinn 1954-1955. Með tilkomu tónlistarskóla og 

barnasveita urðu lúðrasveitinar betri. Bæði varð hljóðfærakostur betri, félagsmenn 

lúðrasveitanna höfðu flestir lagt stund á hljóðfæranám frá í barnæsku og hægt var að 

ala upp meðlimi lúðrasveita innan skólalúðrasveita sem síðar færast upp í eldri 

sveitirnar. Með betur spilandi lúðrasveitum var hægt að skrifa flóknari verk fyrir þær 

en áður. Einn af þeim sem notfærði sér það var Páll Palmichler Pálsson, en hann var þá 

atkvæðamesti tónsmiður fyrir lúðrasveitir á Íslandi. Segja má að Páll var frumkvöðull í 

að semja eitthvað annað en marsa fyrir lúðrasveitir, frumsamin verk sem eru krefjandi 

og skemmtileg sem kemur betur fram í kaflanum um hann hér á eftir. 

Páll Pampichler Pálsson (1928) 

Páll fæddist í Graz í Austurríki 1928. Hann stundaði nám við Tónlistarskólann í Graz 

frá níu ára aldri í hljóðfæraleik á píanó, fiðlu og trompet. Trompet var hans 

aðalhljóðfæri og brautskráðist hann sem trompetleikari árið 1945. Páll stundaði nám í 

tónlistarsögu hjá Dr. Franz Mixa. Hann sótti einkatíma í tónsmíðum hjá prófessor 

Artur Michl og stundaði síðar framhaldsnám í hljómsveitarstjórn við 

Tónlistarháskólann í Hamborg 1959-1960. Páll var trompetleikari við 

Fílharmóníumhljómsveitina í Graz 1945 allt til ársins 1949, þegar hann er ráðinn til 

Íslands sem stjórnandi Lúðrasveitar Reykjavíkur og 1. trompetleikari í 

Útvarpshljómsveitinni. Páll stjórnaði Lúðrasveit Reykjavíkur til ársins 1973 eða 

samfleytt í 24 ár. Hann spilaði með Sinfóníuhljómsveit Íslands sem 1. trompetleikari 

frá því að hún var stofnuð árið 1950-1962. Árið 1956 stjórnaði Páll Sinfóníuhljómsveit 

Íslands opinberlega í fyrsta sinn. Upp frá þeirri stund stjórnaði hann sveitinni reglulega 

um tíma og árið 1971 er hann ráðinn fastur stjórnandi sveitarinnar. Páll lét af 
                                                
14 Úr lögum lúðrasveitarverkalýðsins, 2. grein, nóvember 2010, sótt 16. nóvember 2010, 
<http://www.ludrasveit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7>.  
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stjórnandastörfum 1996 og hefur síðan þá helgað sig tónsmíðum eingöngu. Verk hans 

fyrir lúðrasveitir eru af margvíslegum toga en öll eru þau mjög vönduð og greinilegt er 

að hér er vanur maður á ferð.  Tjarnarmars samdi Páll 1955 fyrir blásarasveit. Þetta er 

vinsælasti marsinn hans og skipar veglegan sess á tónleikum lúðrasveita, við hátíðleg 

tækifæri og á landsmótum. Marsinn er einstaklega vel skrifaður. Hann er drífandi og 

upplífgandi eða eins og Ríkarður Örn segir í gagnrýni sinn um 75 ára afmælistónleika 

Lúðrasveitar Reykjavíkur þann 26. apríl 1997 þar sem hann talar um marsinn :,,sem 

lokkað getur fram sólskinsbros í jafnvel svartasta dumbungi. “15 

Concerto fyrir blásarasveit og slagverk samdi Páll 1962 fyrir 40 ára afmæli 

Lúðrasveitar Reykjavíkur. Verkið var frumflutt á afmælistónleikum sveitarinnar í 

Háskólabíói og stjórnaði Páll verkinu.  
,,Páll segir um verkið að hann hafi haft í hyggju að semja glæsilegt verk fyrir 
lúðrasveit og segist hafa haft að leiðarljósi að verkið yrði bæði áheyrilegt og 
jafnframt krefjandi en þó einnig skemmtilegt fyrir flytjendur. Konsertinn er 
einskonar fantasía í þremur þáttum og eru fyrstu tveir þættirnir samtengdir.“16 

Þessi tvö af fyrstu verkum Páls fyrir lúðrasveitir eru lýsandi fyrir hann og skrif hans 

fyrir lúðrasveitir. Þau eru skemmtileg fyrir áhorfendur sem og hljóðfæraleikara auk 

þess að vera tæknilega krefjandi líkt og öll verk Páls fyrir lúðrasveitir. Páll var og er 

iðinn við að semja verk fyrir lúðrasveitir og lista yfir verk Páls fyrir lúðrasveitir má 

finna í viðauka á bls III.        

 Eftir að Páll hafði sýnt fram á að færni og fjölbreytileika lúðrasveita með 

verkum sínum fóru fleiri tónskáld að semja fyrir lúðrasveitir. Flestir létu sér þó nægja 

að semja eitt verk. Tæmandi lista yfir verk sem samin hafa voru á árunum 1983-1999 

má sjá í viðauka á bls IV. 

Blásarasveit Reykjavíkur 

Lúðrasveitir eru enn skipaðar áhugamönnum á Íslandi. Það er mikil fjölbreytni í því 

hvernig hljóðfærin raðast niður í sveitinni en fágætt er að sjá lúðrasveit sem inniheldur 

fagott og óbó. Saxófónskortur er einnig algengur meðan offramboð er á 

trompetleikurum. Hið staðlaða form að lúðrasveitaskipan er því sjaldnast fullskipað. 

Þetta vandamál hefur verið leyst með þ ví að láta sjaldgæfari hljóðfæri fá óáberandi 

                                                
15 Ríkarður Ö. Pálsson, „Lúðrasveitartónleikar“ Morgunblaðið, Þriðjudagurdagur 29. apríl, 
1997,  bls 27. 
16 Jón Svavarsson, „Fyrstu tónleikar nýstofaðra sveitar“ Morgunblaðið, Laugardagurdagur 23. 
janúar, 1997, Lesbók bls 2-3. 
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línur sem ekki halda verkinu saman. Þessi hljóðfæri fá líka oft bara að tvöfalda aðrar 

raddir og fá ekki sína sér rödd. Þetta varð oft til þess að verk sem sérstaklega samin 

fyrir lúðrasveitir voru einungis flutt einu sinni auk þess sem færni hljóðfæraleikara átti 

hér hlut að máli. Þetta vandamál var síðan leyst í upphafi ársins 1999 þ egar þ eir 

Kjartan Óskarsson, Tryggvi M. Baldvinsson og fleiri áhugamenn um nýja tónlist fyrir 

blásara stofnuðu Blásarasveit Reykjavíkur. Markmið sveitarinnar er „að koma saman 

einu sinni til tvisvar á ári og spila eitthvað sem ekki er spilað annars, íslenska jafnt sem 

erlenda tónlist, sem ekki er á færi þeirra annars ágætu hljómsveita sem starfa hér. Við 

höfum á stefnuskránni að panta ný verk og efla þannig nýsköpun á sviði 

blásaratónlistar. Við reynum að flytja a.m.k. eitt nýtt verk á hverjum tónleikum“ að 

sögn Kjartans. Blásarasveitin er hugsuð til að vekja athygli á blásarsveitatónlist en að 

sögn Tryggva hafa blásarasveitir löngum verið olbogabörn í menningarlífinu.17 Kjartan 

segir einnig blásarasveitina vera „fyrir það fólk sem hefur áhuga á að takast á við 

verkefni sem krefjast einhvers meira en menn spila dags daglega í lúðrasveitunum.“ 18 

Blásarasveitin er skipuð þeim nemendum sem lengst eru komnir með blásaranámi 

hverju sinni ásamt tónlistarkennurum og öðrum tónlistarmönnum. Sveitin æfir ekki 

reglulega en fyrir hverja tónleika tekur hún törn og æfir upp nýja efnisskrá á 6–7 

æfingum á tveimur vikum. Fyrstu tónleikar Blásarsveitar Reykjavíkur voru í 

Seltjarnaneskirkju á Myrkum músíkdögum 1999. Síðan þá hefur sveitin leikið árlega 

og stundum tvisar á ári og hefur sannarlega verið trú tilgangi sínum en mikilvægast þó 

að koma fram með nýtt verk á hverjum tónleikum. 

Ný verk eftir að Blásarasveit Reykjavíkur kom til sögunnar  

Meira magn af tónlist fyrir blásarasveitir hefur verið samið eftir að Blásarasveit 

Reykjavíkur kom til sögunnar sem finna má á lista á bls V –VI í viðauka. Þó verk á 

þeim lista hafa ekki öll verið samin fyrir Blásarasveitina hefur hún augljóslega ý tt 

undir áhuga hjá tónskáldum til að semja fyrir básarasveitir. 

 

S.L.Á.T.U.R. eða Samtök listrænt ágengra tónsmiða umhverfis Reykjavík efndi til 

Marsakeppni á Menningarnótt þ ann 23. ágúst 2008. Alls bárust inn 8 marsar eftir: 

                                                
17 Margrét Sveinbjörnsdóttir, ,,Nýsköpun á sviði blásartónlistar efld“, Lesbók Morgunblaðsins, 
Laugardagur 10. febrúar 2001, bls 2. 
18 Margrét Sveinbjörnsdóttir, ,,Nýsköpun á sviði blásartónlistar efld“, Lesbók Morgunblaðsins, 
Laugardagur 10. febrúar 2001, bls 2. 
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Sturlaug Jón Björnsson, Pál Ivan Pálsson, Ólaf Björn Ólafsson, Jón Gunnar Biering 

Margerisson, Guðmund Stein Gunnarsson, Davíð B. Franzson, Charles Ross og Áka 

Ásgeirsson. Lúðrasveit S.L.Á.T.U.R. sem þ eir félagar settu saman fyrir þ etta eina 

tilefni lék marsana bæði í skrúðgöngu og á sviði. Veitt voru verðlaun fyrir besta 

marsinn og aukaverðlaun fyrir marsa sem þ óttu skara fram úr á ákveðnu sviði. Í 

dómnefnd voru þ eir Ríkharður H. Friðriksson og Ríkarður Örn Pálsson. Mars Áka 

Ásgeirssonar hreppti fyrsta sæti og fékk hann í hendur veglegan farandsbikar frá 

S.L.Á.T.U.R. Páll Ívan fékk viðurkenningu fyrir frumlegasta marsinn og Charles Ross 

fékk viðurkenningu fyrir mikla námkvæmnisvinnu við sinn mars.  

 

Umræður  

Skortur á íslenskum lúðrasveitaverkum stafar af mörgum ástæðum. Kunnáttuleysi 

hljóðfæraleikara og tónskálda ræður þ ar mestu. Helstu tónskáldin sem semja fyrir 

lúðrasveitir eru vanir lúðrasveitamenn sem hafa þekkingu og tilfinningu fyrir hvað er 

framkvæmalegt á hljóðfærin og þekkja inn á getu einstaklinga innan sveitanna. Er sú 

reynsla nauðsynleg til þess að geta samið verk sem ganga upp í flutningi lúðrasveita. 

Að skrifa fyrir lúðrasveitir er ekki einfalt mál og  margt ber að hafa í huga við skrifin 

en auk þ ess þarf ákveðin vitneskja að vera fyrir hendi. Íslenskar lúðrasveitir eru 

byggðar á tvennum fyrirmyndum. Herlúðrasveitum (e. military-band) annars vegar og 

tónleikasveitum (e. concert-band) hins vegar. Í viðauka á bls VII má sjá almenna 

skipan tónleikarsveitar en á síðu VIII má sjá hin almenna íslenska raunveruleika í 

skipan lúðrasveita. Þetta er auðvitað ekki eins í öllum sveitum en almennt er skortur á 

óbóum, fagottum og saxafónum í íslenskum lúðrasveitum. Lengi vel var kennsla á 

fagott og óbó ekki kostur í flestum tónlistarskólum landsins vegna þess að  það skorti 

kennara. Eftirspurn hefur ekki verið mikil eftir námi a þ essi hljóðfæri og þ eir 

nemendur sem fyrirfinnast hafa ekki flykkst í lúðrasveitir landsins. Með réttu ætti að 

samt sem áður að vera hægt að skrifa 30 mismunandi raddir innan sveitanna fyrir 16 

mismunandi hljóðfæri. Mikil vinna er að skrifa fyrir lúðrasveitir en lúðrasveitir hafa 

álíka margar raddir og sinfóníuhljómsveit. Ef til vill þykir ekki jafn fínt og að skrifa 

fyrir lúðrasveitir og sinfóníuhljómsveitir. Einnig þarf að kunna inn á þessi 16 hljóðfæri 

til að skrifa fyrir þær. Raddsvið hvers hljóðfæris fyrir sig þarf að vera á hreinu. Varast 

þarf að keyra ekki út hljóðfæraleikarana með því að skrifa mikið af liggjandi nótum á 

háu tónsviði og á það sérstaklega við um brassleikara. Einnig þarf að gæta þess að gefa 
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brassleikurum pásur innan lengri verka til þ ess að þ eir hafi orku í að spila lagið til 

enda. Stór stökk eru vafasöm fyrir blástursleikara sérstaklega ef þau spanna yfir tvær 

áttundir. Þetta og margt fleira ber að hafa í huga þ egar skrifa á fyrir lúðrasveit. 

Tónsmíðin má ekki vera spilurunum of erfið því þá er hætta á að hún sé stíft æfð fyrir 

eina tónleika og síðan ekki flutt aftur. Því er heldur lítið samið fyrir Lúðrasveitir. Flest 

verk eru samin eftir beiðni fremur en að frumkvæði tónskálda þ ar sem ljóst er í 

upphafi að verkefnið muni reyna á þ olrifin. Jafnvel fyrir hina hörðustu 

lúðrasveitarmenn eins og Karl og Árna sem sömdu nánast eingöngu af sérstöku tilefni. 

Með því fengu þ eir kannski eitthvað greitt fyrir alla vinnuna sem þ eir höfðu lagt í 

smíði marsana og um leið tryggt að marsinn væri spilaður. Með því að semja fyrir 

ákveðið félag eða tilefni tryggir það að lagið verði flutt oftar en einu sinni. Stundum 

jafnvel árlega ef að tilefnið er stórt, svo sem á merkisdögum þar sem lúðrasveitir eru 

áberandi eins og 17. júní eða sjómannadaginn. 

En ef skoðuð eru áhrif lúðrasveitanna á íslenska menningu kemur mikilvægi þeirra 

sterklega í ljós. Með stofnun fyrstu lúðrasveitarinnar var tekið stórt skref þar sem það 

var einnig fyrsta starfrækta hljómsveitin á Íslandi. Lúðrasveitir voru þ ví fyrsti 

vettvangur fyrir almenning að heyra í hljómsveitartónlist reglulega. Austurvöllur var 

aðaltónleikastaður Lúðurþeytarafélags Reykjavíkur og þangað kom fólk reglulega til 

að hlýða á þá spila. Þarna fyrst kynntist almenningur samhljóm mismunandi hljóðfæra. 

Með fyrstu lúðrasveitinni var líka komið til sögunnar tækifæri til tónlistariðkunar fyrir 

áhugamenn. Það að lúðrasveitirnar héldu áfram með öflugt starf gerði það að verkum 

að grundvöllur var fyrir að skapa sinfóníuhljómsveit á Íslandi. Því án þeirra hefði ekki 

verið hægt að manna bæði málmblásara og tréblásara sveitarinnar. Með 

æskulýðsstarfinu sem þær skapa byrja krakkarnir snemma að spila í samspili. Þannig 

læra þau fljótt að spila með öðrum sem hjálpar þeim áfram í sínu tónlistarnámi. Áhugi 

lúðrasveitamanna á að efla kunnáttu spilaranna varð því einnig vísir að uppbyggingu 

tónlistarskóla hérlendis sem og Hljómskálans við Reykjavíkurtjörn. Lengi vel var hann 

eina húsið hér á landi sem sérstaklega var byggt fyrir tónlistarflutning. Því má segja að 

með komu lúðrasveita hafi ekki einungis skapast menningarhefð fyrir lúðrasveitum á 

Íslandi heldur grundvöllur að tónlistarmenningu landsins í heild sinni. Karl O. 
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Runólfsson hafði þ ví talsvert til síns máls er hann sagði á sínum efri árum: ,,Mér 

verður æ ljósara að lúðrasveitirnar eru mæður alls músíkslífs í landinu. ”19 

Takmarkaðar heimildir eru til um starfsemi lúðrasveita sem og tilurð verka sem 

samin hafa verið fyrir þær. Auðveldara er að útsetja lög sem meðlimir lúðrasveitanna 

þekkja sem og áhorfendur þeirra en að semja ný verk. Þannig sparast tími í að æfa 

laglínuna, þ ar sem hljóðfæraleikararnir vita fyrir hvernig hún á að hljóma. Þannig 

sparast einnig tími og hugsanlega meiri líkur á að flutningnum verið betur tekið ef flutt 

eru vinsæl lög.  Það að lúðrasveitir eru ekki alltaf fullskipaðar skiptir einnig miklu 

máli í þessu sambandi. Tónskáld leggja mikinn tíma og þrek í tónverk og vilja að öll 

sú vinna sem lögð var í verkið skili sér. Hins vegar er dapurlegt að mörg verk voru 

eingöngu flutt einu sinni af þeim sökum að það vantar burðarás í verkið, eins og t.d. 

saxafón svo hægt væri að leika verkið. Félagar sveitanna eru oftast áhugamenn og 

nemendur skortir stundum upp á hæfni og getu í hljóðfæraleiknum. Suma 

hljóðfæraleikarana skorti tækni og tón til að flytja verkið almennilega. Algengt er í dag 

að sumir meðlimir sveitana leiki einungis einu sinn á viku á hljóðfærin sín þegar að 

lúðrasveitin æfir þ ar sem þ etta er eingöngu áhugamál. Reyndir hljóðfæraleikarar í 

lúðrasveitnum þekkja vel skipan og getu sinnar sveitar og eiga því auðveldara með að 

útsetja fyrir sína sveit.   Lúðrasveitir í dag eru olnbogabörn, þykja oft hallærislegar og 

því síður valdar sem vettvangur tónsmíða. Ef vel er að gáð þá hefur þetta viðhorf verið 

til staðar lengur, t.d. gaf Karl Ottó aldrei lúðrasveitaverkum sínum Opus númer líkt og 

danslögum sínum að undan skildu einu lagi fyrir lúðrasveit en þ að var 

lúðrasveitarútsetningin af hans eigin ballet og fékk það sama ópus númer og balletinn 

sjálfur. En Blásarasveit Reykjavíkur hefur bætt ímyndina og flytur flókin og 

metnaðarfull ný verk.   

 

Lokaorð  

Lúðrasveitir gegna enn í dag mikilvægu uppeldishlutverki. Flestir blásarar í 

Sinfóníuhljómsveit Íslands hafa á einhverjum tímapunkti spilað með lúðrasveit. Ég hef 

persónulega reynslu af því að spila í og stjórna lúðrasveit. Ég hef spilað í lúðrasveit í 

15 ár auk þ ess að vera stjórnandi barnalúðrasveitar. Ég hef þ ví reynt bæði á eigin 

                                                
19 Atli Magnússon, Skært lúðrahljómar, ,  Samband Íslenskra Lúðrasveita/Ísafold prentsmiðja 
H.F.,  Reykjavík,  1984, bls 67. 
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skinni og séð hjá þeim börnum sem eru í lúðrasveitinni hvílíkum framförum hægt er 

að ná þar sem samspil bæði hvetur einstaklinginn til dáða og þ roskar hvern og einn 

sem nemanda. Ég hef upplifað frekar neikvætt viðhorf til lúðrasveita frá almenningi og 

það sem verra er hjá mörgum menntuðum tónlistarmönnum. Margir tónlistarkennarar 

líta niður á lúðrasveitir og vilja ekki að nemendur þeirra taki þátt í starfsemi þeirra. 

Þessu þarf að breyta! 

     Á þeim tíma sem ég hef verið í lúðrasveit hef ég þó ekki fengið mörg tækifæri til að 

spila íslensk verk. Helstu marsar þeirra Karls og Árna voru stundum á efnisskránni. 

Blásarasveit Reykjavíkur er einnig metnaðarfullt framtak en ætti að líta á sem ágætis 

byrjun fremur en lokalausn. Ljóst er að hér finnast hljóðfæraleikarar sem ráða við 

flókin verk fyrir lúðrasveit. Ísland á mörg góð tónskáld sem væri spennandi að 

spreyttu sig á að semja íslenska tónlist fyrir lúðrasveitir.  Ef réttur hvati væri til staðar, 

s.s. laun/styrkur væri eflaust hægt að fá marga til starfans.  Eins og er finnst hvorki 

heiður né aukinn kaupmáttur að launum þess mikla erfiðis að semja fyrir lúðrasveit á 

Íslandi, upphafs tónlistarlífs okkar sem við þekkjum í dag.  
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Listi yfir lúðrasveitarverk Karls Ottó Runólfssonar 

 

Vinarkveðja (1939-1940) 

Tileinkaður Lúðrasveit Ísafjarðar. 

 

Svans-marsinn (1940) 

Samið í tilefni af 10 ára afmæli lúðrasveitarinnar Svansins. 

 

Dimmalimm op. 30 (1954) 

Unnið úr ballet verki. 

 

Fanfaremars (1957) 

Tileinkað S.Í.L. á landsmóti lúðrasveita á Akureyri 1957. 

 

Skarphéðinsmars  (1960) 

Samið í tilefni 50 ára afmæli Héraðsambandsins Skarphéðins. 

 

ÍSÍ –marsinn (1962) 

Samið í tilefni af fimmtíu ára afmæli Íþrótta- og ólympíusambands Íslands. 

 

Kveðja að sunnan (1966) 

Tileinkuð Lúðrasveit Akureyrar á 25 ára afmæli hennar. 

 

Skólamars Reykjavíkur (1969) 

 

Reykjavíkur – marsinn * 

 

Ranfarc mars * 

 

Drengjamars I * 

                                                
*  Litlar heimildir eru til um þessa marsa og tilurð þeirra. 
 
 



 III 

Listi yfir lúðrasveitarverk Árna Björnssonar 

 

Hátíðargöngulag  (1944) 

samdi Árni sérstaklega fyrir stofnun lýðveldis á Íslandi 17. Júní 1944. 

 

Gamlir félagar (1966) 

Samið fyrir marsakeppni S.Í.L. og vann fyrstu verðlaun. 

 

Íslands Hrafnistumenn  (1967) 

Tileinkað Sjómannafélagi Reykjavíkur í tilefni 30 ára afmæli sjómannadagsins. 

 

Sjá roðann op.1 no.2 

er glæsilegur mars sem Árni titlar sem alþjóðasöngur jafnaðarmanna. 

 

Blásið hornin 

 

Íþróttamars / Öxar við ána 

 

Í skrúðgöngu / Íþróttamars, 

 

Reykjavíkurgöngulag, 

 

Víkingamars, 

 

Friðarmars 

 

 

 



 IV 

 

Listi yfir lúðrasveitarverk Páls Pampichler Pálssonar 

 

Tjarnarmars (1955) 

 

Konsert polka (1956) 

 

Concerto fyrir blásarasveit og slagverk (1962) 

Samið fyrir 40 ára afmæli Lúðrasveitar Reykjavíkur. 

 

Divertimento (1965) 

Samið í minningu tónsmíða kennara síns Artur Michl. 

 

Suite Arctica (1969) 

 

Fanfare mars - Heiðursgjall fyrir málmblásara og slagverk (1982) 

Tileinkað forseta Íslands á 50 ára afmæli FÍH (Félag Íslenskra hljómlistamanna). 

 

Þytur  (1986) 

Tileinkar S.Í.S.L (Samband Íslenskra skólalúðrasveita). 

 

Polizeidirektormarsch (1966) 

 

Durch die Zeiten (1997) 

er fyrir stærri samsetningu en einungis lúðrasveit en þar sem hljóðfæraskipan er fyrir 

lúðrasveita samsetningu passar það hér inn en verkið er einnig fyrir mezzosópran, 

bassabaritón og blandaðan kór. 

 

Preludio Sinfonico (1999) 

Tileinkað vini Páls, Dr. Alfons Summer. 

 

Ljósbylgjur/Wellenlichter (2009) 



 V 

 

Tæmandi listi yfir verk fyrir lúðrasveitir frá 1983-1999 

(fyrir utan Pál P. Pálsson) 

 

Atli Heimir Sveinsson 

Jubilus I og II (1983 og 1986) 

Oppklarning (1991) 

Tvær þættir fyrir kammer blásarasveit (1998) 

 

Þorkell Sigurbjörnsson 

Oreithyia fyrir flautu og blásarasveit (1994) 

 

Oliver Kentish 

Myrkraverk (1982) 

 

Áskell Máson 

Myndhvörf  (1983) 

 

Tryggvi M. Baldvinsson 

Lokaverk (1987) 

 

Lárus Grímsson 

Frískir menn og fölar meyjar (1990) 

 

Stefán S. Stefánsson 

Talkvæði (1992) 

 

 

 

 



 VI 

Listi yfir verk sem samin hafa verið fyrir lúðrasveitir 1999 

og síðar sem heimildir finnast um 

 

 

Tryggvi M. Baldvinsson 

Cold Shower (1999) 

Tvö hugtök (2000) 

Indtada (2000) 

Í tilefni dagsins (2000) 

Konsert fyrir klarinettu og blásarasveit (2002) 

Örninn tónlist við sjónvarpsþátt (2003) 

 

Guðni Franzson 

12 Beaufort (2000) 

 

Einar Jónsson 

Moto Perpetuo (2000) 

Gengið á 

 

Áki Ásgeirsson 

Konsert fyrir slagverk og 58 hljóðfæri (2002) 

 

Ingi Garðar Erlendsson 

Þá sefur venjulegt fólk (2003) 

 

Bára Sigurjónsdóttir 

Hver tók ostinn minn? (2004) 

Djúpur (2007) 

Klarinettulagið (2007) 

Túbulagið (2009) 

Flautulagið (2010) 

 

 



 VII 

Jónas Tómasson 

Orgelkonsert fyrir orgel og blásarasveit (2004) 

 

Hilmar Jensson 

Konsert fyrir rafgítar og blásarasveit (2005) 

 

Bára Grímsdóttir 

Skinnpilsa (2005) 

regnbogann (2010) 

 

Þóra Marteinsdóttir 

Frozen ground (2005) 

Gleði fyrir barnakór og skólahljómsveit (2007) 

Upphaf fyrir blásarsveit, rafbassa og slagverk 

Klukka Íslands fyrir barnakór, rafbassa, blásarasveit og slagverk 

 

Úlfar Ingi Haraldsson 

Shapes, fragmenst and Refrains (2006) 

 

Eiríkur Árni Sigtryggsson 

Truflaður tangó, Konsert fyrir enskt horn og blásarasveit (2006) 

Konsert fyrir enskt horn fyrir enskt horn og blásarsveit (2007) 

 

Áskell Másson 

Saga (2007) 

 

Haraldur V. Sveinbjörnsson 

Þríleikur fyrir skólahljómsveit (2007) 

Dýralögin fyrir skólahljómsveit og kór (2008) 

 

Lárus Grímsson 

Hýr hleður hug minn (2008) 

 

 



 VIII 

Samsettning hinnar almennu lúðrasveitar á Íslandi 

 

Til eru margar tegundir af lúðrasveitum. Þau form lúðrasveita  sem Íslenskar 

lúðrasveitir eru byggðar á eru herlúðrasveitum (e. military-band) og tónleikasveitum 

(e. concert-band). Herlúðrasveitir eru sveitir sem sérstaklega eru hugsaðar til að leika 

marsa, þjóðsöngva og við ýmsar athafnir.  Tónleikasveit er ,,inni sveit” og eins nafnið 

gefur kynna heldur sína eigin tónleika. 

 

 

 
 

 



 IX 

 
 

 


