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Ágrip 
Í þessari ritgerð verður fjallað um tónlistarmanninn Carl Billich og starf hans í þágu 

íslenskra karlakvartetta. Carl átti hreint ótrúlega ævi. Hann fæddist í Vín stuttu áður 

en fyrri heimsstyrjöldin hófst. Hann kom í ævintýraleit til Íslands tuttugu og tveggja 

ára gamall. Árið 1940 var hann tekinn til fanga og fluttur til Englands. Þaðan fór hann 

til Vínar í fangaskiptum. Hann komst síðan loks aftur til Íslands sjö árum seinna og 

þar bjó hann og starfaði þar til dagar hans voru taldir. Carl vann óeigingjarnt og öflugt 

starf með margskonar tónlistarmönnum. Þar á meðal voru nokkrir af dáðustu 

karlakvartettum landsins. Fjallað verður um samstarf Carls Billich við MA-

kvartettinn, Leikbræður og Smárakvartettinn í Reykjavík. Farið verður lauslega yfir 

sögu þessarra kvartetta og hvernig Carl Billich hjálpaði þeim. Þessir kvartettar eru af 

mörgum taldir rjómi íslenskra karlakvartetta. MA-kvartettinn er líklega sá kvartett 

sem allir aðrir líta upp til. Þeir einfaldlega komu sáu og sigruðu með fallegum söng 

sem og hnyttnum textasmíðum. Leikbræður eiga einnig stóran þátt í kvartettasöng í 

dag. Með útgáfu Söngbræðralaga var brautin rudd fyrir aðra karlakvartetta til að 

nálgast kvartettaútsetningar af ýmsu tagi. Einnig verður stuttlega minnst á 

Smárakvartettinn í Reykjavík og K.I.B.S.- kvartettinn en Carl sá ýmist um æfingar, 

undirleik og útsetningar hjá ofangreindum kvartettum.  
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Inngangur 
Erlendir tónlistarmenn hafa ávallt sett sterkan svip á tónlistarlíf Íslendinga. Alveg 

aftur til ársins 1107 má finna heimildir þess efnis að aðfluttir menn hafi haft áhrif á 

sönglíf þjóðarinnar. Franskur prestur að nafni Richini var líklega fyrsti 

tónlistarmaðurinn til að kenna á Íslandi. Kenndi hann söng og söngfræði við skóla 

Jóns biskups að Hólum í Hjaltadal.2  

 Mikið af menntuðum erlendum tónlistarmönnum fór að streyma til landsins á 

fyrri hluta 20. aldarinnar. Þeir ýmist kenndu eða spiluðu í hljómsveitum, á tónleikum 

og kaffihúsum. Sumir stoppuðu stutt við meðan aðrir ílengdust. Meðal merkra manna 

sem komu á þessum tíma má nefna fiðluleikarann Poul Bernbourg (1900), 

píanóleikarann Kurt Haeser (1922), sellistann Fritz Weisshappel (1928) sem varð þó 

þekktari fyrir píanóleik sinn og píanistann Carl Billich (1933) sem átti eftir að hafa 

mikil áhrif á íslenska karlakvartetta.3  

 Karlakvartettar hafa lengi verið viðloðandi íslenskt tónlistarlíf. Uppskriftin að 

karlakvartett er afar einföld. Orðið kvartett þýðir hópur fjögurra hljóðfæraleikara eða 

hópur fjögurra söngvara. Í þessu tilfelli er verið að tala um fjóra söngvara sem syngja 

í fjórum mismunandi röddum. Í karlakvartett eru tveir bassar og tveir tenórar. 

 Í þessari ritgerð er ætlunin að fjalla um ævi og starf Carls Billich en beina 

sjónum sérstaklega að áhrifum hans á íslenska karlakvartetta á borð við MA-

kvartettinn og Leikbræður. Þeir eru í hópi dáðustu karlakvartetta landsins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
2 Bjarni Þorsteinsson, Íslenzk þjóðlög, S.L. Möller, Kaupmannahöfn, 1906-1909, bls. 23-24. 
3 Ingibjörg Eyþórsdóttir. 2013. Glósur úr kennslustund í TÓS0104T, 20. febrúar. Listaháskóli 
Íslands. Glósur: Þorkell Helgi Sigfússon.  
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Æskuárin 
Carl Billich, eða Carl Boromeus Josef August Billich, fæddist 23. júlí 1911 í Vín. 

Carl var skírður Carl Boromeaus Josef Billich, Josef eftir skírnarvottinum, en nafnið 

August bættist við við fermingu eftir fermingarvottinum. Foreldrar hans hétu Carl 

Billich og Elísabet og áttu þau fyrir dóttur sem lést áður en Carl yngri fæddist. Faðir 

Carls hannaði og smíðaði verkfæri handa skurðlæknum.4  

 Fyrri heimsstyrjöldin, sem geisaði frá 1914 til 1918, hafði þó nokkur áhrif á 

Carl og fjölskyldu hans. Skortur á matvöru var mikill í Austurríki eins og víðar og 

fann fjölskyldan fyrir því. Carl minntist þess að kartöflur hafi verið aðaluppistaðan í 

fæðu fjölskyldunnar en Elísabet móðir hans var dugleg að matreiða þær á fjölbreyttan 

hátt. Föðurbróðir Carls lést í stríðinu en hann hafði verið prýðis tónlistarmaður, sá eini 

í fjölskyldunni sem hafði gengið í tónlistarskóla. Eftir styrjöldina var austurrískum 

börnum boðin nokkurra mánaða dvöl erlendis til að jafna sig eftir stríðið og var Carl 

sendur til Noregs á vegum norska Rauða krossins. Carl bjó nálægt bænum Rjukan í 

fjallakofa hjá hjónum þar sem hann lærði norsku og naut hann dvalarinnar afar vel.5 

 Á heimili Carls var flygill sem faðir hans og föðurbræður spiluðu á. Þegar Carl 

varð sex ára var ákveðið að hann skyldi hefja nám í píanóleik.6 Carl hafði lítinn áhuga 

á því en hann fékk því ekki ráðið. Það var greinilegt að áhuginn var enginn. Eftir 

tveggja ára píanónám, sem foreldrar Carls greiddu fyrir, kunni átta ára pjakkurinn 

nánast ekkert og hann var varla læs á nótur. Að sögn Carls lærði hann hins vegar 

hvernig ætti að skrópa í tíma. Hann fór út úr húsi eins og hann væri á leið í tíma og 

kom heim á tilsettum tíma. Faðir Carls komst hins vegar að skrópinu eftir að hann 

hitti píanókennara Carls á förnum vegi. Þá hafði Carl litli ekki mætt í tíma í um þrjár 

vikur.7 

 Ári síðar eða svo hóf nýr kennari, sem var fiðluleikari, kennslu við grunnskóla 

Carls. Hann setti saman strengjasveit í skólanum sem lék á uppákomum á vegum 

skólans og við skólaslit. Ákveðið var að bæta við sveitina nemenda sem gæti leikið á 

harmóníum. Bekkjarbróðir og einn besti vinur Carls, Jósef Felzmann, lék á fiðlu og 

                                                
4 Sigurður Pálsson, Norður í svalann. Viðtöl við aðflutta Íslendinga. Bókaútgáfan Salt, 1982, 
bls. 95- 96. 
5 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 96 
6 M. S., „Þetta var ekki mitt stríð“, í Vísir, 25. apríl 1981, sótt 20. febrúar 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=252877&pageId=3512949&lang=is&q=Carl%20Bil
lich%20%25ED%20%25ED 
7 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 98 
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var í strengjasveitinni. Það hafði að öllum líkindum sitt að segja við þá ákvörðun 

Carls að taka að sér harmóníumleikinn. Nú fyrst fór viðhorf Carls til tónlistariðkunar 

að breytast. Áhugi hans á tónlist og tónlistariðkun jókst og tók hann miklum 

framförum. Felzmann skráði sig í tónlistarskóla og degi síðar gerði Carl slíkt hið 

sama. Carli líkaði vel námið við tónlistarskólann. Það var þó mjög krefjandi og gerðar 

voru miklar kröfur til allra nemanda. Ef nemandi mætti illa undirbúinn í tíma var 

honum kurteislega vísað á dyr og sagt að koma aftur þegar hann væri búinn að æfa 

sig. Námið sjálft fór mest fram í hóptímum og að mati Carls var það mikil hvatning til 

að gera vel. Enginn vildi lenda í því að vera hent út úr tíma fyrir framan 

bekkjarfélagana.8 

 Carl Billich var um tíu ára gamall þegar hann fékk sitt fyrsta ,,gigg“ eða, með 

öðrum orðum, sín fyrstu laun fyrir hljóðfæraleik. Á tímum þöglu myndanna tíðkaðist 

það að hafa píanóleikara sem léku undir á sýningum viðkomandi kvikmyndar. 

Hlutverk þeirra var að fanga andrúmsloftið og mynda rétta stemmningu á meðan á 

sýningu stóð. Neðar, í sömu götu og hús Billich fjölskyldunnar stóð, var 

kvikmyndahús. Það vildi svo til að eitt sinn er Carl skellti sér í bíó, mætti 

undirleikarinn ekki. Eftir sýninguna spurði bíóstjórinn Carl hvort hann gæti mögulega 

komið og spilað undir á næstu sýningu. Hann sló til og mætti á næstu sýningu með 

nótur af fingraæfingum eftir Carl Czerny. Carl kunni lítið sem ekkert á þessum tíma 

nema einmitt fingraæfingar svo hann spilaði þær eins vel og hann gat og klóraði sig í 

gegnum sýninguna. Fyrir þessa vinnu fékk hann greiddan einn shilling. Nokkrum 

árum síðar var Carl fastagestur við píanóið í bíóhúsinu, en kunni þá töluvert meira en 

bara fingraæfingar. 9 

 Þegar Carl lauk skyldunámi sínu hóf hann tónlistarnám fyrir alvöru. Hins 

vegar var ekki mikið um vinnu fyrir tónlistarmenn á þessum tíma og því hvatti móðir 

Carls hann til að læra einhverja iðngrein samhliða tónlistarnáminu. Carl valdi iðngrein 

sem var sérstök tegund prentlistar og fólst í því að útbúa prentplötur úr blýi til 

nótnaprentunar (þýs. Notenstecher, ísl. nótnastunga). Fyrst þurfti að rispa nótnastrengi 

á plötuna og síðan voru nóturnar meitlaðar á plöturnar. Það var nóg að gera hjá Carli á 

þessum fjórum árum. Dagurinn hófst á prentnáminu, þaðan var síðan farið í 

                                                
8 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 99 og 100. 
9 M. S., „Þetta var ekki mitt stríð”, í Vísir, 25. apríl 1981, sótt 20. febrúar 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=252877&pageId=3512949&lang=is&q=Carl%20Bil
lich%20%25ED%20%25ED 
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tónlistarskólann og síðan beint heim að æfa sig. Carl lauk sveinsprófi á fjórum árum 

og fékk strax vinnu við iðnina. Sú vinna entist að vísu bara í tvær vikur áður en hann 

var látinn fara vegna samdráttar sökum kreppunnar sem var þá skollinn á. Þetta voru 

einu tvær vikur í ævi Carls sem hann vann við þessa iðngrein.10  

 Þegar Carl var átján ára fékk hann fyrstu alvöru vinnu sína sem píanóleikari. 

Góður vinur Carls, Josef Felzmann, sagði honum frá lausri stöðu píanóleikara í 

hljómsveit Franks Fox. Hljómsveitin var skipuð átján hljóðfæraleikurum og lék 

vinsæl, léttklassísk lög á ýmsum uppákomum meðal annars í kvikmyndahúsum á 

undan sýningum og í hléunum.11 Carl mætti í áheyrnaprufu og lék þar á píanó fyrir 

stjórnanda hljómsveitarinnar og var ráðinn. Þetta var himnasending fyrir Carl þar sem 

kreppan var skollin á. Carl gat þannig hjálpað fjölskyldu sinni með tekjunum frá 

hljómsveitinni. Carl lék með hljómsveit Franks Fox í þrjú ár.12  

 Carl Billich spilaði, samhliða hljómsveitinni, í tríói með Felzmann og öðrum 

félaga þeirra, sellistanum Felix Czerny. Saman léku þeir kammertónlist, þá aðallega á 

heimili systur Czernys en hún var gift þingmanni sem hvatti kammerhópinn til dáða 

og lét þá oft fá nótur til að líta á og æfa.13  

Þetta tríó eða þessi kammerhópur átti eftir að gleðja og skemmta Íslendingum síðar. 

Tónlistarkennari sem hét Hans Stephanik hafði verið að kenna á Íslandi. Stephanik 

þessi hitti Czerny í Vín og sagði honum að hann væri í leit að ,,Vínartríói“ sem gæti 

hugsað sér að spila á hóteli á Íslandi. Það var eigandi Hótel Íslands, Alfreð 

Rósenberg, sem kom að máli við Stephanik þegar hann var staddur á Íslandi við 

kennslu í Tónlistarskólanum í Reykjavík, sem stofnaður var 1930.14 Carl og félagar 

vissu ekkert hvað þeir voru að fara út í.15 Tríóið þekkti varla neitt til Íslands en þeir 

reyndu þó að finna einhverjar upplýsingar um þjóðlíf og atvinnuþætti í alfræðibók. 

Þeim fannst hugmyndin aðallega spennandi og ævintýraleg. Carl og félagar skrifuðu 

Alfreð bréf með launakröfum þeirra sem voru að fá um 400 krónur á mánuði og frítt 

fæði. Þetta samþykkti Alfreð. Foreldrar Carls voru ekki sérlega hrifin af þessari 

                                                
10 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 100-101. 
11 ,,Heimsmenning á hjara veraldar“, á Rás 1, 28. mars, 2009. 
12 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 101. 
13 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 101. 
14 M. S., „Þetta var ekki mitt stríð”, í Vísir, 25. apríl 1981, sótt 20. febrúar 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=252877&pageId=3512949&lang=is&q=Carl%20Bil
lich%20%25ED%20%25ED 
15 ,,Heimsmenning á hjara veraldar“, á Rás 1, 28. mars, 2009. 
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hugmynd en reyndu þó ekki að stöðva hann.16  

 

Íslands ævintýrið 
Carl Billich kom til Reykjavíkur í september 1933 með Goðafossi. Alfreð Rósenberg 

fór út í Goðafoss með lóðsbátnum og tók á móti honum og félögum hans. Reykjavík 

var á þessum tíma að sjálfsögu ekki jafn stór og hún er í dag en byggðin náði þá inn 

að Barónsstíg. Þetta voru mikil viðbrigði fyrir Carl en honum þótti þó strax vænt um 

litlu borgina.17 Alfreð bauð þeim í vínarbrauð og kaffi á hótelinu og sýndi þeim 

vinnustaðinn sinn. Salurinn á hótelinu var stór og var svið fyrir hljómsveitina á 

miðgólfinu. Í þessum sal lék tríóið, Billich, Felzmann og Czerny létt klassíska tónlist í 

síðdegiskaffitímum og undir dansi á kvöldin. Þess á milli spiluðu þeir það sem þeir 

vildu.18 Vínartríóið var í raun fyrsta kaffihúsa hljómsveit landsins. Billich, Felzmann 

og Czerny léku þó ekki einungis létta kaffihúsatónlist. Annan hvern sunnudag spiluðu 

þeir á vegum Músík-klúbbsins. Þá voru spiluð lög með alvarlegri útsetningum, eins og 

t.d. sinfóníu nr. 3 í a-moll eftir Mendelson og verk eftir Chopin og Liszt.19 Tríóið 

spilaði óbreytt í þrjú ár á Hótel Íslandi við góðar undirtektir bæjarbúa. Árið 1936 fóru 

félagarnir aftur heim til Vínar í heimsókn. Czerny varð þá eftir en Carl og Felzmann 

fundu annan sellista og tóku hann með sér til baka. Á Hótel Íslandi kynntist Carl konu 

sinni Þuríði Jónsdóttur, húsfreyju. Hún sat þar oft og drakk kaffi og hlustaði á 

Vínartríóið. Þau giftust 27. maí 1939 sama ár og þýski herinn réðst inn í Pólland. 

Seinni heimstyrjöldin átti eftir að hafa afdrifarík áhrif á líf Carls Billich.20  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
16  Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 102. 
17 ,,Heimsmenning á hjara veraldar“, á Rás 1, 28. mars, 2009. 
18 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 104. 
19 ,,Heimsmenning á hjara veraldar“, á Rás 1, 28. mars, 2009. 
20 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 105- 106. 
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MA-kvartettinn 
Það var um jólin 1932 sem að bræðurnir Þorgeir, 1. tenór, og Steinþór, 2. tenór, 

Gestssynir hófu að raula saman inn á herbergi sínu í heimavist Menntaskólans á 

Akureyri. Þetta gerðu þeir til að létta sér lundina. Svo vildi til að þeir komust ekki 

heim að Hæli yfir hátíðirnar. Jón Jónsson frá Ljárskógum, 2. bassi, sem einnig varð að 

sætta sig við að vera að heiman, heyrði til bræðranna syngja og ákvað að taka undir 

með þeim.21 Raddir þeirra þriggja náðu fljótt saman. Eftir hátíðirnar héldu þeir áfram 

að syngja saman og æfðu sig af og til í sal menntaskólans. Það var einmitt á einni 

slíkri æfingu sem Jakob Hafstein heyrði fyrst í þeim. Hann spurði þremenningana 

hvort þeir vildu ekki syngja á skemmtikvöldi fyrir fimmtu bekkjar nema. Þorgeir, 

Steinþór og Jón litu á söng sinn sem tómstundagaman en ekki sem skemmtun fyrir 

aðra en þá sjálfa.22  

 
Já, við byrjuðum þrír að syngja en þegar við ákváðum að hafa meira hljóðfæri 
en tríó, vildum hafa kvartett, fórum við að leita að manni sem féll inní raddir 
okkar þriggja. Það heppnaðist að við töldum og ég held einmitt að það sé 
mikið atriði til þess að ná tökum, að raddirnar falli vel saman þegar um 
kvartett söng er að ræða, ég held það. Okkur tókst vel að ná saman í 
söngnum.23 

 

Þeir tjáðu Jakobi að þeim fyndist vanta einn í viðbót í hópinn svo að hægt væri að 

auka lagaval og hafa verkefnin viðameiri. Báðu þeir þá Jakob að prófa að syngja með 

þeim. Hann sló til og var Gamli Nói fyrsta lagið sem þeir æfðu. Þá söng Jakob að vísu 

1. tenór, Steinþór 2. tenór, Þorgeir 1. bassa og Jón 2. bassa. Þótti þeim söngurinn 

heppnast ágætlega og heyrðu það að þegar Jakob væri kominn á sinn stað í 1. bassa 

myndi samhljómur þeirra vera í lagi. Þannig varð MA-kvartettinn til. Nafnið kom þó 

ekki fyrr en ári seinna. Þeir byrjuðu að æfa mikið, alltaf þegar tími gafst, og tróðu svo 

upp á skemmtikvöldi fimmta bekkjar. Það mætti segja að þeir hafi slegið í gegn þarna 

með sínum fyrstu tónleikum. Uppátæki þeirra strákanna vakti mikla kátínu, 

lófaklappið dundi og heimtaði salurinn að þeir endurtækju prógrammið.24  

                                                
21 ,,MA kvartettinn“, í Vikan, 31. október 1963, sótt 13. febrúar 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=298561&pageId=4444724&lang=is&q=MA%20KV
ARTETTINN 
22 Steinþór Gestsson, ,,Saga MA-kvartettsins“, í Árnesingur, Hreinn Erlendsson, Kristinn 
Kristmundsson, Svavar Stefánsson, Eyrún Ingadóttir, rit III, Sögufélag Árnesinga, 1994, bls. 
23-56. 
23 ,,Manstu gamla daga. Mjúkt og margraddað“, á Rúv, 1992. 
24 Steinþór Gestson, ,,Saga MA-kvartettsins“, bls. 23-56 
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 Í kjölfarið söng MA-kvartettinn í skólaútvarpinu. Útvarpstjóri og skólameistari 

tóku þá ákvörðun að Menntaskólinn á Akureyri skyldi senda út eitt skipti um veturinn. 

Nemendur sáu um alla dagskrána. Þarna heyrðist kvartettinn fyrst út um allt land. 

Eftir það fóru hlutirnir að rúlla fyrir MA-kvartettinn.25 

 Árið 1934 kom MA-kvartettinn til Reykjavíkur og söng í útvarpinu þar. Eftir 

miklar æfingar var komið að tónleikum. Það var á sunnudegi 17. febrúar 1935 sem 

félagarnir héldu sína fyrstu opinberu tónleika í Reykjavík. Þeir voru haldnir í Nýja-

bíói.26 Söngur kvartettsins þótti svipa til Comedian Harmonists sem voru gríðarlega 

vinsælir á meginlandi Evrópu sem og á Íslandi. ,,Við höfðum hlustað á Comedian 

Harmonists náttúrulega, eins og allir, en það var ekki um neina stælingu að ræða, við 

reyndum það lítið. Það var eitt sem við gátum aldrei stælt og það var að vera 

hljóðfæri, það kunnu þeir.“27 

 Á næstu árum hélt MA-kvartettinn fjöldann allan af tónleikum. En árið 1937 

fékk MA-kvartettinn til liðs við sig tvo menn. Annar þeirra var Bjarni Þórðarson 

píanóleikari en hinn var Carl Billich. Fram að þessu hafði MA-kvartettinn ávallt 

sungið án undirleiks. Kvartettinn hafði heyrt af því að Carl hefði kynnst söng 

Comedian Harmonists og annarra hópa af svipuðu tagi á tónleikum í Vínarborg. Carl 

átti að hjálpa strákunum við útsetningar og æfingar. Hann hóf strax að finna ný 

viðfangsefni fyrir kvartettinn og þóttu þau nokkuð viðamikil miðað við fyrri söngva. 

MA strákarnir höfðu þó alltaf úrslitaatkvæði þegar kom að lagavali. Billich mótmælti 

því aldrei því hann vildi að kvartettinum vegnaði vel. Það var því oftast þannig að þeir 

komu með lög til Carls sem þeir vildu fá útsett. Samstarf Carls og MA var mjög gott. 

Þeir voru sammála um að raddsetningar hans væru hárfínar, smekkvísar, 

hugmyndaríkar og sýndu vel hversu góður hann var að finna réttu lögin og einfaldlega 

hversu góður tónlistarmaður hann var.  

 Fyrstu tónleikar MA-kvartettsins eftir breytingar voru haldnir í Gamla-bíói 31. 

mars 1938. Þar sem nú var kominn flygill á sviðið fannst þeim nauðsynlegt að vera í 

stærra og rýmra húsi. Það var troðið út úr dyrum og voru þeir klappaðir upp 11 

sinnum. Á þessum tónleikum flutti kvartettinn sjö lög eftir útsetningum Billichs þar á 

meðal voru 11 Strauss valsar sem Billich tengdi saman í eina heild, Vögguvísa eftir 

Schubert og Ping-pong valsinn svokallaður. Um tónleikana birtist þessi gagnrýni: 

                                                
25 ,,Manstu gamla daga. Mjúkt og margraddað“, á Rúv, 1992. 
26 Steinþór Gestson, ,,Saga MA-kvartettsins“, bls. 23-56 
27 ,,Manstu gamla daga. Mjúkt og margraddað“, á Rúv, 1992. 
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,,Kvartettinn hefir marga hæfileika, sem valda vinsældum hans, ekki einungis hér í 

höfuðstaðnum, heldur um land allt, en sérstaklega mun þó músíkölsk gáfa 

söngmannanna og smekklegt val viðfangsefna og meðferð þeirra valda hér mestu um, 

enda hlýtur slíkt að vera aðalatriðið er um fallegan söng er að ræða“. Sjá má á þessum 

orðum að hlutverki Carls er hrósað. 

 Ekki var um mikinn söng að ræða árið 1938 sökum anna hjá Þorgeiri og 

Jakobi sem voru báðir að reyna ljúka námi og veikinda hjá Steinþóri. Árið 1939 var 

því tekið með trompi. Kvartettinn hóf æfingar á nýrri söngskrá fljótlega eftir áramót 

og tóku þá ákvörðun að hafa undirleik í nær öllum lögum sínum. Að þessu sinni bættu 

þeir við sig 12 nýjum lögum í útsetningu Carls ásamt nokkrum vinsælum 

dægurlögum. Meðal útsetninga Carls var Bellmann syrpa sem hann tengdi saman og 

þrjú lög úr kvikmyndinni Mjallhvít sem var vinsæl um þessar mundir. Kvartettinn 

kom margoft fram á þessu ári. Þeir sungu fyrir troðfullu húsi a.m.k. 15 sinnum í 

Reykjavík auk þess sem að þeir voru duglegir við að fara út á land og skemmta.28 Carl 

Billich útsetti um 40-50 lög fyrir MA-kvartettinn eða tæplega helming allra þeirra 

laga sem kvartettinn söng sem voru alls um 110 talsins.29 

 Carl Billich var MA-kvartettinum afar hollur og góður félagi. Eftir að hann var 

tekinn til fanga í stríðinu átti MA-kvartettinn erfitt með að hefja æfingar upp á nýtt. 

Þeir gerðu nánast ekki neitt í um það bil eitt og hálft ár. Árið 1941 ákváðu þeir að 

hefja söng að nýju og hófst nú leitin að eftirmanni Billichs. Ræddu þeir við tvo menn, 

þá Árna Björnsson og Emil Thoroddsen tónskáld. Samstarf þeirra við Emil var þó 

ekki nógu heillavænlegt, þeir áttu erfitt með að koma sér saman um lög. Emil 

raddsetti þó fyrir þá fjögur lög sem urðu öll vinsæl. Árni Björnsson var frekar að 

þeirra skapi og áttu þeir gott samstarf þar sem Árni raddsetti mikið fyrir þá.30 

 MA-kvartettinn var og er án efa einn vinsælasti og dáðasti sönghópur Íslands. 

Þeir áttu sér enga forvera og má segja að þeir séu feður íslenskra karlakvartetta. 

 

 

 

 

 

                                                
28 Steinþór Gestson, ,,Saga MA-kvartettsins“, bls. 23-56 
29 ,,Manstu gamla daga. Mjúkt og margraddað“, á Rúv, 1992. 
30 Steinþór Gestson, ,,Saga MA-kvartettsins“, bls. 23-56 
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Stríðsárin 
Í maí árið 1940 hófst hernám Breta á Íslandi. Meðal þeirra fyrstu verka var að taka 

alla þýskumælandi menn til fanga og byrjuðu þeir á Werner Gerlach, sendiherra 

Þýskalands á Íslandi. Það var svo 4. júlí 1940 sem Bretar handtóku Carl Billich af 

heimili sínu við Skarphéðinsgötu. Hann var færður í Miðbæjarskólann þar sem hann 

var yfirheyrður. Billich var í haldi þar ásamt fleiri föngum í tvær vikur eða þangað til 

þeir voru settir um borð í breska flugmóðurskipið Argus. Þeir voru fluttir í búðir á 

Norð-austur Englandi þar sem þeir voru aftur yfirheyrðir og látnir sinna ýmsum 

daglegum störfum. Þaðan voru þeir fluttir í aðrar búðir sem voru staðsettar nálægt 

Liverpool.31  

,,Tónlistin léttir mönnum lífið. Séu þeir hryggir, léttir tónlistin lundina, í sorg 

sefar tónlistin og gleðin fær einnig útrás í söng og hljóðfæraleik. Það á einnig við í 

fangabúðunum.“ Þannig kemst Carl sjálfur að orði.32 Carl kynntist auðugum Þjóðverja 

í búðunum í Liverpool sem lét senda sér flygil, flottan Steinway flygil, og harmónikku 

að heiman. Hann hafði átt stórt einbýlishús sem var tekið af honum og notað sem 

barnaheimili.33 Þjóðverjinn bað Carl um að stjórna hljómsveit í búðunum sem hann 

gerði. Hljómsveit Carls spilaði þar oft fyrir fanga sem og breska hermenn. Sér til 

skemmtunar samdi Carl óperettu sem hét Tausend Tage ohne Frau sem má þýða sem 

,,Þúsund dagar án konu“. Óperettan var sett upp í búðunum og þótti hin besta 

skemmtun, mögulega vegna þess að það voru hraustir karlmenn með loðnar lappir 

sem léku öll hlutverk kvenna. Carl kvartaði ekki yfir aðstöðunni í fangabúðunum. 

Hann sagði að bresku hermennirnir hafi verið nokkuð kurteisir, einn þeirra, nokkuð 

hátt settur, hafi meiri að segja boðið Carli á sinfóníutónleika í Liverpool. 

Carl saknaði þó konu sinnar, Þuríðar. Mátti hann senda henni bréf en ekki 

lengra en 20 línur. Að dvölinni lokinni í Liverpool var Carl fluttur í búðir í Ramsey 

sem var lítill bær á eyjunni Mön eða Isle of Man sem liggur milli Englands og Írlands. 

Þar dvaldi Carl lengst, í um það bil fjögur ár. Í Ramsey fékk Carl þó aftur að leika 

með hljómsveit og spilaði hún daglega.34  

 Árið 1944 fór Carl í fangaskiptum aftur til Vínar. Frjáls maður, og þó ekki. Á 

þessum tíma ríkti farbann í Austurríki og einnig var bannað að póstleggja kort. Því gat 

                                                
31 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 106- 107. 
32 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 109.  
33 ,,Heimsmenning á hjara veraldar“, á Rás 1, 28. mars, 2009. 
34 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 108- 110. 
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Carl ekki lengur sent Þuríði bréf og það seinasta sem hún fékk frá honum var jólakort 

sem hann hafði látið senda fyrir sig af kunningja sínum frá Englandi, þá löngu kominn 

til Vín. Í Vín hitti hann aftur foreldra sína. Mikill matarskortur var á þessum árum og 

voru kartöflur nánast eina fæða Billich fjölskyldunnar ásamt villtu spínati sem Carl 

fann úti.35  

Lítið var um vinnu fyrir tónlistarmenn en félagi Carls frá Isle of Man bauð 

honum að koma með sér til Berlínar og skemmta þar hermönnum sem höfðu særst í 

átökunum. Carl fór því til Berlínar en stoppaði stutt við. Harkalegar sprengjuárásir 

voru gerðar á borgina og fannst honum því réttast að vera heima hjá fjölskyldunni. 

Carl fann sér vinnu í Vín á Casino Oriental eftir að Rússar höfðu náð borginni á sitt 

vald. Þetta var kaffihús á daginn en næturklúbbur á kvöldin. Svo sem engin sérstök 

vinna en Carl og félagar sem spiluðu saman fengu ágætis þjórfé og það hélt þeim á 

floti. Carl gat keypt kíló af svínafeiti fyrir fyrstu mánaðarlaun sín, sem voru um 1400 

shillingar. Á Casino Oriental kynntist Carl rússneskum foringja að nafni Alexander 

og urðu þeir ágætis félagar. Alexander þessi fór í ferð til Ungverjalands og kom til 

baka með matvöru sem hann lét Carl fá í skiptum fyrir frakka og gullúr.36 

 Það voru liðin tvö ár frá því að Carl hafði síðast haft samband við konu sína. 

Árið 1946 tókst Carli að koma skilaboðum heim til Íslands. Hann gerði það með því 

að sannfæra enskan hermann um að senda fyrir sig bréf frá Englandi. Hermaðurinn 

þorði þó ekki að taka með sér bréf frá Carli. Í staðinn skrifaði þessi hermaður bréf frá 

Carli til Þuríðar frá Englandi. Sama ár náði Carl einnig að plata kunningja sinn til að 

senda bréf frá París. Í því bréfi kom hann á framfæri hugmynd um að Þuríður gæti ef 

til vill komið til Vínar í heimsókn. Það átti að setja upp vörusýningu í Vín til að kynna 

verslunareigendum alls kyns vörur. Á þessum tíma var Þuríður verslunarstjóri í 

Feldinum og vildi Carl að hún myndi sækja um að fá að fara á sýninguna. Þuríður 

hófst handa við að útvega leyfi frá vinnunni og vottorð um að hún væri á vegum 

verslunarinnar.37 Það þurfti einnig að tryggja dvalarleyfi frá dómsmálaráðuneytinu og 

fari með herflugvél til Parísar. Eins og sannri íslenskri konu sæmir lét hún ekkert 

stöðva sig og komst að lokum til Parísar. Þangað komin lenti hún í alls kyns 

vandræðum sem hún leysti úr með hjálp Kristjáns Albertssonar, sendiherra Íslands í 
                                                
35 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 112. 
36 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 117- 119. 
37 M. S., „Þetta var ekki mitt stríð”, í Vísir, 25. apríl 1981, sótt 20. febrúar 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=252877&pageId=3512949&lang=is&q=Carl%20Bil
lich%20%25ED%20%25ED 
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París. Þuríður fékk loks þriggja vikna dvalarleyfi í Vín.38 Eftir sex og hálfs árs 

aðskilnað voru hjónin loks sameinuð á ný þann 2. október 1946. Hjónin áttu indæla 

stund saman en ekki var einungis slappað af. Þuríður var komin í ham og ætlaði að fá 

manninn sinn heim. Þau fóru á skrifstofu sem sá um mál þeirra sem vildu komast úr 

landi og heimtaði Þuríður að Carl fengi eyðublað með umsókn um brottfaraleyfi til að 

fylla út. Á leiðinni frá skrifstofunni kíktu þau inn til félaga Carls sem vann á 

ferðaskrifstofu. Sá maður kynnti hjónin fyrir samstarfmanni sínum sem hét Bartels. 

Bartles þessi reyndist þekkja stúlku sem gæti hjálpað Carli að komast úr landi. Carl og 

Þuríður fóru á fund Bartels og stúlkunnar sem sagðist myndi reyna að hjálpa þeim. 

Þegar dvalarheimild Þuríðar lauk kvöddust þau Carl. Tveimur mánuðum síðar eða í 

byrjun janúar 1947 fékk Carl svar við beiðni sinni. Eftir sjö ára bið var Carl Billich 

aftur á leið heim til Íslands með flugi frá London með British Airways.39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 120- 122. 
39 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 123- 126. 
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Leikbræður 
Árið 1945 ákváðu nokkrir meðlimir Breiðfirðingakórsins að hefja kvartettasöng. Þetta 

voru þeir Gunnar Einarsson 1. tenór, Ástvaldur Magnússon 2. tenór, Torfi Magnússon 

1. bassi og Friðjón Þórðarson 2. bassi. Það var í söngferð um Breiðafjörð sem  

fjórmenningarnir spreyttu sig fyrst á kvartettasöngnum. Þeir sungu þá á 

sundlaugarbakka á sunnudegi er þeir voru staddir á Héraðsmóti Ungmennasambands 

Dalamanna að Laugum í Hvammssveit í mars 1945. Fyrirmynd Leikbræðra var MA-

kvartettinn og litu þeir mikið upp til hans. Þó að vinsældir kvartettsins hafi ekki náð 

sömu hæðum og hjá MA-kvartettinum má segja að þær hafi slagað nærri 

fyrirmyndinni. Það var margt ólíkt með Leikbræðrum og MA-kvartettinum. MA-

kvartettinn söng til að mynda mjög sjaldan eða aldrei á skemmtunum út í bæ en 

Leikbræður sungu alls staðar, út um allt land, á öllum mögulegum skemmtunum.40 Á 

árunum um 1945-1950 var ekki mikið til af nótum með útsetningum fyrir 

karlakvartetta. Því leituðu þeir líkt og MA-kvartettinn til Carls Billich. Carl reyndist 

Leikbræðrum afar vel. Hann útsetti mikið fyrir þá, þjálfaði þá og ef þurfti, spilaði 

hann stundum með þeim. Annars sá Gunnar Sigurgeirsson oftast um meðleikinn. Alla 

þessa vinnu innti Carl Billich af hendi endurgjaldslaust. Hann grínaðist með það að ef 

Leikbræður yrðu einn daginn moldríkir og frægir mættu þeir lauma að honum 

einhverju. Að sögn Friðjóns Þórðarsonar náðu þeir þó aldrei þeim miklu vinsældum 

og auðæfum. Leikbræður gátu þó orðið við annarri ósk Billichs. Carl sagði að þó að 

hann útsetti fyrir þá eina ættu allir að fá að njóta laganna. Ef einhver kom og óskaði 

eftir nótum frá þeim var sjálfsagt mál að láta þann hinn sama fá nótur til að hafa heim 

með sér.  

 Mörgum árum síðar fannst þeim Leikbræðrum vera kominn tími til að gera 

eitthvað við allar þær útsetningar sem þeir höfðu safnað að sér. Þeir ákváðu að gefa út 

nótnabók sem átti að innihalda allar þær útsetningar Billichs sem þeir gætu týnt til. 

Það reyndist erfitt verkefni að finna nóturnar því þeir voru búnir að lána svo margt frá 

sér. Þeir brugðu á það ráð að fá Ríkharð Örn Pálsson til að skrifa upp nótur af 

nokkrum lögum sem þeir áttu á upptöku. Loks voru þeir búnir að safna saman 40 

lögum. Tuttugu og eitt laganna eru útsett eftir Carl Billich.41 Árið 1991 kom síðan út 

söngvasafnið Söngbræðralög. Söngbræðralög er fyrsta bók sinnar tegundar það er að 
                                                
40 ,,Manstu gamla daga. Mjúkt og margraddað“, á Rúv, 1992. 
41 Friðjón Þórðarson, Söngbræðralög: 40 sönglög, Kvartettinn Leikbræður, [án útgáfustaðar], 
1991. 
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segja nótnahefti sem innhélt sönglög útsett fyrir karlakvartett með píanóundirleik. 

Mörg laganna í bókinni eru mönnum vel kunn. Má þar nefna Litlu fluguna eftir Sigfús 

Halldórsson, Lítill fugl eftir Árna Matthíasson og Óli lokbrá eftir Carl Billich 

sjálfan.42 Í bókinni eru fleiri lög heldur en þau sem Leikbræður höfðu sungið. Þeir 

leituðu líka til annarra kvartetta eftir fleiri útsetningum. Meðal annars eru þar lög sem 

voru útsett og tileinkuð MA-kvartettinum. Þess vegna er bókin kölluð Söngbræðralög 

en ekki Leikbræðralög. 

Bók þeirra Leikbræðra var afskaplega tekið vel. Dýrt var að auglýsa mikið og 

því brugðu þeir á það ráð að selja tónlistarskólum og karlakórum landsins bókina. Alls 

staðar var hún lofsungin og er greinilegt að hér er um stórkostlega bók að ræða. 43  

 Leikbræður hættu að syngja saman árið 1952. Þeir héldu stóran konsert í 

Gamla-bíói og heppnaðist hann vel. Þetta reyndust vera síðustu tónleikar þeirra 

Leikbræðra.44 

 

 
1. Mynd: Leikbræður árið 1952 

 

 

 

                                                
42 ,,Kvartettaútsetningar Billichs gefnar út í bók“, í Morgunblaðinu, 9. apríl 1991, sótt 13. 
febrúar 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=123902&pageId=1741391&lang=is&q=Leikbr%E6
%F0ur  
43 ,,Manstu gamla daga. Mjúkt og margraddað“, á Rúv, 1992. 
44 ,,Manstu gamla daga. Mjúkt og margraddað“, á Rúv, 1992. 



 

  14 

,,Hér beið mín lífið og hamingjan“45 

Carl var varla lentur í Keflavík þegar atvinnutilboðum fór að rigna yfir hann. Björn R. 

Einarsson, básúnuleikari, bauð honum að leika með hljómsveit sinni í 

Breiðfirðingabúð sem Carl og gerði. Hann spilaði í Breiðfirðingabúð í nokkra mánuði 

eða þangað til honum var boðið að setja á stokk eigin hljómsveit á Hótel Borg. Það 

var Björn Björnsson skrifstofustjóri sem bauð honum þetta. Um svipað leyti stofnaði 

Carl tríó ásamt þeim Þorvaldi Steingrímssyni, fiðluleikara, og Jóhannesi Eggertssyni, 

trommuleikara. Þorvaldi var þó ýmislegt til lista lagt og spilaði hann einnig á 

saxófón.46 Spiluðu þeir í Sjálfstæðishúsinu í síðdeginu. Stuttu eftir að Carl kom til 

landsins frá meginlandi Evrópu sótti hann um íslenskan ríkisborgararétt. Jóhann 

Hafstein bróðir Jakobs Hafstein úr M.A.-kvartettinum sat á þessum tíma á Alþingi og 

kom umsókn Carls í gegn. Carl Billich, ásamt Victori Urbancic og Heinz Edelstein, 

var þar með í hópi síðustu útlendinganna sem fengu ríkisborgararétt án þess að þurfa 

taka upp íslenskt nafn. Hljómsveit Billichs spilaði og skemmti á Hótel Borg þangað til 

einkaleyfi til vínveitinga var tekið af Hótel Borg. Þá hóf Carl að spila á Naustinu.47 

Þar lék hann ásamt þremur öðrum, þeim Jósef Felzmann, Pétri Urbancic og Jan 

Morávek. Þetta var árið 1954. Þeir áttu það allir sameiginlegt að hafa verið fæddir í 

Vínarborg í Austurríki. Á Naustinu spiluðu þeir næstu sextán árin.48 Naustið var 

veitinga- og skemmtistaður sem rekinn var í húsi við Vesturgötu í Reykjavík, og 

stendur það enn á sínum stað. 

 Carl Billich hafði alltaf nóg að gera. Árið 1964 bauð Guðlaugur Rósinkranz 

honum stöðu við Þjóðleikhúsið sem hann þáði en áður hafði hann vegna annríkis þurft 

að hafna boði um að taka þar þátt í sýningum. Hann starfaði við Þjóðleikhúsið allt til 

ársins 1981. Fyrsta verk hans var að æfa og stjórna hljómsveit í Kardemommubænum 

eftir Thorbjörn Egner. Hans helsta verk var að stjórna Þjóðleikhúskórnum sem gekk 

brösuglega til að byrja með. Þar sem ekki var um stöðugar sýningar í Þjóðleikhúsinu 

að ræða var erfitt að halda uppi öflugu kórstarfi. Carl brá á það ráð að halda reglulega 

tónleika til að halda kórnum við efnið og kórinn tók framförum smám saman undir 

                                                
45 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 133. 
46 ,,Hljómlistarskóli á vegum FÍH tekur til starfa á áramótum“, í Morgunblaðinu, 1. nóvember 
1956, sótt 13. febrúar 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=110167&pageId=1307160&lang=is&q=%DEorvald
ur%20F%CDH 
47 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 126.  
48 ,,Heimsmenning á hjara veraldar“, á Rás 1, 28. mars, 2009. 
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hans stjórn.49 Hann fór með kórinn í tónlistarferð til Kanada og Bandaríkjanna og hélt 

þar 16 tónleika á 20 dögum. Carl Billich varð tónlistarstjóri Þjóðleikhússins árið 1964 

og sá um allt sem tengdist tónlist í húsinu. Hann tók þátt í um það bil 40 sýningum 

með Þjóðleikhúsinu, þar á meðal öllum barnasýningum sem settar voru upp á þessu 

21 ári.50 Minnisstæðar eru útsetningar hans á lögum úr leikritum Thorbjörn Egners. 

Börn í dag skemmta sér alveg jafn vel yfir þeim og þau gerðu fyrir 30 árum.51 

Allir virtust dá og dýrka Carl Billich. Enginn taldist maður með mönnum ef 

þeir unnu ekki með honum. Hann spilaði mikið undir hjá einsöngvurum og vann í 

tuttugu ár með Karlakór Fóstbræðra. Meðfram þessu öllu kenndi hann einnig á píanó 

heima í stofunni sinni sem og við tónlistarskóla FÍH.52 Carl var ráðinn til 

Ríkisútvarpsins árið 1952. Þar æfði hann og stjórnaði ýmsum söng og 

hljóðfærahópum sem skyldu koma fram í útvarpinu.53 Carl stjórnaði einnig sínum 

eigin útvarpsþætti sem hét Undir ljúfum lögum og var sendur út á 

þriðjudagskvöldum.54 Aðilar úr ýmsum áttum, atvinnu -og áhugamenn, komu til Carls 

með tónsmíðar sínar vegna færni hans í útsetningum. Það var sagt að Carl gæti gert 

hin ómerkilegustu verk að fullburða tónsmíðum.55 

 

 

 

 

 
                                                
49 Sigurður Pálsson, Norður í svalann, bls. 131 
50 Guðný Bernhard, ,,Minning: Carl Billich tónlistarmaður“, í Morgunblaðinu, 31. október 
1989, sótt 13. febrúar 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=122849&pageId=1711880&lang=is&q=Carl%20Bil
lich%20Carl%20Billich 
51 ,,Heimsmenning á hjara veraldar“, á Rás 1, 28. mars, 2009. 
52 ,,Hljómlistarskóli á vegum FÍH tekur til starfa á áramótum“, í Morgunblaðinu, 1. nóvember 
1956, sótt 13. febrúar 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=110167&pageId=1307160&lang=is&q=%DEorvald
ur%20F%CDH 
53 ,,Carl Billich ráðinn til útvarpsins“, í Útvarpstíðindum: nýr flokkur, 1. Janúar 1952, sótt 13. 
febrúar 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=332573&pageId=5223259&lang=is&q=Carl
%20Carl%20Billich 
54 ,,Útvarp“, í Morgunblaðinu, 9. mars 1954, sótt 13. febrúar 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=109313&pageId=1293318&lang=is&q=Undir%20lj
%FAfum%20l%F6gum%20Carl%20Billich 
55 ,,Heimsmenning á hjara veraldar“, á Rás 1, 28. mars, 2009. 
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Aðrir kvartettar 
Carl starfaði með fleiri karlakvartettum á Íslandi. Þá má helst nefna Smárakvartettinn 

í Reykjavík og K.I.B.S.-kvartettinn.   

 

K.I.B.S.-kvartettinn  

Upphafsstafir meðlima kvartettsins mynda nafn K.I.B.S.-kvartettsins. Kvartettinn 

skipuðu þeir Kjartan Sigurjónsson, Ingi Bjarnason, Björgvin Jóhannesson og Sigurður 

Jónsson. Fyrirmyndir kvartettsins voru vafalaust lögin sem Comedian harmonists 

höfðu sungið og allir þekktu úr útvarpi.   Carl æfði og spilaði undir hjá K.I.B.S.-

kvartettinum meðal annars þegar þeir héldu sína fyrstu tónleika í Gamla-bíói árið 

1940. Sagt var að þeir væru með mjúkan og fallegan tón en ekki með sérlega sterkar 

raddir sem kom niður á þeim þegar þeir sungu í jafn stórum sal og Gamla-bíói. Fyrsti 

tenórinn hann Kjartan var með bestu röddina, hinar voru veigaminni og þá sérstaklega 

annar bassinn.56  

 

Smárakvartettinn í Reykjavík 

Smárakvartettinn kynntist Carli Billich fyrst í Háskólakórnum, en þar, í húsakynnum 

Háskóla Íslands, komu þeir Guðmundur Ólafsson, Halldór Sigurgeirsson, Sigmundur 

Helgason og Jón Haraldsson fyrst fram. Carl stjórnaði kórnum frá 1951 til 1953. Það 

var að þessu sinni Carl Billich sem hafði frumkvæðið að samstarfinu en vanalega voru 

það kvartettarnir sem nálguðust hann. Carl var á þessum tíma að stjórna útvarpsþætti 

sínum, Undir ljúfum lögum, sem fyrr var nefndur. Vildi hann fá Smárakvartettinn til 

sín í þáttinn. Þannig hófst samstarf þeirra. Alls kom Smárakvartettinn fram í þætti 

Billichs fimm sinnum. Líkt og með aðra kvartetta sem Carl vann með, útsetti hann 

fyrir Smárakvartettinn og spilaði ætíð með honum á píanó. Þeir voru fyrstir til að 

syngja útsetningu Billichs á Litlu flugu Sigfúsar Halldórssonar. Fylgdi hún með á 

söngskrá þeirra á hverjum einustu tónleikum Smárakvartettsins. Þann tíma sem Carl 

vann með kvartettinum réði hann öllu, að þeirra sögn. Hann valdi lög handa þeim og 

fékk þá til að koma fram með hljómsveit sem var á þessum tíma óalgengt. 

Smárakvartettinn í Reykjavík starfaði í fimm ár.57 

                                                
56 B.A., ,,K.I.B.S.-kvartettinn“, í Vísir, 4. júní 1940, sótt 15. febrúar 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=78486&pageId=1150215&lang=is&q=K.I.B.S.%20
kvartettinn 
57 ,,Manstu gamla daga. Mjúkt og margraddað“, á Rúv, 1992. 



 

  17 

 
2. Mynd: Smárakvartettinn í Reykjavík, við píanóið situr Carl Billich 

 

Lokaorð 

Það má með sanni segja að Carl Billich hafi haft mikil áhrif á íslenskt tónlistarlíf sem 

þjóðin býr enn að. Hann kenndi, stjórnaði Þjóðleikshúskórnum, vann með 

Karlakórnum Fóstbræðrum, útsetti tónlist bæði í Þjóðleikhúsinu og fyrir íslenska 

sönghópa og talsvert var leitað til hans með útsetningar eftir vinnu hans með MA-

kvartettnum. Síðast en ekki síst má nefna mikilvægt starf hans, útsetningar og þjálfun 

karlakvartetta sem enn sjást og heyrast merki um. Enn þann dag í dag eru hinir ýmsu 

sönghópar að syngja lög í útsetningum Billichs. Það mætti segja að áður fyrr hafi 

karlakvartettar verið eins konar poppstjörnur síns tíma en á undanförnum árum hefur 

þó dregið talsvert úr tónleikahaldi karlakvartetta. Í dag er því sá ,,glamúr“ sem áður 

einkenndi karlakvartetta mögulega horfinn, þó eru enn í dag til dyggir stuðningsmenn 

kvartettasöngsins. Að minnsta kosti þrír karlakvartettar eru starfandi á Íslandi um 

þessar mundir, en það eru, Álftagerðisbræður úr Skagafirði, Út í vorið og 

Vallargerðisbræður. Þessir þrír kvartettar eiga það sameiginlegt að hafa söngva útsetta 

af Billich oft á söngskrám sínum. Kvartettinn Út í vorið var stofnaður árið 1992 og er 

þar af leiðandi búinn að vera starfandi í rúm 20 ár. Hann gaf til að mynda út plötuna 

Kvartettsöngvar árið 1997 sem innihélt átta lög með útsetningum Carls Billich.58 Alls 

hefur Út í vorið gefið út þrjá geisladiska. Eins gáfu Vallargerðisbræður út plötuna 

Æskunnar förunautar árið 2006 og inniheldur hún fjögur lög með útsetningum 

                                                
58 Út í vorið, ,,ÚÍV 001. Kvartettsöngvar“, á utivorid.com-geisladiskar, Út í vorið, 2013, 
http://utivorid.com/geisladiskar 
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Billichs. 

 Ævi Carls Billich er um margt merkileg. Gera má ráð fyrir því að einhvers 

konar ævintýraþrá hafi ráðið þeirri ákvörðun hans og félaga hans að koma til Íslands 

til að spila á litlu hóteli í Reykjavík. Hann dróst svo inn í atburðarrás seinni 

heimstyrjaldarinnar en hafði þá verið búsettur á Íslandi í 7 ár og kvænst henni Þuru 

sinni. Eftir rúman 6 ára aðskilnað við Þuru náðu þau saman á ný og hann gat sest hér 

að, íslensku tónlistarlífi til heilla. Árið 1951 fæddist Þuru og Carli dóttirin Sigurborg 

Elísabet Billich. 

Þegar flett er í gegnum gamlar greinar og hlustað á viðtöl um Carl Billich er 

ljóst að um viðkunnanlegan mann var að ræða sem kunni sitt fag. Þegar lýsa skal Carli 

heyrast gjarnan orð á borð við kurteis, prúðmenni, smekkmaður, ljúfmenni, 

sjéntilmenni og snillingur. Rögnvaldur Sigurjónsson píanóleikari sagði að hann hefði 

verið ,,mjög þarfur maður og yndislegur náungi.“59 Það er við hæfi að ljúka þessari 

umfjöllun um Carl Billich á orðum hans sjálfs: ,,Til mín hafa leitað með tónsmíðar 

sínar bæði atvinnumenn og áhugamenn. Mörg þessara laga hafa orðið fleyg eins og til 

dæmis Litla flugan hans Sigfúsar Halldórssonar. Ég á orðið gildan sjóð þakklætis fyrir 

þessa vinnu mína.“ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
59 ,,Heimsmenning á hjara veraldar“, á Rás 1, 28. mars, 2009. 
60 Sigurður Pálsson. Norður í svalann, bls. 131-132. 
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