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Útdráttur 

Í þessu rannsóknarverkefni verður fjallað um íslenska tónlistarmenningu á fyrstu þremur 

áratugum 20. aldar. Fyrri hluti rannsóknarverkefnisins snýr þó að sögulegu samhengi þar sem 

fjallað verður um íslenska tónlistarmenningu fyrr á tímum og grein gerð fyrir henni. Í 

rannsóknarefninu sjálfu verða síðan ýmsir þættir teknir til athugunar. Skoðað verður hvaða 

áhrif tónlistarmenntun einstaklinga hafði út í samfélagið og á hvaða hátt. Einnig verður 

athugað hvernig sú tónlistarmenning sem var að þróast í Reykjavík færðist út á landsbyggðina 

og þá hvernig. Þá verður tekið til skoðunar hvað bar hæst í tónlistarlífinu og má þar nefna 

kórastarfsemi og lúðrasveitir, en auk þess verður aðkoma kvenna að tónlistarlífinu athuguð og 

grein gerð fyrir hlutverki þeirra. Þar að auki verður fjallað um tónlistina sjálfa, þ.e.a.s. hvaða 

tónlist var ráðandi á þessum tíma og hvaðan hún kom, en einnig verður fjallað um 

tónleikahald og aðstæður þar að lútandi. Að síðustu verður síðan fjallað um tilkomu 

upptökutækninnar og plötuútgáfur og hvaða áhrif hún hafði á íslenska tónlistarmenningu.  

Rannsóknin leiddi í ljós að mjög mikil breyting varð á íslenskri tónlistarmenningu frá  

seinni hluta 19. aldar og á fyrstu þremur áratugum 20. aldar. Einstaklingsframtak einstakra 

manna hafði mikil áhrif á framþróun tónlistarlífsins, áberandi og einnig mikilvæg var 

starfsemi kóra og lúðrasveita, tónleikahald jókst til muna og skilyrði til tónleikahalds breyttust 

með tilkomu kaffihúsa og kvikmyndahúsa þar sem tónleikar voru haldnir. Einnig voru 

tónleikar haldnir í öðru húsnæði og tilefni til tónlistarflutnings var mjög fjölbreytt. Íslensk 

tónsmíði eykst á þessum tíma og kemur þannig til móts við þá erlendu tónlist sem hér var 

ráðandi. Hlutverk kvenna í tónlistarlífinu var talsvert og voru þær áberandi í tónleikahaldi sem 

undirleikarar, söngkonur eða skemmtikraftar. Með tilkomu vaxhólka og grammófóna færðist 

tónlist einnig inn á heimilin en þó í nýju formi, en upptökur á tónlist frá þessum tíma eru 

engar, því aðeins var tekið upp það sem var að hverfa, sem segir okkur hversu mikilvægt það 

er að safna einnig þjóðfræðaefni samtímans, ekki aðeins menningu sem talin er vera að 

hverfa. 
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Inngangur 

Alla tíð hef ég haft mikinn áhuga á tónlist, bæði hlusta ég mikið á tónlist og hef mjög 

fjölbreyttan smekk, þ.e. ég hlusta bæði á það sem er í gangi hverju sinni, en auk þess er gömul 

tónlist í miklu uppáhaldi hjá mér. Síðastliðin tvö sumur hef ég unnið sem umsjónarmaður 

Þjóðlagasetursins á Siglufirði. Þar að auki sótti ég í tengslum við Þjóðlagahátíðina á Siglufirði 

árið 2012, ýmis námskeið á Þjóðlagaakademíunni, en þar voru námskeið í tengslum við 

þjóðlagatónlist frá ýmsum löndum, þar á meðal Íslandi, sem og námskeið um íslensk 

hljóðfæri svo eitthvað sé nefnt. Í framhaldi af starfi mínu á Þjóðlagasetrinu þar sem ég þurfti 

að kynna mér Bjarna Þorsteinsson og þjóðlagaarfinn, ákvað ég að sitja námskeið í þjóðfræði 

sem fjallaði um ameríska alþýðutónlist. Áhugi minn á tónlist almennt sem og röð atburða sem 

ég hef þegar nefnt, varð til þess að ég ákvað að taka fyrir í rannsóknarverkefni mínu íslenska 

tónlistarmenningu. 

 Eftir að hafa kynnt mér umfjöllunarefnið örlítið, ákvað ég að lokum að skoða tímabilið 

1900-1930 í íslenskri tónlistarmenningu. Mér fannst það áhugavert af ýmsum ástæðum. Í 

fyrsta lagi vissi ég ekki mikið um það og var forvitin. Á námskeiðinu um ameríska 

alþýðutónlist gerði ég verkefni þar sem ég þurfti að kynna mér tónlist á Íslandi frá ýmsum 

tímabilum, en það náði ekki mikið inn á það tímabil sem ég mun fjalla um hér og mig langaði 

til að vita meira. Í öðru lagi hafði ég áttað mig á því að miklar breytingar og framfarir áttu sér 

stað á þessum tíma, ekki aðeins almennt séð á íslensku samfélagi, heldur einnig á 

tónlistarmenningunni sjálfri. Mig langaði til að skoða betur í hverju þetta fólst og ákvað eins 

og áður sagði að velja það tímabil sem áður var nefnt. 

 Rannsóknin skiptist í sex kafla auk inngangsorða og niðurstöðu. Í fyrsta kaflanum 

mun ég fjalla um helstu heimildir sem ég nota við rannsóknina sem og aðferðafræðilega 

nálgun. Í köflum tvö til fimm mun ég síðan rekja þróunina á íslenskri tónlistarmenningu í 

sögulegu samhengi. Þar mun ég fjalla um helstu einkenni, hvernig tónlist var flutt og þá um 

íslensk hljóðfæri. Að síðustu er síðan umfjöllun um þá öru þróun sem átti sér stað á 19. öld í 

íslenskri tónlistarmenningu sem leiddi til enn meiri vaxtar og breytinga á því tímabili sem hér 

verður skoðað. Sjötti og síðasti kaflinn fjallar síðan um hið eiginlega rannsóknarefni, íslenska 

tónlistarmenningu á árunum 1900-1930. Að lokum langar mig til að þakka leiðbeinanda 

mínum Rósu Þorsteinsdóttur kærlega fyrir þá aðstoð sem hún hefur veitt mér í gegnum 

rannsóknarferlið. 
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1.kafli: Rannsóknarsaga og aðferðafræði 

Um íslenska tónlist fyrr og síðar hefur ýmislegt verið ritað. Frá fyrri tímum eru heimildir af 

afar skornum skammti, þ.e.a.s. hvað varðar alþýðutónlist. Heimildir úr handritum færa okkur 

upplýsingar um kirkjulega tónlist, en íslensk alþýðutónlist var ekki færð á bók fyrr en seint á 

19. öld. Áberandi tómarúm í heimildum varðandi íslenska tónlistarmenningu snýr þó mest að 

hljóðfæranotkun og eru þær heimildir fáar. Íslensk alþýðutónlist helst í hendur við íslenskan 

kveðskap, en á meðan kveðskapurinn var skráður niður var tónlistin sjálf við kveðskapinn 

mikið til skilin eftir.  

 Þau rit sem stuðst er við í þessari rannsókn eru af ólíkum meiði. Í fyrsta lagi má nefna 

bók Jóns Þórarinssonar, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, en hana nýtti ég helst í sögulega 

hlutanum, ásamt ýmsum greinum sem Njáll Sigurðsson skrifaði og birtist í ritunum Kristni á 

Íslandi, I. og II. bindi, en auk þess notast ég við rit Bjarna Þorsteinssonar, Íslensk þjóðlög, 

sem og rit Ólafs Davíðssonar, Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur. Þessi rit gefa 

ágæta mynd af íslenskri tónlistarmenningu fyrri tíma. 

 Hvað varðar rannsóknarefnið sjálft, íslenska tónlistarmenningu á árunum 1900-1930, 

voru æviminningar og ævisögur einstakra manna, samtímamanna sem lifðu og hrærðust á 

tímabilinu, þær sem notast var hvað mest við. Æviminningar Árna Thorsteinssonar, Harpa 

minninganna og Þórarins Guðmundssonar, Strokið um strengi, auk ævisögu Sigfúsar 

Einarssonar, Sigfús Einarsson tónskáld, eru þær heimildir sem hvað mest er notast við í 

rannsóknarefninu sjálfu, ásamt greinum af vefnum timarit.is, þar sem er að finna ýmsa 

umfjöllun um íslenska tónlistarmenningu frá þessum tíma. Þá var einnig notast talsvert við rit 

Hallgríms Helgasonar, Tónmenntasaga Íslands, þar sem vel er fjallað um einstaka menn frá 

þessu tímabili og starfi þeirra frá sjónarhorni tónlistarinnar. 

 

Varðandi aðferðafræði og nálgun á efninu hafði ég í huga víðtæka skilgreiningu á hugtakinu 

þjóðfræði (folklore) sem kemur fram í ritinu Living Folklore og er eftirfarandi: 

Folklore is informally learned, unofficial knowledge about the world, ourselves, our 

communities, our beliefs, our cultures and our traditions, that is expressed creatively 

through words, music, customs, actions, behaviors, and materials. It is also the interactive, 

dynamic process of creating, communicating, and performing as we share that knowledge 

with other people.
1
 

                                                      

1
 Sims, Living folklore, 8. 
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Í sagnfræðilega hlutanum, köflum tvö til fimm, langaði mig í fyrsta lagi að varpa ljósi á 

íslenskan tónlistararf, þar sem veraldlegur og andlegur söngur var sú tónlistarmenning sem 

landsmenn bjuggu við um aldir og breyttist lítið á löngum tíma. Í öðru lagi langaði mig að 

sýna fram á þær breytingar sem hófust á seinni hluta 19. aldar og náðu síðan hámarki í 

upphafi 20. aldar þegar tónlistarmenningin fer að líkjast æ meir því sem gerist í öðrum 

löndum. Út frá tónlistarmenningunni endurspeglast breytingarnar á samfélaginu, með nýrri 

tjáningu, samskiptum og aðstæðum. Ný sjálfsmynd birtist í gegnum tónlistina. 

Íslenskt samfélag á árunum 1900-1930 einkenndist af bjartsýni og framfaraanda og 

samfélagið var að færast frá hinu gamla bændasamfélagi yfir til nútímasamfélags. Þessi þróun 

birtist á mismunandi hátt í samfélaginu, t.d. í gegnum tónlistarmenninguna með auknum 

áhuga fólks á tónlist yfir höfuð þegar það komst í kynni við nýjungar á því sviði. 

Tónlistarflutningur var til dæmis í æ minna mæli bundinn við heimilin þar sem fólk söng 

grallarasönginn á kvöldin og kvað rímur, eða skemmti sér við aðra söngva, þó sú hefð hafi 

ekki horfið með öllu. Með aukinni þéttbýlismyndun var komin kaffihúsamenning þar sem 

krafan um lifandi tónlistarflutning var gerð og því færðist tónlistarflutningur að hluta til út af 

heimilunum og inn á formlega þar til gerða staði. Þá kölluðu nýjar aðstæður á 

tónlistarflutning, líkt og á 17. júní hátíðum eftir að Ísland varð fullvalda og einnig við 

konungskomur þar sem öllu var til tjaldað. 

Því liggur næst að spyrja ýmissa spurninga, líkt og hverjir voru áberandi í 

tónlistarlífinu? Af hverju? Hvað voru þeir að gera? Hvaða tónlist var spiluð og af hverju? 

Hvaðan kom hún? Hvert var samhengi tónlistarflutningsins, þ.e. við hvaða aðstæður var 

tilefni til tónlistarflutnings? Af mörgu er að taka frá þessu tímabili og mikið af efni vert að 

rannsaka, en ég lagði áherslu á að skoða það sem að mínu mati var áberandi í efninu og stóð 

hvað mest upp úr.  
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2. kafli: Andlegur söngur 

Svo virðist sem tónlist hverskonar og söngur hafi ávallt verið hluti af samfélagi manna. Þetta 

á einnig við um Ísland, þó heimildir séu af skornum skammti. Það sem stendur upp úr þegar 

litið er yfir þær heimildir sem til staðar eru er söngurinn, sem langt fram á 19. öld virðist hafa 

verið helsta tónlistariðkun Íslendinga. Í þessum kafla verður fjallað um hinn andlega söng, í 

hverju hann fólst og hvaða breytingum hann tók í gegnum aldirnar.  

2.1. Kaþólskur kirkjusöngur 

Eflaust hefur sú tónlistarmenning sem hér var ríkjandi á heiðnum tíma ekki horfið 

umsvifalaust, en með tilkomu kristinnar trúar berst hinsvegar ný tegund söngs til landsins. 

Svokallaður katólskur helgisöngur, kenndur við Gregor páfa mikla, einnig nefndur 

gregórískur söngur
2
 og byggist á svokölluðum kirkjutóntegundum.

3
 Þessi nýi söngur barst til 

Íslands með trúboði enskra og þýskra farandbiskupa og klerka sem sendir voru frá Noregi.
4
 

Þeirra helsta verkefni var að kenna Íslendingum og þá aðallega prestsefnum, klerkleg fræði. 

Það sem fólst í klerklegum fræðum var að gera tilvonandi presta læsa á þær bækur sem 

biskuparnir komu með með sér, sérstaklega tíða- og messubækur, en þar að auki þurfti að 

kenna þeim latínu og söng. Einnig sóttu íslenskir höfðingjasynir sér menntun erlendis til að 

byrja með þar til skólar voru settir á fót á Íslandi. Þar hafa þeir vafalítið öðlast góða menntun í 

nótnasöng og tónfræði, enda var það mikilvægur hluti helgisiðar katólsku kirkjunnar.
5
  

 Hvað varðar kirkjusókn almennings, þá er að finna í Hómilíubókinni upplýsingar um 

það hvernig almenningi voru gefin fyrirmæli um föstuhald. Fólk átti að kappkosta við tíðir og 

kirkjusókn og skylt var að koma til kirkju eða að krossi að lágmarki þrisvar sinnum á dag. 

Tíðasöngur í fullri lengd var hinsvegar aðeins siðvenja innan klaustranna.
6
 Messusöngurinn 

var fluttur af presti og djákna sem jafnvel hefur haft fleiri söngmenn sér til aðstoðar, en ekki 

er talið að söfnuðurinn sjálfur hafi tekið beinan þátt í helgihaldinu.
7
 Það gæti hljómað býsna 

óraunhæft fyrir nútímamanninn að þurfa að sækja kirkju oft á dag, en taka skal til athugunar 

að á fyrstu öldum kristni risu kirkjur upp í hundruða tali og því ekki eins erfitt að nálgast 

                                                      
2
 Hallgrímur Helgason, Tónmenntasaga Íslands, 24. 

3
 Jón Þórarinsson, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, 87. 

4
 Jón Þórarinsson, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, 55. 

5
 Jón Þórarinsson, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, 55-63. 

6
 Jón Þórarinsson, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, 89-99. 

7
 Njáll Sigurðsson, Upphaf kirkjusöngs, 318. 
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heilagan reit til að sinna skyldum sínum og ætla mætti. Það er því ljóst að ætlast var til að 

almenningur tæki virkan þátt í helgihaldi kirkjunnar sem hefur vafalaust haft mikil áhrif á 

daglegt líf sem og tónlistarvitund fólks.
8
 Sé horft til þess hve oft var ætlast til þess að fólk 

sinnti kirkjusókn, má gera ráð fyrir því að það hafi haft mikil áhrif á tónlistarvitund þess að 

sitja undir kirkjusöngnum oft á dag eða heyra hann útundan sér í daglegu lífi. Með tímanum 

hefur hinn katólski kirkjusöngur því orðið rótgróinn í sönghefð íslensku þjóðarinnar fram að 

siðaskiptum, þegar enn aðrar breytingar urðu í tónlistarmenningu Íslendinga. 

2.2. Siðaskipti og lútherskur kirkjusöngur 

Siðaskiptin á Íslandi áttu sér stað þegar lögfest var kirkjuskipan Kristjáns III. Danakonungs, 

sem gefin var út 2. september árið 1537.
9
 Miklar breytingar urðu við þessi umskipti á íslensku 

samfélagi, en hvað tónlistarmenningu landsmanna varðaði, áttu þær eftir að hafa víðtæk áhrif 

til mjög langs tíma, langt fram eftir 19. öldinni og eitthvað inn á 20. öldina. Með 

kirkjuskipaninni urðu þau kaflaskil í söngsögu þjóðarinnar að kirkjusöng mótmælenda var 

komið á. Þær breytingar sem fylgdu voru helstar að nú skyldi sungið á móðurmálinu með 

þátttöku safnaðar. Latínusöngur presta og djákna sem iðkaður hafði verið allt frá kristnitöku 

var aflagður, en þó var gert ráð fyrir að tíðasöngur við latínuskólana færi að hluta fram á 

latínu.
10

 Stuttu fyrir siðaskiptin bárust prentlistin og pappírinn til landsins og var hvoru 

tveggja mikilvægur liður í að festa hina nýju siði í sessi þegar litið er til langs tíma.
11

  

Brýnasta verkefnið í upphafi var því að þýða allt það efni sem tilheyrði 

guðsþjónustunni yfir á móðurmálið, bæði fyrir kirkjunnar þjóna sem og almenning. Þá er átt 

við helgisiðabækur, sálmabækur með nýjum sálmum og sálmalögum og síðast en ekki síst, 

biblíuna sjálfa.
12

 Þetta tók að sjálfsögðu þó nokkurn tíma og því var ekki annað í boði í 

upphafi en að nota kaþólska kirkjusöngva og söngbækur á latínu. Þessi skörun á milli 

kaþólska og lútherska kirkjusöngsins náði yfir tæplega hálfa öld á síðari hluta 16. aldar. Þar 

sem bókakostur var af skornum skammti og almenningur að mestu ólæs, má telja líklegt að 

nýi söngurinn hafi að miklu leyti verið numinn með hlustun. Gamalt söngefni og nýtt á latínu 

og íslensku hefur blandast saman og því hefur safnaðarsöngur í kirkjum landsins líklega verið 

                                                      
8
 Jón Þórarinsson, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, 89-99. 

9
 Jón Þórarinsson, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, 193. 

10
 Njáll Sigurðsson, Kirkjusöngur í kjölfar siðaskipta, 68-69. 

11
 Jón Þórarinsson, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, 196. 

12
 Jón Þórarinsson, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, 196.  
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fremur sérstakur á að hlýða á þessum tíma,
13

 eða þar til gerð var tilraun til að koma á 

einhverskonar samræmi í söngnum. 

2.3. Guðbrandur Þorláksson: Sálmabók og Grallari  

Ekki er hægt að fjalla um íslenska tónlistarmenningu á þessum tíma án þess að minnast á 

Guðbrand Þorláksson (1541-1627) og útgáfustarfsemi hans, en markmið hennar var beinlínis 

að koma á samræmi í kirkjusöngnum. Fyrsta stóra verk Guðbrands var að gefa út íslenska 

þýðingu á biblíunni og kom hún út árið 1584.
14

 Fimm árum eftir útgáfu Biblíunnar gaf 

Guðbrandur síðan út fyrstu sálmabókina á íslensku með nótum;
15

 Ein ny psalmabok / Med 

morgum Gudligum psalmum / kristelegum lofsaungvum og nyjum /skickanlega til samans sett 

og auken og endurbætt.
16

 Nótur við sálma voru þó ekki nema örfáar og var sú bók því notuð 

sem sálmabók fremur en eiginleg söngbók.
17

 Úr þessu bætti Guðbrandur hinsvegar árið 1594, 

þegar hann gaf út messusöngsbókina Grallarann eða; GRADVALE. Ein almeneleg 

Messusöngs Bok saman teken og skrifud / til meire og samþyckelegre einingar / i þeim söng 

og ceremonium / sem i kirkiunne skal syngiast og halldast hier i lande epter ordinantiunne af 

H. Gudbrand Thorlaks Syne. Item. Almenneleg handbok með collectum og oratium sem lesast 

skulu i kirkiusöfnudinum árið om kring.
18

 Þessar tvær bækur, Sálmabókin og Grallarinn, áttu 

eftir að verða í notkun á heimilum landsmanna næstu tvö hundruð árin, eða þar til Magnús 

Stephensen gaf út nýja messusöngs- og sálmabók árið 1801 sem rætt verður um síðar.
19

  

Bækur Guðbrands voru tvímælalaust mikið framfaraskref í kirkjusöngsmálum fyrir 

fólk, en þær voru hinsvegar ekki aðgengilegar vegna þess hversu dýrar þær voru og prentaðar 

í litlu upplagi. Með tilkomu bókanna þar sem lögin voru prentuð með nótum, má þó segja að 

sálmarnir í þeim hafi í fyrsta sinn orðið aðgengilegir almenningi, sérstaklega eftir því sem 

læsi varð algengara með tímanum. Þá var einnig í fyrsta skipti unnt að koma á, samræma og 

halda uppi safnaðarsöng í öllum kirkjum landsins eftir siðaskipti.
20

 Í ljósi þeirra áhrifa sem 

siðbreytingunni fylgdi, sérstaklega þeirri breytingu sem varð á kirkjusöngnum, er ekkert 

                                                      
13

 Njáll Sigurðsson, Kirkjusöngur í kjölfar siðaskipta, 69-70. 

14
 Böðvar Guðmundsson, Nýir siðir og nýir lærdómar-bókmenntir 1550-1750, 398-401. 

15
 Bjarni Þorsteinsson, Íslensk þjóðlög, 43. 

16
 Sálmabók. 1589. 

17
 Bjarni Þorsteinsson, Íslensk þjóðlög, 44. 

18
 Graduale. 1594.  

19
 Jón Þórarinsson, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, 259. 

20
 Jón Þórarinsson, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, 291. 
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óeðlilegt við það hversu vinsælar og þarfar bækur Guðbrands urðu. Það var þó fleira sem kom 

þar til og lýtur að þeim áherslum í lútherskri trú sem lögð var á heimilisguðrækni. 

2.4. Sálmasöngur í heimahúsum 

Með siðbreytingunni færðust ýmsar trúariðkanir sem í kaþólskum sið höfðu farið fram í 

bænahúsi eða heimiliskirkju, yfir á heimilin en undir eftirliti sóknarpresta. Strjálbýli og erfiðar 

samgöngur urðu þess síðan valdandi að heimilin urðu ásamt sóknarkirkjunni, mjög 

mikilvægur vettvangur fyrir boðun og iðkun guðsorðs. Með tímanum hefur lestrarkunnátta 

tekið framförum í takt við aukningu á hinum trúarlegu bókmenntum sem urðu æ algengari 

inni á heimilum fólks. Á sumum heimilum var enginn læs og byggðust guðrækniiðkanir þar 

því á utanbókarkunnáttu. Á öðrum heimilum var jafnvel einn heimilismaður læs á algengan 

texta og gat þannig miðlað efninu til annarra á heimilinu. Það var þó sálmabókaflokkurinn 

sem hafði vinninginn í vinsældum. Grallarinn ásamt lærdómskverinu var grunnbók hins 

kristna manns og fylginautur hans í hverri kirkjuferð. Um miðbik 18. aldar komu svo 

Passíusálmar Hallgríms Péturssonar sem tilheyrðu á þeim tímapunkti öðru hverju heimili á 

Íslandi.
21

 Passíusálmarnir eru hápunktur þeirrar þróunar sem hófst með sálmum 

siðbreytingarinnar. Þeir voru líklega ortir á árunum 1656-1659 og hafa verið ein helstu 

trúarljóð Íslendinga upp frá því. Við sálmana voru sungin gömul íslensk sálmalög úr 

Sálmabók og Grallara Guðbrands.
22

 Þó virðast þau hafa þróast sem sérstakur flokkur íslensku 

sálmalaganna því oft er talað um Passíusálmalögin til aðgreiningar frá öðrum íslenskum 

sálmalögum, bæði hvað varðar texta og lög.
23

  

Sálmasöngur sá sem iðkaður var við helgistundir á heimilum byggðist á sönghefð sem 

lifði í munnlegri geymd á meðal alþýðunnar. Eftir að sú sönghefð hafði skotið rótum í 

tónlistarhefð þjóðarinnar hafði myndast hér sérstakur söngstíll sem oftast var nefndur 

grallarasöngur. Einnig höfðu orðið til sérstök íslensk sálmalög sem síðar voru kölluð gömlu 

lögin, til aðgreiningar frá hinum nýju sálmalögum sem komu til sögunnar í upphafi 19. aldar. 

Þetta þýddi að sálmalögin voru, líkt og áður hefur verið minnst á, numin og lærð eftir heyrn, 

bárust frá manni til manns á þann hátt og frá einni kynslóð til annarrar allt frá 16. öld
24

 og 

fram á miðja tuttugustu öldina. Þetta kemur vel fram í viðtali sem varðveitt er á Stofnun Árna 

Magnússonar, en þar tekur Þórður Tómasson viðtal við karlmann sem kominn er á efri ár árið 

                                                      
21

 Hjalti Hugason, Kristni á Íslandi III, bls 175-178. 

22
 Smári Ólason, Iceland: A Historical Progression of over 400 years, 233-234. 

23
 Jón Þórarinsson, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, 302. 

24
 Njáll Sigurðsson, Söngur við húslestra, 178-180. 
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1965. Hann segir frá því hvernig hann lærði gömlu sálmalögin af föður sínum, sem hafi lært 

þau af afa sínum, en sá hafði lært þau af sínum föður. Í því tilviki hafa sálmalögin gömlu því 

borist áfram í munnlegri hefð að minnsta kosti frá síðari hluta 18. aldar og fram á okkar 

daga.
25

  

Það var þó ekki aðeins hinn andlegi söngur sem Íslendingar iðkuðu, þó hann virðist 

hafa verið fyrirferðamikill. Veraldlegur söngur var einnig hluti af daglegu lífi Íslendinga og 

vissulega var andlegur og veraldlegur söngur tengdur nánum böndum, en í næsta kafla verður 

einmitt fjallað um hinn veraldlega söng. 

                                                      
25

 SÁM 86/935. 
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3. kafli: Veraldlegur söngur 

Sú söngmenning sem var ríkjandi hér á landi flokkaðist eins og áður sagði í andlegan söng og 

síðan veraldlegan. Þegar hefur verið fjallað um hinn andlega söng, en því næst verður hinn 

veraldlegi söngur skoðaður. Í safninu Íslensk þjóðlög sem kom út í tveimur bindum árin 1906 

og 1909, er að finna mikið safn af þeim lögum sem Íslendingar sungu um aldir. Áberandi er 

þó í öðrum heimildum hversu lítið tónlistin er tengd kveðskapnum og kveðskapurinn settur í 

fyrsta sæti á meðan lögin sjálf hafa verið skilin eftir. Ástæðan fyrir þessu er einfaldlega sú að 

lengi vel voru fáir með það á valdi sínu að vera skrifandi á nótur. Þó er ljóst að söngurinn var 

aldrei langt undan þegar kveðskapur almennt var fluttur. 

3.1. Um íslensk þjóðlög  

Á árunum 1906-1909 kom út safnið Íslensk þjóðlög sem séra Bjarni Þorsteinsson safnaði. 

Séra Bjarni hóf að safna íslenskum þjóðlögum árið 1888, þá skólapiltur í lærða skólanum í 

Reykjavík og stóð söfnunin yfir í aldarfjórðung. Upphaf söfnunarinnar má rekja til þess að 

Bjarni tók eftir því á námsárum sínum í Lærða skólanum í Reykjavík að skólapiltarnir, sem 

voru helstu söngmenn landsins á þeim tíma, voru hættir að syngja gömlu lögin sem Bjarni ólst 

sjálfur upp við að syngja. Hið sama mátti segja um marga aðra. Ný tónlist af meiði norrænnar 

og þýskrar rómantíkur barst til landsins um miðja öldina og á næstu áratugum sögðu flestir 

landsmenn skilið við hinn gamla söng sem fylgt hafði þjóðinni í aldaraðir,
26

 þó ekki með öllu 

líkt og síðar kemur fram. Með söfnun sinni bjargaði Bjarni því afar dýrmætum menningararfi 

sem annars hefði að öllum líkindum fallið í gleymskunnar dá. 

 Í riti Bjarna Íslensk þjóðlög, má finna mikinn fróðleik um íslenska tónlistarmenningu 

frá upphafi og um þau veraldlegu og andlegu lög sem sungin voru, svokölluð þjóðlög. Í 

inngangi er að finna góða skilgreiningu á hugtakinu þjóðlag og þar segir Bjarni eftirfarandi: 

Þegar talað er um þjóðlög einhverrar þjóðar, er með því átt bæði við þau lög, sem að öllu 

leyti hafa myndazt hjá þjóðinni, án þess nokkur geti bent á stund eða stað, er lagið hafi 

myndazt, og einnig þau lög, sem þjóðin hefur algerlega gert að sinni eign, með því að hafa 

þau lengi og iðulega um hönd og setja á þau sinn einkennilega blæ, jafnvel þótt lögin sjeu 

upprunalega utan að komin.
27

 

Þannig hafa sum þjóðlög verið lengi að myndast og tekið margskonar breytingum á löngum 

tíma. Löng og erfið lög breytast frekar en stutt og einföld lög þar sem hið fyrra er erfiðara að 
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 Viðar Hreinsson, Bjarni Þorsteinsson, 61. 

27
 Bjarni Þorsteinsson, Íslensk þjóðlög, 1. 
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muna. Sum þjóðlög ferðast frá einu landi til annars og þá geta lögin gleymst í hinu 

upprunalega heimkynni þess, en fest rætur í hinu nýja landi.
28

 Þannig getur til dæmis ákveðið 

lag borist til Íslands frá Danmörku og falli það landsmönnum vel í geð, halda þeir áfram að 

syngja lagið, breyta því jafnvel meðvitað eða ómeðvitað, þannig að úr verður nýtt lag og 

ógjörningur að tengja það hinu upprunalega lagi. Eða líkt og Bjarni segir, einhver syngur lag 

sem öðrum líkar, svo það dreifist um og þjóðin tekur það upp á sína arma, en sjaldnast er þó 

hægt að rekja uppruna þess, þ.e. hvaða einstaklingur samdi lagið. Þá lifa þjóðlög ef fólki líkar 

við þau, en deyja einfaldlega út ef fólki líkar þau ekki. 

 Það sem einkennir íslensku þjóðlögin fyrst og fremst er það að hinar gömlu 

kirkjutóntegundir frá miðöldum eru þar ráðandi. Það þýðir að flest hin íslensku þjóðlög eru í  

lýdískri tóntegund, mörg í dórískri tóntegund og enn önnur í mixolýdískri tóntegund.  Þetta 

þýðir einnig að íslensku þjóðlögin eru að mestum hluta andleg lög (sálmalög) eða lög við 

andlega texta. Á 17. og 18. öld áttu sér stað miklar framfarir í tónlistarmenningu í Evrópu sem 

ekki náðu til Íslands. Hér var því áfram sungið á Grallara Guðbrands Þorlákssonar alveg fram 

á 20. öldina líkt og fjallað var um í þriðja kafla. Sá kostur fylgdi þó þessari einangrun að hér 

varðveittist ákveðinn tónlistararfur sem aðrar þjóðir glötuðu. Það sem einnig einkennir 

íslensku þjóðlögin utan þess sem þegar hefur verið nefnt, er það hversu þunglamaleg þau eru 

og hversu mjög þau skortir allan gleðiblæ. Jafnvel lögin við drykkjuvísur og ástarvísur líkjast 

sálmalögunum okkar hægu og þungu. Þannig eru þjóðlög hverrar þjóðar alltaf lýsandi fyrir 

skapgerðareinkenni hennar.
29

 Í raun má því segja að íslensku þjóðlögin sjálf lýsi forfeðrum 

okkar; trúarhugmyndum og hugarheimi þeirra, umhverfi, veðráttu og lífsháttum þar sem 

skortur, fátækt, missir og lífsbarátta lituðu nánast hvern dag.    

3.2. Tvísöngur 

Eitt af því þjóðlegasta í íslenskri tónlistarmenningu er tvísöngurinn, en hann hefur lifað á 

Íslandi í a.m.k. sjö aldir. Tvísöngur er söngur í tveimur röddum þar sem samstigar fimmundir 

eru áberandi. Tvísöngslögin skiptast jafnan í tvo hópa; annars vegar tvíradda lög sem hafa 

varðveist í trúarlegum handritum frá 15. og fram á 18. öld, en þau lög eru flest við trúarlega 

texta og hafa líklegast verið flutt við kirkjulegar athafnir. Hinsvegar eru það tvísöngslögin 

sem varðveittust í munnlegri geymd á 19. og 20. öld og voru þau jafnan sungin við veraldlega 

texta. Allt bendir til þess að tónlistarkennsla við latínuskólana hafi lagst af á 18. öld og eftir 

                                                      
28

 Bjarni Þorsteinsson, Íslenzk þjóðlög, 1. 
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 Bjarni Þorsteinsson, Íslenzk þjóðlög, 1-9. 
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því sem þeim fór fækkandi sem gátu lesið nótur tóku hin gömlu lög á sig nýjar myndir og 

gengu þannig mann fram af manni í munnlegri geymd. Með þessu móti varð til hinn íslenski 

tvísöngur sem sunginn var af skólapiltum og alþýðu á 19. öld.
30

  

Elstu tvísöngslögin eru í dórískri tóntegund en flest tvísöngslögin frá 18. og 19. öld eru 

í hinni lýdísku tóntegund. Tvísöngurinn var sunginn þannig að einn, og þá yfirleitt besti 

söngmaðurinn, söng bassann og var það kallað að „fara upp“, en hinn eða hinir ef það voru 

fleiri en einn, sungu laglínuna sjálfa. Ef aðeins tveir sungu „fóru þeir upp“ á víxl og ef um var 

að ræða góða raddmenn gat söngurinn orðið mjög tilkomumikill. Hljóðfæri voru aldrei höfð 

um hönd þegar tvísöngur var annars vegar, hann var jafnan sunginn hægt og rólega og 

endanóturnar dregnar lengi.
31

 Tvísöngur leið undir lok í Bessastaðaskóla á fyrri hluta 19. 

aldar. Hann lifði þó lengur í sveitum landsins þar sem hann var sunginn af alþýðunni við 

hátíðleg tækifæri, en þó er óhætt að segja að höfuðstöðvar tvísöngsins hafi verið í 

Vatnsdalnum, þaðan sem Bjarni Þorsteinsson fékk flest af sínum tvísöngslögum sem hann 

skráði niður. Um miðja 20. öldina var tvísöngurinn flestum gleymdur þar sem hann þótti 

gamaldags og ófágaður, en þó lifa í dag svokallaðar tvísöngsstemmur enn meðal 

kvæðamanna, en tvísöngsstemmur eru einföld rímnalög þar sem laglínan er sungin ein- og 

tvíradda til skiptis. Óhætt er því að segja að tvísöngslögin séu einn dýrmætasti menningararfur 

sem Íslendingar eiga.
32

  

3.3. Rímur, lausavísur og stökur 

Á 14. öld koma rímur til sögunnar og var hlutverk þeirra að segja sögu í bundnu máli. 

Efnisval rímnaskáldanna fór líklegast eftir því hvaða sögur nutu alþýðuhylli þegar rímurnar 

voru ortnar. Meginheimildir rímnaskáldanna á miðöldum voru fornaldar- og riddarasögur 

ásamt konungasögum og Íslendingasögum, en áberandi er þó hve mjög er ríkjandi söguefni 

sem kalla mætti alþýðlegar rómönsur, frásagnir af sterkum köppum í leit að ævintýrum og 

oftar en ekki konungsríkjum og konum. Einnig er dæmi um að efniviðurinn sé sóttur til 

eddukvæða. Af efnisvalinu að dæma er því ljóst að rímurnar voru kveðnar til að skemmta. Þar 

sem rímnaskáldin endursegja jafnan langar sögur yrkja skáldin venjulega margar rímur eða 

rímnaflokk út af einni sögu. Eitt af því sem einkennir rímurnar eru bragarhættirnir. Rímurnar 

eru allar undir háttum sem skiptast í stutt erindi með reglubundinni hrynjandi, ljóðstöfum og 

endarími, stundum einnig innrími. Frásagnarstíll rímnanna er á þann hátt að rímnaskáldin láta 
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 Árni Heimir Ingólfsson, Nokkur orð um tvísöng á Íslandi, 5-6. 

31
 Bjarni Þorsteinsson, Íslensk þjóðlög, 769-775. 

32
 Árni Heimir Ingólfsson, Nokkur orð um tvísöng á Íslandi. 



16 

lítið fyrir sér fara og halda hlutlægni, nema í upphafi og niðurlagi hverrar rímu þar sem þau 

stíga út úr söguþræðinum og tala beint til áheyrandans. Umræðuefnið er þá um persónuleg 

málefni og tilfinningar og beinir skáldið jafnan máli sínu til kvenna. Þetta ávarp í upphafi 

hverrar rímu og er eitt af því sem einkennir rímurnar, hefur verið nefnt mansöngur.
33

 

 Um kvæðalögin sjálf hafa verið skiptar skoðanir. Ólafur Davíðsson hefur ekki mikið 

álit á þeim líkt og fram kemur í riti hans Íslenskar gátur, skemmtanir, vikivakar og þulur og 

hið sama má segja um marga aðra.
34

 Kvæðalögin eru vissulega sérstök fyrir margra hluta sakir 

líkt og fram kemur í bréfi Benedikts Jónssonar á Auðnum sem hann sendi Bjarna 

Þorsteinssyni: 

Þegar menn kveða, fer hver eptir sínu höfði; þá eru menn með sína eigin eign og fara líka 

með hana eins og andinn inn gefur í hvert sinn, svo að heita má að hver maður hafi sitt 

kvæðalag og þó ekki ætíð eins, heldur fer það eptir efni, hætti og augnabliks áhrifum. Þessi 

lög eru því mjög laus; en þyki einhver kveða sjerlega vel og einkennilega, þá taka ýmsir 

það kvæðalag upp. Manna á milli gengur svo mikill urmull af kvæðalögum með óteljandi 

tilbreytingum, að manni liggur við að sundla í því flóði. En þrátt fyrir allt festuleysið og 

formleysið í kvæðalögunum eru þó til mörg kvæðalög, sem ganga nær því óbreytt, ef til vill 

um allt land...
35

 

Þannig voru rímnalögin formlaus og óákveðin ef svo má segja, enda flest ómelódísk og meira 

í takt við glymjanda eða kveðandi hátt með löngum lotum. Of erfitt var fyrir kvæðamann að 

syngja jafnvel heilt kvöld á breiðu tónsviði og því var gripið til þess sem eðlilegra var, að 

viðhafa aðeins örfáa tóna, en bæta svo aftur fátækt tónanna upp með dynamískum kúnstum, 

hljómbreytingum, áherslum, slögum, trillum og öllum þeim tilbreytingum sem raddfærin 

leyfðu.
36

 

Auk rímnanna var einnig mikið sungið við lausavísur hverskonar og stökur sem ortar 

voru undir bragarháttum rímna. Yrkisefnin voru margþætt og brugðu upp myndum af 

atvikum, hughrifum eða öðru sem fyrir bar í daglegu lífi en dæmi um lausavísur eru ástavísur, 

drykkjuvísur, hestavísur, siglingavísur, skammarvísur, níðvísur og lífsleiðindavísur. Lögin við 

lausavísurnar ná yfir breiðara tónsvið og líkjast því meira sönglögum. Með tímanum hafa 

þessi lög fengið varanlegt og fast form og eru þannig orðin að þjóðlögum.
37

 Þessi kvæðalög 

voru einnig kölluð öðru nafni rímnalög eða stemmur.
38

  

                                                      
33

 Vésteinn Ólafsson, Kveðskapur frá miðöldum, 322-324. 

34
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Rímnakveðskapur og kveðskapur almennt var helsta skemmtun Íslendinga um aldir og 

unnu þeim bæði lærðir menn og leikir. Með tímanum slitu þó flestir lærðir menn tryggð við 

rímurnar og reyndu sitt til að útrýma þeim, en vegna þess hve stóru hlutverki rímurnar gegndu 

í skemmtanalífi almennings tókst það aldrei svo að þær hyrfu alveg, þó ókvæðisorð frá 

mönnum eins og Jónasi Hallgrímssyni hafi haft mikil áhrif. Rímurnar voru jafnan kveðnar á 

kvöldvökunni á meðan fólk vann vinnu sína og hafði þannig einhverja skemmtun á meðan 

það vann, en auk þess voru þær jafnan hafðar á öðrum skemmtunum. Þá var það þekkt að 

konur og karlar sem höfðu skáldagáfuna flökkuðu á milli bæja og fengu laun fyrir kveðskap 

sinn og var því fólki jafnan vel tekið.
39

 

3.4. Sagnadansar og Vikivakar 

Sagnadansar eiga ættir sínar að rekja til Frakklands, en á miðöldum blómgaðist list syngjandi 

skálda sem nefndir hafa verið trúbadúrar. Þessi list barst síðan norður um álfuna ekki síst með 

farandmúsíköntum sem einatt aðstoðuðu trúbadúrana með undirleik á hljóðfæri, og varð þessi 

skemmtun mjög vinsæl meðal almennings. Til Norðurlanda bárust dansarnir síðan um 

Þýskaland og Bretland og þaðan til Íslands, þá aðallega frá Noregi, Danmörku og Færeyjum. 

Sagnadansarnir eru frásagnarkvæði, efnið löngum yfirnáttúrulegs eðlis eða þjóðsagnakennt, 

oft með blæ riddarasagna og nokkur eru gamankvæði. Þá er sagan jafnan stutt og einföld að 

gerð, frásögnin hnitmiðuð og megináhersla lögð á eitt tilfinningaþrungið atvik eða aðstæður, 

aðdraganda þess og afleiðingar. Kvæðin voru fyrst skráð á 17. öld og síðar og á Íslandi hafa 

varðveist um hundrað sagnadansar, en frægasti þeirra er án efa Kvæði af Ólafi liljurós. Talið 

er víst að sagnadansarnir hafi verið sungnir, en þegar farið var að skrifa kvæðin niður fyrst 

fylgdu þeim engin lög.
40

 Þó eru til lög við sagnadansa sem síðar var safnað, bæði í riti Bjarna 

Þorsteinssonar Íslensk þjóðlög sem áður var minnst á, sem og í Sagnadönsum Vésteins 

Ólasonar.
41

   

 Vikivakarnir voru af svipuðum meiði og sagnadansarnir. Vikivakar voru hafðir bæði 

um samkomu þar sem dans og leikir fóru fram og um kvæði og lög sem sungin voru og 

dansað eftir. Þó er eins og með sagnadansana, lögunum sjálfum var ekki haldið til haga.
42

 

Vikivakakvæðin eru þó ólík sagnadönsunum hvað varðar meðferð. Vikivakakvæðin eru 

yfirleitt persónuleg játning eða ávarp og atvikin sem eiga sér stað eru nær aldrei hluti af sögu, 
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 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar gátur, skemmtanir, vikivakar og þulur, II, 206-218. 
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heldur notuð sem dæmi til að varpa ljósi á tilfinningar mælanda. Þá er efnið einnig ólíkt, en 

skipta má kvæðunum í tvo flokka, ástakvæði og ástaskop. Ýmis merki er að finna í 

vikivakakvæðum um það að kveðið er til að hafa yfir í dansi eða gleði. Aðalvettvangur 

vikivakakvæða hafa því verið dansleikir, en af sjálfu leiðir að menn hafa skemmt sér við að 

syngja þau, hafa þau yfir eða lesa við margvísleg önnur tækifæri. Vikivakakvæðin bera  

vettvangnum í dansleik margvíslegt vitni. Aðstæður virðast hafa ýtt undir það að einstaklingur 

af andstæðu kyni væri ávarpaður í kvæðinu við áheyrn hóps. Gildi vikivakakvæðanna hefur 

því án efa verið fólgið í gamansemi þeirra og skemmtun, þau hafa kitlað tilfinningar 

áheyranda með hjali sínu um ástamál sem stundum gat orðið nokkuð berort þótt flest sé meira 

í ætt við daður og leikaraskap en heitar ástríður. Vikivakakvæðin hafa einnig verið vel fallin 

til söngs vegna þess hvernig viðkvæðin eða viðlögin, sem allir hafa kunnað, voru fléttuð inn í 

þau.
43

   

3.5. Þulur og barnagælur 

Þulur eru ævagamall kveðskapur sem iðkaður var á Íslandi frá landnámi að því að talið er, að 

minnsta kosti má finna ýmis dæmi um þulur í elstu heimildum. Á síðari tímum urðu þulur að 

mestu kveðskapur kvenna þar sem þær kváðu fyrir börnin til að hafa ofan af fyrir þeim á 

meðan þær unnu, til að hugga þau þegar þeim leið illa eða til að koma þeim í svefninn. Þannig 

urðu þulur almenn barnagleði á Íslandi, kveðskapur fyrir börn, ólíkt þulum úr fornum 

heimildum sem voru yfirleitt upptalning. Eðli þulanna er því þannig að þær eru í raun 

barnamál í bundnu máli, rímið og hljóðfallið einfalt svo þau falli vel í eyru barnanna. Þá er 

innihaldið jafnan líkt tali og hugsanahætti þeirra. Efnisvalið stendur oftast saman af hlutum og 

atburðum daglegs lífs, þjóðsögum og barnasögum blandað saman í eitt og stöðugt hlaupið úr 

einu í annað, jafnvel samhengislaust, því það skiptir barnið engu máli.
44

 

Það sem gerir þulur svo sérstakar er að þær eru líklega eini kveðskapurinn sem byggist 

algjörlega á munnlegri hefð. Flestar uppskriftir þula eru frá 19. öld, en elstu varðveittar gerðir 

eru frá 17. öld. Þannig varðveitast þulurnar aðeins munnlega og taka alltaf einhverjum 

breytingum. Meginforsenda fyrir tilveru þula er því að þær séu iðkaðar í daglegu lífi, við störf 

karla og kvenna og við leiki og skemmtanir innan heimilis og utan. Þulur eru vissulega ljóð en 

í mjög frjálsu formi. Í þeim eru aldrei fastbundin erindaskil, ljóðlínur eru oft mislangar og 

stuðlasetning er óbundin og stundum jafnvel engin. Á 7. áratugnum hófst skipulögð söfnun 
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þula og þululaga og á þeim tíma lifðu þær enn góðu lífi og gera vísast enn. Í safni Bjarna 

Þorsteinssonar er að finna nokkur þululög, en til þess að átta sig á því hvaða lög voru notuð 

og hvernig, er eðlilegra að vísa í segulbandasafn Árnastofnunar þar sem finna má ógrynni af 

slíkum dæmum.
45

   

 Barnagælur voru oft ortar undir rímnaháttum og þar eru ferskeytlur langalgengastar. 

Þær vísur voru þá jafnan kveðnar með kvæðalögum sem einnig gátu verið rímnalög en voru 

kveðin við börnin með öðrum blæ. Þessar vísur voru stundum árnaðarorð eða góðar óskir 

kveðnar til handa barninu, oft við litlar myndir úr daglegu umhverfi þess. Í barnagælunum er 

kveðið um dýrin á bænum; kýrnar, kindurnar, hestana, hundana og kettina, en einnig um 

fuglana og fiskana. Sumar barnagælur bera með sér róandi hreyfingar eins og að róa eða 

strjúka og aðrar eru ætlaðar til þess að nota með smáleikjum eða ákveðnum hreyfingum, t.d. 

að klappa saman lófunum, stíga eða hnossa. Tilgangur með barnagælunum hefur líkast til 

verið sá hinn sami og þulanna, að róa barnið, svæfa það eða hugga, en auk þess hafa þær 

einnig verið notaðar til að halda athygli barnsins.
46

 Það sem fer þó ekki á milli mála er að 

þetta var tónlistarmenning barna og kvenna. Uppeldisaðferðir sem gengu kynslóða á milli og 

varðveittust lengi.  

 

Það sem liggur fyrir við skoðun á tónlistarmenningu Íslendinga fram að 19. öld er hin sterka 

sönghefð sem ríkti. Andlegur og veraldlegur söngur við ýmsan kveðskap var sú 

tónlistarmenning sem hér var við lýði. Helstu skemmtanir og þar af leiðandi tónlistariðkun 

fóru fram inn á heimilum og tengdust heimilisstörfum mikið sem og dansmenningu, en einnig 

fólst tónlistarmenningin mikið til í kirkjunni með þeim hefðum sem þar ríktu. Hljóðfæri voru 

fá og það má í raun segja að röddin hafa verið helsta hljóðfærið og brúkuð þannig á ýmsan 

hátt, samanber aðferðir við rímnakveðskap eða rímnasöng og tvísöng. Heimildir um hljóðfæri 

eru til staðar þó fátæklegar séu og verður litið til þeirra í næsta kafla. 
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4. kafli: Hljóðfæri á Íslandi til 1800 

Þessar voru öldum saman íslenzkar aðstæður, sem 

ávallt ber að hafa í huga, er meta á þroskaferil 

íslenzkra tónmennta og skilja sérstöðu Íslendinga. 

Þess vegna fara litlar sögur af hljóðfærakosti í 

margar aldir. Mannsröddin ein var sá allsherjar-

músik-miðill sem ómaði í skemmu, baðstofu, 

verbúð og kirkju. Hljóðfæri eru bæði fáséð og 

merkilega þýðingarlítil sem þróunaratriði.
47

 

 

Þannig kemst Hallgrímur Helgason að orði í riti sínu Tónmenntasaga Íslands þar sem hann 

kemur inn á erfiðar aðstæður til tónlistariðkunar á Íslandi í aldanna rás og þar á meðal 

aðstæður til hljóðfæraleiks. Með því á hann við erfið búsetuskilyrði og vísar til dæmis í 

samgönguerfiðleika og hamlandi veðurfar. Elstu heimildir um hljóðfæri sýna fram á að ýmis 

hljóðfæri voru þekkt og að jafnvel hafi verið leikið á einhver þeirra, en það er ekki fyrr en 

komið er fram yfir miðja 19. öldina að hljóðfæri fara að berast að einhverju ráði til landsins. 

4.1. Elstu heimildir um hljóðfæri 

Í tónmenntasögu Íslands eru fjórar heimildir um hljóðfæri sem standa upp úr
48

 og verður 

minnst á tvö elstu hér þar sem þau falla inn í tímarammann fyrir 1800. Fyrra hljóðfærið er 

organ Arngríms Brandssonar ábóta, en sagt er frá því í Lárentíus sögu biskups er hann fór til 

Björgvins í Noregi og átti að ganga erinda Jóns Sigurðssonar Skálholtsbiskups, en eyddi tíma 

sínum í að smíða sér organum: „En síra Arngrímur hafði aðra daga, því hann gekk daglega til 

eins organmeistara, er var í Þrándheimi, og lét hann svo kenna sér að gera organum.“
49

 Þá 

virðist allur vafi vera tekinn af því að Arngrímur hafi komið með organ til landsins því í 

Flateyjarannál er sagt árið 1329: „Útkoma síra Arngríms með organum“ og er það að öllum 

líkindum fyrsta organið sem kemur til landsins.
50

 Seinna hljóðfærið er síðan regal Þórðar 

biskups Þorlákssonar, en eftir námsdvöl í Kaupmannahöfn kom hann heim árið 1658 og hafði 

þá með sér regal, clavichord og symfón. Talið er að Þórður hafi sjálfur leikið á þessi hljóðfæri 

sín, en hvergi er þó minnst á það eða lýsingar á því að finna
51

 og það sama gildir um önnur 

hljóðfæri, að oft er minnst á þau, en nánari lýsingar er ekki að finna. Symfónninn og harpan 
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eru þau hljóðfæri sem oftast eru nefnd í ritum fyrri alda, en fyrir utan þessi tvö hljóðfæri sem 

gerð er grein fyrir hér að ofan,
52

 er önnur heimild til viðbótar sem vert er að minnast á. Í 

bréfasafni Ole Worm, sem var danskur fræðimaður á 17. öld og áhugamaður um norræn 

fornfræði, segir hann frá því að hafa fengið senda frá Íslandi hljóðpípu úr sauðarlegg „haglega 

gjörða og hljómfagra“
53

 og væri áhugavert að vita hver sendandinn væri, því svo virðist sem 

að kirkjunnar menn hafi verið þeir sem komust í tengsl við einhver hljóðfæri. Þó er erfitt að 

fullyrða nokkuð um það vegna þess hve fáar heimildir eru til um notkun alþýðunnar á 

hljóðfærum, en komið verður inn á það í lok kaflans. 

4.2. Íslenska fiðlan og langspilið 

Hve gömul íslenska fiðlan er er lítið vitað. Í nokkrum íslenskum miðaldarhandritum er minnst 

á strengjahljóðfæri sem kallað er fiðla, en engar frekari lýsingar eru gefnar. Þá er einnig að 

finna í 17. aldar orðabókum skilgreiningar á fiðlu. Aðrar heimildir um íslensku fiðluna eru að 

mestu frá 18. og 19. öld, en ekki þá frekar en áður er farið í nákvæmar lýsingar á henni.
54

 

Sænskur erkibiskup að nafni Uno von Troil sem kom til Íslands árið 1775 sá fiðlu hér á landi 

þá og lýsir henni ógreinilega. Þá minnist Gísli Konráðsson (1787-1877) á Fiðlu-Björn þann er 

orðlagður var fyrir það hve vel hann lék á fiðlu, en hann ferðaðist á milli bæja með fiðluna og 

af því hafði hann lifibrauð.
55

 Lýsingar á íslensku fiðlunni eru á ýmsa vegu, en í riti Helga 

Sigurðssonar Safn til bragfræði íslenzkra rímna að fornu og nýju má meðal annars finna 

eftirfarandi lýsingu á íslensku fiðlunni: 

Fiðlur voru vanalega styttri og víðari en langspil, en höfðu ekkert bogið útskot eins og þau í 

víðari endann. Þær höfðu tvo strengi, festa á lyklum í annan endann, en á látúnsnöglum í 

hinn og nótnastokk undir strengjunum. Bogi með taglhársstreng fylgdi með. Á strengina og 

bogastrenginn var borin myrra, þegar spilað var á fiðluna. Á hana voru spiluð flest íslenzk 

lög, eptir því sem þá voru höfð. Fiðlur þessar sá jeg í ungdæmi minu, á árunum 1820 til 

1830, en hef ekki sjeð þær síðan og munu þær vera liðinar undir lok.
56

  

Um aldamótin 1800 virðist langspilið því hafa að mestu tekið við af fiðlunni sem 

alþýðuhljóðfæri á Íslandi, en elstu heimildir sem til eru um langspilið eru frá seinni hluta 18. 

aldar. Langspilið er talið af ætt alþýðuhljóðfæra sem eru af sítar-gerð og smíðuð eru með 
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gripbretti. Þau skera sig í ætt við alþýðuhljóðfæri sem kallað var monochord og víðast hvar í 

Evrópu og Ameríku voru þau notuð til að leika á þau þjóðlög og þjóðdansa.
57

  

Langspilið var í laginu líkt og aflangur, mjór kassi, breiðari í annan endann með allt 

frá einum til sex strengjum og hafði gripbretti meðfram annarri hliðinni að ofan. Sum langspil 

voru með einskonar útskoti í annan endann, bogadregnu og hálfhringlaga. Langspilið var 

jafnan haft á borði eða í kjöltu þegar spilað var á það og stundum var tréfjöl höfð undir. Með 

hægri hendi var haldið á boga, vanalega úr hrosshárum, sem strokið var um strengina. Enn 

fremur benda heimildir til þess að strengirnir hafi verið griplaðir með fingrum hægri handar, 

eða að leikið hafi verið á strengina með einhverskonar sprota. Á laglínustrenginn var síðan 

þrýst með þumalfingri vinstri handar. Þá var langspilið jafnan smíðað úr þeim efnivið sem 

tiltækur var í landinu og virðist hljómurinn sem úr því kom hafa verð afar misjafn, allt eftir 

því hvaða viður var notaður. Þær heimildir sem finna má um langspilið benda til þess að 

menn hafi notað langspilið sér og öðrum til skemmtunar á íslenskum sveitaheimilum á 18. og 

19. öld.
58

  

Þegar ritgerð Ara Sæmundsen, Leiðarvísir til að spila á langspil, kemur út árið 1855 

virðist langspilið þó hafa fengið nýtt hlutverk á meðal fólks. Leiðarvísirinn notaði fólk bæði 

til að smíða sér langspil og læra nýju sálmalögin sem þá voru að öðlast nýjan sess,
59

 auk þess 

sem það var notað til að læra raddir.
60

 Langspilið var það hljóðfæri sem lifði hvað lengst af 

gömlu hljóðfærunum og hafa þau líklegast verið í mestri notkun á fyrri huta 19. aldar og um 

og eftir miðja öldina, þegar þeim fer að fækka og fáir sem þá geta spilað á það.
61

 Líklega 

hefur tilkoma annarra hljóðfæra á seinni hluta 19. aldar að einhverjum hluta haft áhrif á það 

að notkun hljóðfærisins leið undir lok.  

4.3. Önnur hljóðfæri 

Ljóst er að heimildir um hljóðfæri eru fátæklegar og því erfitt að gera sér almennilega grein 

fyrir því hversu mikið hljóðfæri voru notuð á meðal almennings og þá hvaða hljóðfæri voru í 

notkun og hvernig þau voru notuð. Í þessu samhengi má þó til dæmis minnast á munngígju 

sem fannst við fornleifauppgröft á Stóru-Borg undir Eyjafjöllum, en hún er talin vera frá 16. 

eða 17. öld og er elsta hljóðfærið sem varðveist hefur hér á landi og hið eina utan hljóðfæra 
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frá 18. og 19. öld.
62

 Í því sambandi er athyglisvert að engin rituð heimild er til um slíkt 

hljóðfæri hér á landi. Þá minnist Jón Ólafsson frá Grunnavík (1705-1779) þess að hafa komist 

í tæri við bumbu: 

Ég hefi einhversstaðar séð hljóðfæri nokkurt á Íslandi, sem ekki var ósvipað fiðlu eða 

langspili að lagi og leingd, en undir streingjunum, sem voru tveir, ef ég man rétt, voru einn 

eða tveir uppblásnir belgir, sem gáfu frá sér dimt boms, þegar leikið var. Hljóðfæri þetta 

kallaði stúlkan, sem lék á það, og heimilisfólkið bumbu.
63      

Auk þess minnist Jón á nokkur hljóðfæri sem tíðkist á Íslandi; lángspil, fiðla, fíól, bumba, 

harpa, sýmfón og clavier. En þess má geta að Jón segist aðeins minnast á þau sem algengust 

eru, sem bendir til þess að fleiri hljóðfæri hafi verið notuð en þau sem hann telur upp.
64

  

Á segulbandasafni Árnastofnunar er að finna viðtal við konu sem komin er á efri ár 

þegar viðtalið er tekið árið 1963. Hún fæddist á ofanverðri 19. öld og aðspurð um þau 

hljóðfæri sem hún þekkti til, man hún ekki eftir öðru en harmoniku og munnhörpu. Þá tekur 

hún fram að hún hafi sjálf spilað á bollabakka með skeið fyrir dansi.
65

 Þá er einnig til viðtal 

við konu sem talar um að hún hafi spilað á greiðu.
66

 Þessi tvö dæmi, þó yngri séu, sýna það að 

þó heimildir séu fáar um hljóðfæri, má alveg gera sér í hugarlund að fólk hafi fundið upp á því 

sjálft að taka ýmsa hluti og búa til hljóðfæri úr þeim, eða jafnvel notað hluti til þess eins að 

búa til takt. Ef fólk hefur gert það á 19. öld, af hverju ekki á öðrum tímum sbr. bumban sem 

Jón minnist á og hljóðpípa úr sauðarlegg sem Ole Worm fékk gefins? Vissulega hafa 

aðstæður hér ekki verið vel til þess fallnar að stunda mikinn hljóðfæraleik, en maður veltir því 

óneitanlega fyrir sér miðað við ofangreind dæmi hversu mikið af sögunni hvað varðar 

hljóðfæraleik almennings er í rauninni týnt. Það er í raun ekki fyrr en komið er fram á miðja 

19. öld sem ný hljóðfæri fara að berast til landsins að einhverju ráði, en þá verða líka miklar 

breytingar á íslenskri tónlistarmenningu.  
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5. kafli: Helstu breytingar og framfarir í íslenskri tónlistarmenningu 1800-

1900 

Árið 1801 gefur Magnús Stephensen út messusöngs- og sálmabók er oft er nefnd 

Aldamótabókin og í henni birti hann þrjú sálmalög með nútímanótnaskrift sem þá var nýmæli 

á Íslandi. Magnús var maður upplýsingarstefnunnar, menntaður í Kaupmannahafnarháskóla 

og hafði óbeit á þeirri tónlistarmenningu sem hér var iðkuð, hvort sem það var sálmasöngur, 

tvísöngur, rímnakveðskapur eða vikivakar.
67

 Magnús vildi því með útgáfu sinni bæta 

söngmenninguna á Íslandi og helst útrýma Grallarasöngnum gamla. Aldamótabókin ruddi 

smám saman hinum gamla söng úr vegi, en það tók heila öld, því gamli söngurinn hélst á 

sumum stöðum vel fram á 20. öldina líkt og bent hefur verið á.
68

 Önnur nýjung sem Magnús 

Stephensen flutti til landsins frá Kaupmannahöfn var orgel sem var í hans eigu þar til hann 

lést árið 1833. Magnús var sá eini sem gat spilað á orgel svo vitað sé og því var það selt aftur 

til Danmerkur eftir lát hans og orgelin náðu ekki almennri útbreiðslu á landinu í það skiptið.
69

  

Með Pétri Guðjohnseni má segja að þær breytingar sem Magnús Stephensen ætlaði sér 

að koma til leiðar hafi fyrst náð fótfestu í íslensku samfélagi. Pétur var einnig maður 

upplýsingarinnar og hafði svipaða afstöðu til íslenskrar tónlistarmenningar og Magnús. Pétur 

dvaldi í þrjú ár í Jonstrup við kennaraskóla þar sem hann nam meðal annars tónfræði og 

orgelleik. Árið 1840 er keypt pípuorgel í dómkirkjuna í Reykjavík og Pétur, eini maðurinn á 

landinu sem kunni á það, er ráðinn sem organleikari. Þá var Pétur einnig ráðinn sem 

söngkennari við Latínuskólann í Reykjavík og tók við því starfi árið 1846. Með því hófst í 

raun fyrsta formlega söngkennslan á Íslandi á síðari öldum, en þar hóf Pétur að kenna 

söngfræði, en það orð var notað um undirstöðuatriði í almennri tónlistarfræði. Einnig hóf 

Pétur að kenna samsöngva, sem endaði með fyrsta opinbera samsöng sem haldinn var á 

Íslandi, þegar nemendur hans sungu fyrir bæjarbúa í skólahúsinu 2. apríl 1854. Pétur sinnti 

einnig ýmsum útgáfum, en þar er helst að nefna tónfræðibók sem kom út árið 1870, þar sem í 

fyrsta sinn er ráðist í að skilgreina músík-fræðikerfið og þar með hugtök eins og músík, tónn, 

hljómur, lag, taktur o.s.frv. Pétur réðist einnig í að semja lög og í Sálmasöngbók hans sem 

kom út árið 1878 eru tvö lög eftir hann sjálfan.
70
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Ásamt Magnúsi og Pétri áttu bræðurnir Jónas og Helgi Helgasynir stóran þátt í þeim 

framförum sem áttu sér stað í íslenskri tónlistarmenningu. Þeir fóru báðir í nám erlendis til að 

mennta sig í tónlist og komu síðan heim með þá þekkingu. Jónas hafði mikinn áhuga á 

margradda söng og stofnaði því árið 1862 fyrsta söngflokk landsins, Söngfjelag Reykjavíkur, 

sem var karlakór. Árið 1875 breyttist síðan karlakórinn í blandaða kórinn Hörpu, sem var 

einnig fyrsti blandaði kórinn á landinu. Jónas hóf að kenna á harmoníum og fiðlu og í raun má 

segja að hann hafi innleitt fiðluna, a.m.k. til Reykjavíkur,
71

 en einnig tók hann við starfi 

dómorganista árið 1877. Þá hóf Jónas að kenna börnum skólasöng og krafðist góðrar 

frammistöðu í kennslu sinni, en eftir þrjú ár áttu börnin til dæmis að vera orðin læs á nótur. 

Jón lét ekki staðar numið við að kenna börnum, heldur sneri hann sér einnig að því að kenna 

fólki almennt alþýðusöng eða veraldlegan söng, en það fólst helst í útgáfustarfsemi á 

Söngkennslubókinni sem kom út á árunum 1882-1901. Markmið hans var að gera Íslendinga 

að syngjandi þjóð og má í raun segja að Jónasi hafi tekist að breyta ótaminni, ósjálfráða 

söngiðkun landsmanna í skilvitlega ástundun og má hann því teljast til merkasta 

tónmenntabrautryðjanda Íslands.
72

   

Helgi Helgason nemur fyrstur Íslendinga trompetleik í Kaupmannahöfn, en einnig 

nam hann fiðluleik. Eftir námið kom hann heim og stofnaði árið 1876 fyrsta hornaflokk 

Íslands, Lúðurþeytarafélag Reykjavíkur og stjórnaði honum samfleytt í 26 ár, en einnig 

kenndi hann mörgum að þeyta lúðurinn sem síðar áttu eftir að stofna eða verða meðlimir í 

lúðrasveitum víðsvegar um land. Upp rísu hornaflokkar á Ísafirði, Akureyri, Seyðisfirði, 

Eyrarbakka, Vestamannaeyjum og í Hafnarfirði. Líkt og bróðir hans Jónas, hóf Helgi einnig 

tónsmíðar og er lag hans við Öxar við ána vel þekkt, en auk þess smíðaði hann hljóðfæri. 

Helgi vildi að samin yrðu íslensk lög við íslensk kvæði, hann vildi blása metnaði í þjóðina á 

þessu sviði og hvatti hann landa sína áfram í þeim efnum.
73

 

Fleiri nýmæli áttu sér stað á þessum tíma sem vert er að nefna. Erlend skip lögðust að 

bryggju með mönnum sem gátu spilað á hljóðfæri sem fólk hafði aldrei séð áður eins og 

blásturshljóðfæri hvers kyns. Ný hljóðfæri voru því að ná fótfestu og má þar helst nefna 

flautur, gítara, harmonikur, orgel og fiðlur svo eitthvað sé nefnt. Nýr sálmasöngur, margradda 

söngur og kórastarfsemi, íslenskar tónsmíðar, útgáfur á söngheftum og kennsluefni, mikið til 

vegna einstaklingsframtaks örfárra manna hefur þau áhrif að eftir miðja öldina fer 
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tónlistarmenningin að taka framförum til nútímans. Þá fara menn einnig að fara utan 

sérstaklega til að læra ýmislegt er tengdist tónlistariðkun sem skilaði sér til samfélagsins. Má 

þar sérstaklega minnast á Sveinbjörn Sveinbjörnsson í þessum efnum, sem var fyrsti 

Íslendingurinn sem lagði tónlist fyrir sig sem aðalstarf. Um miðja 19. öld var því tími 

breytinga og framfara í íslenskri tónlistarmenningu og í raun upphafið að því að íslensk 

tónlistarmenning færðist til nútímans. 
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6. kafli: Íslensk tónlistarmenning á árunum 1900-1930 

Fyrr á dögum, þegar listin var í bernsku, var hér 

sannnefnt tónlistarhungur allra söngvina; þá þyrsti 

í söng og tóna. Ef einhversstaðar heyrðist ómur af 

söng eða hljóðfæraslætti létu menn allt annað kyrrt 

liggja og þutu til úr öllum áttum til að hlýða á.
74

 

 

Þannig kemst Árni Thorsteinsson að orði í æviminningum sínum um áhuga fólks á tónlistinni. 

Óhætt er að segja að á umræddu tímabili hefjist nútímavæðing íslensks samfélags og 

bjartsýnis og framfaraandi ríkir í samfélaginu. Tónlistarmenning líkt og önnur menning helst í 

hendur við það samfélag sem hún býr við hverju sinni. Gamla tónlistarmenningin sem ríkt 

hafði öldum saman var senn að hverfa og ný að líta dagsins ljós. Aukinn hljóðfæraleikur, 

aukin tónlistarmenntun fólks og sérhæfing ásamt stofnun tónskóla, fleiri tónleikar, kóra- og 

lúðrasveitastarfsemi, Íslendingar eignast fleiri og fleiri tónskáld, allt þetta færir Íslendinga 

hægt en örugglega inn í tónlistarmenningu samtímans. Þegar þetta tímabil er skoðað er það 

enn þannig að einstaklingsframtakið er drifkraftur þeirra framfara sem eiga sér stað líkt og 

raunin var á 19. öld, ásamt brennandi tónlistaráhuga og löngun til að efla tónlistarmenningu 

sinnar eigin þjóðar.  

6.1. Áhrif tónlistarmenntunar einstaklinga á samfélagið 

Þegar eftir miðja 19. öld fóru menn að sækja sér tónlistarmenntun erlendis sérstaklega í þeim 

tilgangi að miðla henni áfram, líkt og átti við um Jónas og Helga Helgasyni og þegar hefur 

verið fjallað um. Þessi þróun hélt áfram á fyrstu þremur áratugum 20. aldarinnar. Þá gerðist 

það einnig að menn sem voru tónlistarunnendur, og í raun tónlistarmenn, sóttu sér menntun 

erlendis í ákveðnu fagi, en nýttu einnig tækifærið og fóru í tónlistarnám samhliða því námi, 

því ekki var enn talið eðlilegt í íslensku samfélagi að hafa lifibrauð af tónlistinni einni, a.m.k. 

ekki fyrr en líða tekur á tímabilið. Tónlistarkennsla var annað mál og eðlilegra að afla sér 

lífsviðurværis af slíku. Flestir þeir tónlistarmenn sem tóku að sér kennslu töldu það skyldu 

sína að efla tónlistarskilning fólks, en auðvitað vildu menn helst sinna sinni eigin ástríðu, 

hvort sem það var hljóðfæraleikur, söngur eða tónsmíðar. Tónlistarmenntun fólks á þessum 

tíma hafði mikil áhrif á þóun tónlistarmenningar á landinu öllu, því þeir sem menntuðu sig 

erlendis settust ekki aðeins að í Reykjavík, heldur dreifðust um allt landið. Í þessari umfjöllun 
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verða tekin dæmi af nokkrum einstaklingum, sagt frá menntun þeirra og hvaða áhrif hún hafði 

á íslenskt tónlistarlíf á þessum tíma. 

 Fyrst ber að nefna Árna Thorsteinsson (1870-1962). Á heimili Árna var píanó sem 

ekki var algengt á uppvaxtarárum hans og á heimilinu var því mikið spilað og sungið. Frændi 

Árna var Steingrímur Johnsen sem var mikill tónlistarunnandi og virkur í tónlistarlífinu í 

Reykjavík og fylgdi honum jafnan söngur hvert sem hann fór. Auk þess lærðu systkini Árna á 

píanóið og léku sér að því að spila saman, en Árni segist aldrei hafa lært á píanó, heldur hafi 

það komið af sjálfu sér.
75

 Árni sigldi til Kaupmannahafnar um haustið 1890 til að læra 

lögfræði, þó hann hafi miklu frekar langað til að læra tónlist, en á þessum árum var 

atvinnumennska á sviði tónlistar ekki til á Íslandi.
76

 Á námsárum sínum dróst Árni þó meira 

og meira inn í tónlistarlífið í Kaupmannahafnarháskóla og tók virkan þátt í því. Í háskólanum 

voru jafnan nokkrir Íslendingar og stundum komu Íslendingar utan úr bæ í heimsóknir, en þá 

var aðal skemmtunin að syngja saman. Á Garði, þar sem Árni dvaldi, var söng- og músík 

stofa þar sem finna mátti flygil, en við hann dvaldi Árni gjarnan með dönskum stúdent þar 

sem þeir sungu og spiluðu saman og fóru meðal annars yfir verk gömlu meistaranna, t.d. 

Griegs, Schumanns og Schuberts. Þeir voru svo þaulsetnir við píanóið að aðrir komust varla 

að.
77

 

 Árni gekk í Stúdentasöngfélagið danska á námsárum sínum. Til að komast inn í 

félagið þurfti að þreyta inngöngupróf og Árni var einn af 23 umsækjendum sem komst inn, en 

80 manns sóttu um stöður. Stúdentafélagið var mjög virkt og söng við ýmis tækifæri, við allar 

háskólahátíðir, alltaf þegar einhverra mikilvægra tónlistaratburða var minnst og við fjölmörg 

önnur tækifæri. Félagið ferðaðist einnig talsvert og fór það til dæmis í ferð til Lundar í 

Svíþjóð, en þetta var mjög stór ferð þar sem dönsku og sænsku stúdentakórarnir sungu saman 

á tvennum tónleikum, eða 200 manna kór og 80 manna sinfóníuhljómsveit. Þá voru haldnir 

tónleikar í tilefni af fimmtugsafmæli norska tónskáldsins Edward Griegs og upplifði Árni þar 

einn eftirminnilegasta atburð lífs síns, þegar hann sá Grieg stjórna 200 manna kór og 80 

manna hljómsveit. Árni segist aldrei hafa upplifað slíka töfra eða orðið fyrir jafn miklum 

áhrifum og þegar hann varð vitni að þessu.
78

 Árni átti reyndar oft eftir að verða fyrir slíkum 

áhrifum og tónlistarsenan í Kaupmannahöfn gagntók hann algjörlega eins og hann segir 

sjálfur frá:   
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Þegar ég kom til Hafnar, var sem opnaðist fyrir mér nýr heimur tóna og söngs. Ég var að 

vísu búinn að fá nokkurn nasaþef af tónlistinni heima, aðallega á söngsviðinu. En allt það, 

sem maður hafði áður heyrt, varð nú næsta lítilmótlegt í samanburði við þá fögru tónlist, er 

hér var á boðstólum. Á þessum árum var ég ekki farinn að semja nein lög að heitið geti, og 

það litla það var leit ég einungis á sem tilraunir. Og aldrei varð mér það ljósara en nú, 

hversu sáraófullkomin þessi viðleitni mín var. Nú tók ég til að hlusta og njóta, sótti hverja 

óperu og hljómleika sem ég gat og buddan leyfði – naut þess að hlusta. Eyru mín voru full 

af tónum, annað komst ekki að, engin lögvísindi eða „paragraffar“ gátu komið í þeirra 

stað.
79    

Á meðan Árni dvaldi í Kaupmannahöfn sá hann til að mynda óperuna Aidu eftir Verdi 17 

sinnum, Carmen eftir Bizet sá hann 14 sinnum, Faust eftir Gounod 12 sinnum og Lohengrin 

eftir Wagner sótti hann 10 sinnum, ásamt því að sækja fjölmargar aðrar óperur.
80

 Þessi 

upplifun Árna er gott dæmi um það hvernig nýr heimur opnaðist þeim Íslendingum sem fóru 

erlendis og upplifðu þá tónlistarmenningu sem þar var og hvernig þorstinn í tónlist rak þá 

áfram. Árni kom heim eftir námið í Kaupmannahöfn árið 1896, en tónlistin hafði náð tökum á 

honum og ári síðar heldur hann aftur út til Kaupmannahafnar til að læra ljósmyndafræði sem 

hann taldi að gæti orðið lífvænleg atvinnugrein. Á meðan hann dvaldi í Kaupmannahöfn sótti 

hann hinsvegar einnig söngnám. Kennari Árna var prófessor Salmson og sótti Árni tíma hjá 

honum tvisvar í viku í fimm mánuði, en síðan daglega síðasta mánuðinn sem hann dvaldi í 

Kaupmannahöfn. Árni fann mikinn mun á sér sem söngvara eftir námið, en bæði lærði hann 

að raddbeitingin varð nákvæmari og öndunin varð einnig auðveldari.
81

   

 Strax og Árni kom til landsins aftur árið 1896 gekk hann í stúdentafélagið íslenska. Á 

samkomum þeirra var jafnan glatt á hjalla og segir Árni að á fundum hafi söngbók félagsins 

jafnan verið tekin fram, en hana kölluðu sumir sálmabókina en aðrir brennivínsbókina því í 

bókinni var að finna margar góðar og glaðværar drykkjuvísur. Á meðan 

stúdentafélagsskemmtanirnar voru haldnar á Hótel Íslandi fór Árni stundum með sítar sem 

hann átti þangað og lék á hann ásamt Magnúsi Magnússyni, en sá hafði haft með sér frá 

Englandi nótur með enskum lögum sem mörg hver höfðu ekki verið sungin áður. Þá tók Árni 

einnig mikinn þátt í kórastarfi, bæði sem söngvari
82

 og stjórnandi, en hann var meðal annars 

meðlimur í karlakórnum 17. júní.
83

 Þá minnist Árni á hópferðir bæjarbúa sem farnar voru á 

hestum upp í sveit. Í þessum ferðum var oft glatt á hjalla og minnist Árni þess að hafa hlakkað 

mest til söngsins í ferðunum. Um leið og komið var út fyrir bæinn var fyrst sungið „Á 
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vængjum vildi ég berast“ og á heimleiðinni var sungið „Sjáið hvar sólin hún hnígur.“ Árni 

minnist þessara ferða sem hugljúfra ævintýra og að þau hafi lyft fólki upp úr hversdeginum og 

„upp til vindléttra skýjanna.“
84

 

 Það voru þó lagasmíðarnar sem áttu hug og hjarta Árna auk annarra starfa í tónlistarlífi 

Reykjavíkur, þó hann hafi litið sjálfur á þær sem frístundaiðju. Rétt fyrir aldamótin 1900 hafði 

hann byrjað að semja tónlist og fyrsta lagið sem að hans mati var frambærilegt var lagið 

„Draumur hjarðsveinsins“ og árið 1901 komu þrjú lög til viðbótar. Lögin samdi Árni síðan 

við mörg mismunandi tilefni. Bæði var hann beðinn um að semja lög við ákveðin tækifæri, en 

einnig samdi hann lög í tilefni atburða sem áttu sér stað í hans eigin lífi. Þannig samdi hann 

fullur saknaðar lagið „Er sólin hnígur“ árið 1901 er hann frétti af fráfalli frænda síns 

Steingríms Johnsens og „Rósin“ varð til þegar systir Árna lést árið 1905. Þess má geta að eftir 

Steingrím erfði Árni fyrsta hljóðfæri sitt, píanó sem hafði verið í eigu Steingríms. Lögin sem 

Árni samdi voru að mestu sönglög, eða það sem í dag má í raun kalla dægurlög. Á starfsferli 

sínum samdi Árni mörg einsöngslög og lög fyrir karlakóra. Árið 1907 kom út fyrsta 

sönglagaheftið frá honum með 12 einsöngslögum. Þá voru gefin út árið 1913 þrjú sönglög 

eftir Árna sem hann samdi við Lénharð fógeta. Árið 1921 og 1922 komu síðan tvö 

sönglagahefti út, en í hinu fyrra voru 10 sönglög fyrir karlakóra og í hinu síðara voru 13 

einsöngslög. Auk þess voru nokkur lög Árna gefin út sérprentuð eða komu á prenti í blöðum 

og tímaritum.
85

  

Árni var einn af fyrstu menntuðu tónlistargagnrýnendum landsins og vann hann fyrir 

bæði Ísland og Morgunblaðið, en hjá hinu síðastnefnda starfaði hann í mörg ár. Þó að Árni 

hafi verið sjálfmenntaður fyrir utan söngnámið, hafði hann yfir að búa góðum tónlistargáfum 

sem landsmenn fengu að njóta í lagasmíðum hans um langan tíma. Hann hafði engar 

fyrirmyndir hér á landi og því var akurinn í raun að miklu leyti óplægður, en hann hefur að 

öllum líkindum búið að reynslu sinni frá námsárum sínum í Kaupmannahöfn og nýtt sér þá 

reynslu í lagasmíðar sínar. Um aldamótin tóku allskyns erlend lög að breiðast út svo óhætt er 

að segja að lagasmíðar Árna hafi verið vel þegin íslensk viðbót í þá flóru.
86

 

 

Annar einstaklingur sem lét mikið til sín taka í tónlistarlífi þjóðarinnar á þessum árum var 

Sigfús Einarsson (1877-1939). Sigfús hóf snemma að eyða tíma sínum við tónlistariðkun og 

kunni á harmoníum 12 ára gamall, auk þess sem hann gekk í söngfélagið Báran á Eyrarbakka 
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á svipuðum aldri.
87

 Þegar Sigfús sest á skólabekk í Latínuskólanum í Reykjavík árið 1892 

kynnist hann Steingrími Johnsen, frænda Árna Thorsteinssonar sem þá var söngkennari 

skólans og stjórnaði söngfélaginu 14. janúar og var það eina söngfélagið í bænum á þessum 

tíma. Árið 1989 fór Sigfús síðan til Kaupmannahafnar og hóf lögfræðinám líkt og Árni. Strax 

fyrsta veturinn sótti hann söngtíma hjá söngkennara. Hann ætlaði sér þó ekki að leggja 

sönginn fyrir sig, heldur vildi hann afla sér þekkingar á söng til að geta kennt hann og samið 

sönglög. Tónfræði lærði hann einnig og smám saman lagði hann lögfræðina á hilluna. 

Tónlistarbakterían hafði náð tökum á honum og hann ákvað að gera tónlist að ævistarfi sínu, 

sem hann gerði og varð í raun fyrstur Íslendinga til þess, fyrir utan Sveinbjörn 

Sveinbjörnsson. Sigfús stofnaði strax á námsárum sínum 15 manna kór íslenskra námsmanna 

og hélt kórinn nokkra tónleika, en þess má geta að strangasti gagnrýnandi dönsku blaðanna 

líkti kórnum við besta kór Norðurlandanna, sem var finnskur karlakór. Einnig hóf Sigfús strax 

á námsárum sínum að útsetja lög og einnig að semja tónlist.
88

 

 Sigfús kvæntist danskri konu að nafni Valborg Hellemann og fluttu þau til Íslands árið 

1906, en Valborg hafði helgað líf sitt tónlistinni líkt og Sigfús. Hjónin hófu strax 

tónlistarkennslu við komuna til landsins. Valborg kenndi söng og píanóleik en Sigfús kenndi 

söng, á harmoníum og tónfræði. Meðal nemenda Sigfúsar var Páll Ísólfsson sem síðar átti eftir 

að koma mikið við sögu í íslenskri tónlistarmenningu. Þá hóf Sigfús einnig kennslustörf við 

Flensborgarskólann í Hafnarfirði og kenndi hann þar tvisvar í viku.
89

 Þegar Kennaraskólinn 

var stofnaður árið 1908 hóf Sigfús að kenna þar og varð einnig um svipað leyti stundakennari 

við barnaskólann í Reykjavík, en þessi störf gerðu honum það mögulegt að hætta að kenna í 

Hafnarfirði. Við Kennaraskólann kenndi Sigfús allt til dauðadags.
90

 Fljótlega fór að bætast á 

Sigfús söngkennsla í þeim skólum bæjarins þar sem söngur var kenndur og kenndi hann um 

tíma 50 klukkustundir á viku. Þá tók Sigfús við organleikarstöðu við Dómkirkjuna árið 1913 

þar sem honum gafst einnig tækifæri til að koma upp og þjálfa kirkjukór með úrvalsfólki sem 

hann valdi sérstaklega og um leið hætti hann tímakennslu við ýmsa skóla, en þau störf voru 

illa launuð. Á árunum 1919-1920 hélt Sigfús síðan aftur til náms, þá til Þýskalands og eftir 

heimkomuna var honum veitt kennarastaða við Menntaskólann og Kennaraskólann á föstum 

launum.
91

  

                                                      
87

 Sigrún Gísladóttir, Sigfús Einarsson tónskáld, 30-31. 

88
 Sigrún Gísladóttir, Sigfús Einarsson tónskáld, 38-46. 

89
 Sigrún Gísladóttir, Sigfús Einarsson tónskáld, 69-74. 

90
 Sigrún Gísladóttir, Sigfús Einarsson tónskáld, 80. 

91
 Sigrún Gísladóttir, Sigfús Einarsson tónskáld, 93-96. 



32 

 Sigfús hóf ekki aðeins kennslu við komuna til landsins, heldur lét hann strax til sín 

taka nánast á öllum sviðum tónlistarlífsins. Á tímabilinu 1906-1914 samdi hann, raddsetti og 

endurbætti þrettán hefti og einsöngslög, utan þess tíma sem hann var að kenna.
92

 Árið 1911 

stofnaði Sigfús ásamt fleirum karlakórinn 17. júní ásamt því að stjórna honum um árabil, en 

síðar verður fjallað sérstaklega um starfsemi þess kórs. Þá var það Sigfús sem fyrstur manna 

tók upp á því að fara með kóra og syngja fyrir sjúklinga þegar hann fór á Vífilstaðahæli og 

Laugarnesspítala.
93

 Sigfús ásamt Valborgu konu sinni hélt einnig ótal tónleika víðsvegar um 

bæinn líkt og sjá má á tónleikaskrám frá þessum tíma,
94

 en auk þess ferðuðust þau við komu 

sína til Íslands víðsvegar um landið og héldu tónleika á Seyðisfirði, Sauðárkróki og 

Akureyri.
95

 Þá var Sigfús stórtækur í lagasmíðum og samdi yfir 100 lög á sínum ferli,
96

 en 

einnig var hann stórtækur söngstjórnandi og stjórnaði 50 manna kór sem boðið var að taka 

þátt í norrænu söngmóti árið 1929 og á Alþingishátíðinni var hann valinn í starf 

söngmálastjóra þar sem fram komu stórir kórar.
97

 

 Sigfús var afar stórhuga og hafði mikinn metnað þegar kom að því að mennta 

landsmenn í tónlistinni, en þetta kemur vel fram þegar hann sækir um 2000 króna styrk árið 

1907 til að setjast að á Íslandi og starfa í þágu tónlistarinnar. Þannig eru markmið Sigfúsar 

stór og mikil, en meðal annars vildi hann kenna söngkennurum söng, söngfræði og söngstjórn. 

Hann vildi ennfremur veita söngkennurum og söngstjórum um land allt munnlegar 

leiðbeiningar og bréflegar, t.a.m. um aðferðir, söngvaval og kennsluáhöld. Þá vildi hann 

kenna hæfileikaríku fólki söng sem hefði ekki efni á að sækja slíka kennslu, hann vildi 

gangast fyrir samsöngum í Reykjavík svo að fólk ætti kost á því að heyra sem oftast góðan 

söng og sem mest af sönglistaverkum. Sigfús vildi auk þess sjá um útgáfu söngbóka sem væru 

sniðnar að hæfi og þörfum Íslendinga og að síðustu vildi hann leggja áherslu á að koma upp 

félagsskap með alla söngflokka landsins innbyrðis sem mundu hittast á þriggja ára fresti og 

æfa samsöng.
98

 Ljóst er á því sem hér hefur verið fjallað um að Sigfúsi tókst að miklu leyti að 

uppfylla þau markmið sem hann hafði sett sér þegar hann kom til landsins eftir nám og er 
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nokkuð víst að það sem hann ekki kenndi í kennslustundum, kenndi hann með forgöngu sinni 

og faglegu starfi sem aðrir hafa vafalaust tekið sér til fyrirmyndar. 

 

Þórarinn Guðmundsson (1896-1979) líkt og Árni og Sigfús ólst upp á heimili þar sem tónlist 

var í hávegum höfð. Átta ára gamall fór Þórarinn að læra á píanó hjá frú Önnu Pétursson sem 

þá var aðal píanókennarinn í bænum en hætti þar eftir að hann fór að spila á fiðlu. Faðir 

Þórarins átti fiðlu sem hann spilaði á og hafði hann gaman af allri tónlist. Eftir að Þórarinn 

stalst eitt sinn í fiðlu föður síns og hóf að spila á hana, ákvað faðir hans að senda hann í 

fiðlunám þar sem hann áttaði sig strax á því að Þórarinn var með hæfileika frá náttúrunnar 

hendi. Þórarinn hóf því fiðlunám hjá frú Henríettu Brynjólfsson, en síðar lærði hann hjá 

Oscari Johansen, eða þar til hann fór í nám til Kaupmannahafnar. Þórarinn var mjög ungur 

þegar hann fór að koma fram á tónleikum eða aðeins 11 ára gamall þegar hann spilaði á 

kaffihúsinu Ásbyrgi þar sem stjórnandi var Brynjólfur Þorláksson, á píanó spilaði Kristrún 

Hallgrímsson og Bernburg spilaði á fiðlu ásamt Þórarni. Ennfremur kom hann fram ásamt 

bróður sínum Eggerti á tónleikum á Bárunni 13 ára gamall.
99

 

 Árið 1912 þá aðeins 14 ára gamall fer Þórarinn til Kaupmannahafnar í 

tónlistarháskólann þar. Foreldrar Þórarins og Eggerts ákváðu að á meðan drengirnir væru í 

námi myndi móðir þeirra flytjast með þeim út. Á þessum tíma þótti þetta óðs manns æði og 

hneykslaðist fólk mikið á þessari ákvörðun fjölskyldunnar. Að ætla að gera drengina að 

atvinnutónlistarmönnum, en báðir foreldrar voru tónlistarunnendur og höfðu mikla trú á 

þeim.
100

 Þórarinn stóðst inntökuprófið og auk þess að læra á fiðlu voru skyldufög einnig 

tónlistarsaga, tónfræði, píanóspil, kammermúsík og hljómsveitarleikur. Á meðan á 

námsdvölinni stóð sótti Þórarinn mikið af tónleikum, en nemendur skólans fengu frítt inn á 

flesta tónleika sem haldnir voru í Kaupmannahöfn. Á þessum tónleikum lærði Þórarinn mikið 

af því að hlusta á aðra tónlistarmenn, en hann sá nánast alla fiðluleikara sem spiluðu í 

borginni á meðan hann var þar. Þá taldi Þórarinn að það að sækja þessa tónleika hafi verið 

ómetanlegt og mikil uppbót við sjálft námið í skólanum.
101

 Bræðurnir öðluðust einnig 

talsverða reynslu af spilamennsku á meðan þeir dvöldu úti. Eitt sumar dvöldu þeir til dæmis í 

Borgundarhólmi þar sem þeir réðu sig á hótel við spilamennsku í nokkrar vikur. Þar spiluðu 

þeir í þrjár til fjórar klukkustundir á dag og lengur þegar haldin voru böll. Einnig lék Þórarinn 
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sem konsertmeistari annað sumar á nokkrum hljómleikum með sinfóníuhljómsveit sem kennd 

var við K.F.U.M. og voru þetta fyrstu meiriháttar tónleikarnir sem hann tók þátt í.
102

   

 Árið 1914
103

 kemur Þórarinn heim, en þá var hann ásamt bróður sínum fyrsti 

háskólagengni tónlistarmaðurinn sem Ísland hafði eignast.
104

 Störf Þórarins voru æði 

fjölbreytt og hann tók strax til starfa við komuna heim. Hann byrjaði á því að halda tónleika í 

Reykjavík ásamt því að ferðast út á land og halda tónleika á Ísafirði, Siglufirði og á Akureyri. 

Síðar fór hann einnig að taka að sér kennslu og gerði það í mörg ár meðfram öðrum 

tónlistarstörfum. Fyrir utan kennsluna starfaði hann einnig á kaffihúsum, í leikhúsum, við 

jarðarfarir og við kvikmyndahús. Þá spilaði hann einnig á góðgerðasamkomum og fór á 

sjúkrahús til að spila fyrir sjúklinga sem þar voru.
105

 Þórarinn segir að á þessum tíma hafi 

kaffihúsamenningin blómstrað. Varla hafi verið til það kaffihús á landinu þar sem ekki var 

verið að spila tónlist og kom fólk á hverju kvöldi til að hlusta. Þórarinn flutti norður á 

Akureyri um tíma og þar spilaði hann á Hótel Akureyri ásamt því að æfa 10-12 manna 

hljómsveit, en einnig kom hann saman söngkvartett.
106

  

Í Reykjavík vann Þórarinn síðan á helstu kaffihúsum bæjarins, m.a. á Fjallkonunni, 

Hótel Íslandi, Hótel Skjaldbreið og Café Rosenberg, sem hann segir að hafi verið fremst 

kaffihúsanna. Á Café Rosenberg vann Þórarinn í tíu ár og meðfram því spiluðu hann og bróðir 

hans einnig undir þöglu myndunum sem sýndar voru í Nýja bíói.
107

 Verkefnin sem Þórarinn 

tók að sér voru því oft æði ólík og yfir einn og sama daginn gat hann verið að kenna, spila á 

kaffihúsi, spila undir kvikmynd í Nýja bíói, spila í leikhúsi, við jarðarför og á dansleik. Af 

ofangreindu má sjá að Þórarinn var afar virkur í íslensku tónlistarlífi. Auk þeirra starfa sem að 

ofan eru talin stofnaði hann hljómsveit Reykjavíkur árið 1921, en einnig gaf hann sig nokkuð 

að tónsmíðum. Það eru þó kennslustörfin sem tróna efst á toppi þeirra verkefna sem Þórarinn 

tók að sér, en þar skipti fjöldi nemenda hundruðum og sagt var að hann hafi kennt öllu 

landinu að spila á fiðlu. 

 

Þegar litið er á þá þrjá einstaklinga sem hér eru til umræðu er ljóst að tónlistarmenntun þeirra 

hafði bein áhrif á framfarir í tónlistarlífi landsins. Það sem þessir einstaklingar eiga fyrst og 
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fremst sameiginlegt, er að alast upp á heimilum þar sem tónlist var sjálfsagður og jafnvel 

nauðsynlegur hluti af daglegu lífi. Á námsárum sínum upplifðu þessir menn síðan nýja vídd í 

tónlistarlegum skilningi svo sjóndeildarhringur þeirra stækkaði gríðarlega. Ekki aðeins 

komust þeir á tónleika í þeim tilgangi að heyra nýja tónlist og sjá hæfileikaríkt tónlistarfólk, 

heldur tóku þeir sjálfir virkan þátt í tónlistarlífinu á námsárum sínum. Það sem er þó hvað 

mikilvægast í þessu efni er menntunin sem þeir náðu sér í eins og í söng, tónsmíðum, 

kórstjórn og hljóðfæraleik, sem þeir síðan gátu miðlað ekki aðeins til fullorðinna, heldur 

barna sérstaklega og ólu þannig upp nýja kynslóð tónlistarfólks. Oft voru tónlistarstörfin illa 

borguð, en þó fannst fólki sjálfsagt að hafa tónlistarlíf til staðar og tók langan tíma að koma 

fólki í skilning um að tónlistarvinna var starfsvettvangur, ekki hliðaráhugamál. Bein áhrif af 

tónlistarmenntun þessara manna út í samfélagið voru því talsverð og ekki aðeins til 

Reykjavíkur, heldur einnig út á land. 

6.2. Tónlistarmenning á landsbyggðinni 

Þær breytingar sem áttu sér stað í Reykjavík í tónlistarlífinu náðu einnig út á landsbyggðina. 

Þar fékk fólk ekki aðeins að njóta þeirra tónlistarmanna sem frá Reykjavík komu öðru hvoru 

með tónleika, heldur settust að víðs vegar um landið einstaklingar sem létu til sín taka og 

höfðu mikil áhrif á framþróun tónlistarmenningarinnar. Þessi þróun hófst að vísu seint á 19. 

öld þegar nemendur úr Lærða skólanum fluttust sem prestar, læknar, eða sýslumenn út á land, 

en í Lærða skólanum var kenndur söngur og voru nemendur lengi vel helstu söngkraftar 

landsins.
108

 

 Fyrst ber að nefna Jón Laxdal. Sem barn lærði hann á hljóðfæri hjá Magnúsi 

Einarssyni organleikara á Akureyri og hljómfræði hjá Birni Kristjánssyni. Jón sigldi til 

Kaupmannahafnar árið 1891 til að kynna sér verslunarfræði, en nýtti tækifærið og hlaut auk 

þess tilsögn í hljómfræði. Árið 1895 flytur hann til Ísafjarðar og stofnar árið 1903 Lúðrafélag 

Ísafjarðar ásamt því að annast söngstjórn á meðan hann dvaldi þar. Jón bjó mestmegnis í 

Reykjavík og þar tók hann auk þess virkan þátt í tónlistarlífinu. Tónskáld var Jón einnig og 

árið 1907 komu fyrstu lög hans út, en Jón átti eftir að semja og gefa út mörg lög til viðbótar á 

næstum árum.
109

 Bjarni Þorsteinsson prestur á Siglufirði lét einnig að sér kveða á þessum 

tíma. Bjarni safnaði ekki aðeins íslenskum þjóðlögum og gaf út líkt og áður hefur komið 

fram, heldur var hann einnig tónskáld og gaf út nokkur sönglagasöfn með einsöngslögum, 
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sönglögum fyrir blandaðan kór og sönglögum fyrir fjórar karlmannsraddir.
110

 Bjarni var 

sjálfmenntaður í tónlistinni, en með prestsstörfunum stjórnaði hann einnig kór á Siglufirði.
111

 

Þá minnist Árni Thorsteinsson í æviminningum sínum á Kristján Eggert Kristjánsson sem var 

í námi í Kaupmannahöfn á sama tíma og hann. Árni segir Kristján hafa verið góðan söngvara 

og við heimkomuna hafi hann sest að á Seyðisfirði þar sem hann hafi orðið mesti 

söngfrömuður bæjarins ásamt því að stjórna þar karlakór.
112

  

Þessi örfáu dæmi sýna það að á landsbyggðinni átti sér einnig stað framþróun í 

tónlistarmenningunni þó hún hafi kannski ekki jafnast á við það sem átti sér stað í Reykjavík. 

Einstaklingar sem höfðu aflað sér menntunar eða jafnvel bara öðlast reynslu af tónlistarlífinu í 

Reykjavík settust að víðsvegar um landið og létu til sín taka á tónlistarsviðinu, hvort sem það 

var með stofnun lúðrasveita, kóra, með söngkennslu eða kennslu á hljóðfæri líkt og Þórarinn 

Guðmundsson gerði.  

6.3. Kórastarfsemi  

Uppruna hins margraddaða kórsöngs á Íslandi á seinni tímum má rekja til Péturs 

Guðjohnsens. Árið 1848 var dómkirkjan í Reykjavík stækkuð og við vígsluathöfnina sungu 

skólapiltar fjórraddað undir organspili Péturs. Fyrsta opinbera samsönginn á Íslandi héldu 

síðan skólapiltar Lærða skólans 2. apríl 1854. Frá nemendum Lærða skólans og Pétri 

Guðjohnsen kemur þar af leiðandi fyrst fram skipulagður kórsöngur. Þegar Jónas Helgason 

stofnaði söngfélagið Harpa árið 1862, var lítið sem ekkert um að vera í söngnum utan söngs 

skólapilta þegar þeir komu fram, en Harpa var fyrsta reglulega söngfélagið í Reykjavík. Það 

er síðan árið 1880 sem ósamkynja raddir fara að heyrast og telur Árni Thorsteinsson að Björn 

Kristjánsson hafi bent Jónasi Helgasyni á þá misfellu og að þeir hafi deilt nokkuð um málið, 

svo það hefur ekki verið sjálfsagt að bæta við kvennaröddum. Að minnsta kosti virðist Björn 

hafa náð að sannfæra Jónas, því við jarðarför Jóns Sigurðssonar árið 1880, kemur þar fram 

tvöfaldur kvartett, með fjórum konum og fjórum körlum og á þessum tíma þótti þessi söngur 

mjög nýstárlegur.
113

 Þá segir Árni ennfremur að söngfélagið Harpa hafi haft mikil og varanleg 

áhrif á sönglífið á Íslandi.
114
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Fleiri söngfélög voru stofnuð fyrir aldamótin og fyrir utan söngfélag skólapilta má 

nefna söngfélag karla og kvenna sem stofnað var árið 1883 og söngfélagið 14. Janúar stofnað 

1892, en Steingrímur Johnsen var upphafsmaður beggja söngfélaga ásamt Birni Kristjánssyni 

sem kom að hinu síðarnefnda. Árið 1891 var síðan samsöngur á Hótel Íslandi þar sem 

drengjakórinn Vonin kom fram, en þetta mun hafa verið fyrsti drengjakórinn á Íslandi.
115

 Þá 

minnist Árni einnig á fleiri söngfélög sem komið hafi fram á þessum tíma og sungið við ýmis 

tækifæri. Á seinni hluta 19. aldar má því segja að kórastarfsemi hafi hafist fyrir alvöru á 

Íslandi og átti eftir að hafa mikil áhrif á tónlistarlífið á Íslandi í upphafi þeirra tuttugustu. 

Eftir aldamótin 1900 eykst heldur kórastarfsemi og voru kórarnir kallaðir söngflokkar fyrst 

um sinn, en einnig er að aukast samsöngur hverskonar, en svo kallaðist það þegar um 

tónleikahald var að ræða þar sem söngur var fluttur af fleiri en einum söngvara. Þeir 

karlakórar sem stofnaðir voru á tímablinu voru karlakór KFUM sem síðar varð karlakórinn 

Fóstbræður, karlakórinn 17. Júní, Karlakór Reykjavíkur og karlakórinn Þrestir frá Hafnarfirði 

sem og kvartettinn Fóstbræður.
116

 Þá var einnig stofnaður upp úr aldamótum karlakórinn 

Kátir piltar undir stjórn Brynjólfs Þorlákssonar.
117

 Auk þessa voru settir saman kórar, bæði 

karlakórar og blandaðir kórar við ýmis tækifæri þó ekki hafi verið sett formleg nöfn á þá og 

komu þessir kórar fram við hin ýmsu tækifæri, bæði í kirkjum og á öðrum stöðum eins og sjá 

má á tónleikaskrám frá þessum tíma.
118

 

  Kátir piltar voru stofnaðir árið 1902 af Brynjólfi Þorlákssyni og störfuðu a.m.k. til 

ársins 1910, en eftir það virðist kórinn hafa verið lagður niður, því eftir það ár er ekki minnst 

á í tímaritum eða dagblöðum að þeir komi fram. Vel getur verið að þessi kór hafi lagst af eftir 

að Brynjólfur flutti til Ameríku árið 1913.
119

 Kátir piltar komu fram við ýmis tækifæri. Til 

dæmis „taka þeir lagið“ í Iðnó þó ekki komi fram í auglýsingu hvert tilefnið er.
120

 Á árshátíð 

Stúkunnar árið 1902
121

 koma þeir einnig fram sem og á Þingvöllum við konungskomuna 

1907, og síðan á stöku tónleikum fram til ársins 1910. Karlakór K.F.U.M. var fyrst stofnaður 

árið 1911, en lagðist niður árið 1915 þar sem enginn kostur var á söngstjóra, en nýr kór var þó 

stofnaður árið 1916. Fyrstu opinberu tónleikar kórsins voru haldnir í Báruhúsinu í mars 1917 
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og aðrir tónleikar ári seinna, en ekki er getið hvar þeir voru.
122

 Kórinn hélt reglulega tónleika 

við ýmis tækifæri á tímabilinu, til dæmis í barnaskólaportinu á 17. júní 1927.
123

 

Karlakórinn 17. júní var stofnaður árið 1911 og var Sigfús Einarsson jafnan stjórnandi 

kórsins. 17. júní söng við ýmis tækifæri á næstu árum; til dæmis í góðgerðaskyni fyrir ýmsan 

málstað, útitónleika hélt kórinn stundum af svölum Hótel Reykjavíkur á 17. júní hátíðum, 

fyrir utan stjórnarráðshúsið og víðar. Þá hélt kórinn tónleika fyrir þýska ferðamenn sem 

hingað komu á sumrin á skemmtiferðaskipum og voru tónleikarnir haldnir annað hvort um 

borð í skipunum eða í landi. Einnig söng félagið við sérstök tækifæri líkt og í tilefni af láti 

Friðriks konungs VIII., á minningarhátíð aldarafmælis Pétur Guðjohnsens og í tilefni 50 ára 

afmælis Jóns Laxdals.
124

  

Karlakór Reykjavíkur var stofnaður árið 1926 og voru fyrstu tónleikar þeirra haldnir í 

Nýja bíói á sumardaginn fyrsta, þar sem þeir komu fram ásamt karlakórnum Þrestir og var 

þetta stærsti karlakór sem komið hafði fram, eða 60 manns.
125

 Á næstu árum komu þeir mjög 

oft fram við fjölmörg tækifæri, til dæmis á skemmtun barnadagsins
126

 og á Jónsmessu 

félagsins Magna í Hafnarfirði
127

 árið 1927. Oft héldu þeir auk þess tónleika í Nýja bíói og má 

finna margar auglýsingar í tímaritum frá þessum tíma þar sem auglýstir eru tónleikar með 

þeim.  

Þeir kórar sem minnst er á hér að ofan voru einna mest áberandi í tónleikaflóru 

bæjarins á þessum tíma. Auk þess að halda tónleika í Reykjavík, fóru sumir kórarnir einnig í 

ferðalög á landsbyggðina og seint á 3. áratugnum hófu kórar að fara erlendis til að halda 

tónleika.
128

 Starfsemi kóra á þessum tíma hefur því verið talsverð og eftir því sem líða tók á 

tímabilið jókst tónleikahald verulega líkt og sjá má í grein Sigfúsar Einarssonar sem hann 

ritaði í Morgunblaðið árið 1927 um tónlistarlífið í Reykjavík, þar sem hann reyndar kvartar 

yfir því að enginn formlegur kór með blönduðum röddum sé til og vill lagfæra það sem 

fyrst.
129

 Tilefni til tónleikahalds er fjölbreytt og í raun má segja að hvert tækifæri hafi verið 

notað til að koma fram þegar aðstæður leyfðu. Kórar komu fram við allar konungskomur frá 

1907, en auk þess voru þær 1921, 1926, 1930 og 1936. Þá komu kórarnir einnig við sögu á 
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þjóðhátíðum, þegar skemmtiferðaskip komu í bæinn og líkt og rakið hefur verið hér að ofan 

við ýmis önnur tækifæri.
130

 Það var þó ekki alltaf leikur einn að stofna kóra eða halda þeim 

gangandi. Ollu því til dæmis vandræði með æfingahúsnæði, en einnig það að menn voru oft 

fjarverandi vegna vinnu sem þeir þurftu að sækja úr bænum.
131

 Fólk sem söng í kórum fékk 

aldrei greitt fyrir vinnu sína og því var það aðeins áhugi fólks á söng og tónlist sem gerði það 

að verkum að þessi menningarstarfsemi var til staðar yfir höfuð. Auk þess voru það einstakir 

menn sem stofnuðu kóra og þjálfuðu upp eins og Árni Thorsteinsson, Sigfús Einarsson og 

fleiri líkt og áður hefur verið minnst á.  

6.4. Lúðrasveitir 

Segja má að blómatími lúðrasveita hafi hafist eftir að Lúðraþeytarafélag Reykjavíkur var 

stofnað árið 1876, en það má segja að stofnun þess félags hafi verið bein afleiðing af 

konungsheimsókninni árið 1874. Þá komu til landsins mörg herskip sem höfðu lúðrasveitir 

um borð og hafði það mikil áhrif á fólk að hlusta á sveitirnar spila þar sem þetta var nýlunda 

hér á landi á þeim tíma.
132

 Lúðrasveitir héldu eftir það oft uppi ýmsum opinberum 

skemmtunum og þegar á árunum í kringum 1880 var það orðin föst venja að fólk rölti niður á 

Austurvöll á sunnudögum ef veður var gott til að hlusta á hornamúsík. Þar léku menn ýmist 

íslensk lög eftir Helga Helgason eða vinsæl dönsk lög.
133

 Félagið kom einnig fram við fleiri 

föst tækifæri líkt og á afmælisdegi konungs, Þjóðhátíðinni eða Þjóðminningardeginum, en sá 

dagur varð síðar að frídegi verslunarmanna. Þá kom félagið fram við útför Jóns Sigurðssonar 

árið 1880 sem og á Þingvallafundinum árið 1885, en þá er talið að lag Helga Helgasonar Öxar 

við ána hafi verið flutt í fyrsta sinn.
134

  

Lúðraþeytarafélagið, eða Lúðrafélag Reykjavíkur eins og það var kallað frá 1902, átti 

eftir að starfa til 1910, þegar nýtt félag var stofnað og fékk það nafnið Lúðrafélagið Harpa. 

Þetta nýja félag varð til út frá því að Lúðrafélag Reykjavíkur hafði átt í deilum um árabil við 

bæjarstjórn Reykjavíkur sem að þeirra mati hafði lítinn skilning á starfi þeirra, svo félagið 

lagði niður störf tvisvar sinnum á tímabilinu 1905-1908, í bæði skiptin í eitt ár. Í seinna 

skiptið skilaði félagið af sér hljóðfærum sem bæjarstjórnin hafði styrkt það um, en í það sinn 

fengu þeir hljóðfærin ekki aftur líkt og hafði gerst áður, heldur var nýja félagið Harpan látið fá 
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hljóðfærin. Deilur Lúðrafélagsins við bæjarstjórn áttu því óbeinan þátt í því að Harpan var 

stofnuð. Að lokum gengu liðsmenn Lúðrafélags Reykjavíkur í nýja félagið og þar með lauk 

tilvist gamla félagsins.
135

 Á vegum KFUM var Lúðrasveitin Sumargjöf stofnuð árið 1912 og 

starfaði til ársins 1919. Meðal fastra liða í félagsstarfi sveitarinnar var að leika fyrir utan 

Dómkirkjuna þegar fólk kom frá aftansöng á aðfangadagskvöld.
136

 Lúðrasveit 

Hjálpræðishersins var stofnuð árið 1912 og starfaði með hléum til ársins 1976. Á milli 1916-

1918 störfuðu einnig lúðrasveitir á vegum Hjálpræðishersins á Akureyri og á Ísafirði. Utan 

við að leika á samkomum hersins, lék sveitin einnig um langt árabil á Landspítalanum og 

fleiri stofnunum á jólum og einnig var það regla lengi vel að marséra um bæinn snemma á 

páskadagsmorgun. Lögin sem sveitin flutti bar svip af því sem lúðrasveitir Hjálpræðishersins í 

öðrum löndum fluttu, svo sem marsa og sálma, en sveitin fékk sínar nótur aðallega frá 

Svíþjóð upphaflega, en frá 1927 að mestu frá Englandi.
137

  

Út frá Lúðraflokknum Svönum sem stofnaður var á vegum Goodtemplara og starfaði 

aðeins í eitt ár, frá 1914-1915, var stofnað Lúðrafélagið Gígja árið 1915. Sveitin tók skjótum 

framförum og á 17. júní hátíðarhöldunum 1919-1920 var sveitin orðin helsta lúðrasveitin. 

Meðal verkefna Gígjunnar var að leika fyrir dansi að Álafossi og á íþróttamótum sem 

Sigurjón á Álafossi gekkst fyrir, en hann var mikill atorkumaður í félagslífi bæjarins. Einnig 

lék Gígjan iðulega á kaffihúsum í Reykjavík, meðal annars á kaffihúsi Kristínar Dahlsted, 

Fjallkonunni. Þau lög sem voru á dagskrá sveitarinnar á meðan hún spilaði á Fjallkonunni, 

voru aðallega eftir þýsk og dönsk tónskáld, en á dagskránni þá er eitt lag eftir íslenskan 

höfund.
138

 Fljótlega fóru Harpan og Gígjan að auka samvinnu sína við ýmis tækifæri. Bæði 

félögin höfðu átt í vanda varðandi æfingahúsnæði og að lokum sameinuðust félögin tvö í 

Lúðrasveit Reykjavíkur sem stofnuð var árið 1922. Um leið var ráðist í að byggja nýtt 

húsnæði fyrir starfsemina og fékk húsnæðið nafnið Hljómskálinn. Markmið þessa nýja félags 

var ekki aðeins að auka tónleikahald, heldur einnig að efla tónlistarþekkingu og hljóðfæraleik 

fyrir þá sem höfðu áhuga og hjá almenningi yfirleitt. Á starfsferli sínum ferðaðist 

Lúðrasveitin mikið. Dagsferðir til sjúkrahúsanna að Laugarnesi, Kleppi og til Vífilsstaða voru 

til dæmis mjög algengar á fyrstu starfsárunum. Einnig var farið til Hafnarfjarðar í ferðir, en 

auk þess voru farnar skemmtiferðir á skipum inn í Hvalfjörð og til Akraness. Þá voru 

Þingvallaferðir farnar árlega. Félagið ferðaðist einnig til Vestmannaeyja, Ísafjarðar, Akureyrar 
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og Siglufjarðar. Á tónleikaferðalaginu 1925 þegar farið var til Ísafjarðar og þaðan norður, má 

sjá á tónleikaskránni áhugaverðar breytingar. Á efnisskránni eru mun fleiri lög eftir íslenska 

höfunda, en einnig eru komin lög eftir stór tónskáld eins og Franz Schubert og Edward 

Grieg.
139

 Lúðrasveit Reykjavíkur er enn starfandi í dag. 

 Í ritinu Skært lúðrar hljóma, sögu íslenskra lúðrasveita, er fjallað um lúðrasveitir á 

helstu þéttbýlisstöðum landsins utan Reykjavíkur. Misjafnlega gekk að halda þeim á lífi líkt 

og á mölinni og stundum kom það fyrir að þær væru stofnaðar, voru virkar í nokkur ár, en 

síðan var starfsemi hætt. Staðir þar sem stofnaðar voru lúðrasveitir um aldamótin og fram til 

1930 voru Hafnarfjörður, Akranes, Borgarnes, Stykkishólmur, Þingeyri, Ísafjörður, 

Sauðárkrókur, Akureyri, Seyðisfjörður, Eskifjörður, Vík í Mýrdal, Vestamannaeyjar, 

Eyrarbakki og Keflavík. Það á hve mörgum stöðum þessi starfsemi var virk sýnir hversu 

eftirsótt hún var. Á landsbyggðinni höfðu lúðrasveitirnar svipuðu hlutverki að gegna og í 

Reykjavík. Til dæmis spiluðu þær við álfadans og brennur á gamlárskvöld,
140

 við skrúðgöngur 

og á milli atriða á ýmsum skemmtunum, farið var í skógarferðir þar sem lúðrasveitir sáu um 

tónlistaratriði, þær spiluðu við brúarvígslur, á dansleikjum
141

 og við jarðarfarir og 

konungskomur svo það helsta sé nefnt.
142

 Annars voru lúðrasveitirnar nýttar við hvert tilefni 

sem gafst þar sem var viðeigandi að hafa tónlistaratriði, líkt og við flestar hátíðir sem haldnar 

voru á hverjum stað fyrir sig.
143

 

 Ljóst er að lúðrasveitir á fyrstu áratugum 20. aldar höfðu mikið samfélagslegt og 

menningarlegt gildi fyrir almenning. Með þeim komu ný lög fyrir fólk til að hlusta á, þær 

frumfluttu lög eftir íslensk tónskáld og kynntu þeirra efni því fyrir almenningi og þær lífguðu 

upp á samkomur og hátíðir svo þær urðu enn hátíðlegri fyrir vikið. Dæmi um það hve 

mikilvægar lúðrasveitir voru fyrir fólk má finna í eftirfarandi bréfi sem birtist í blaðinu 

Þjóðhvelli í nóvember 1906. Það kemur frá „Hornavini“ í tilefni þess að Lúðrafélag 

Reykjavíkur hafði lagt niður störf í fyrra skiptið og þar segir meðal annars: 
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Þessi hvíld á lúðrafélaginu sem numið hefur rúmu ári, hefur orðið til góðs að mínu áliti, því 

hún hefur bókstaflega fært bæjarbúum heim sannleikinn um það hvað þeir hafa misst. Menn 

hafa saknað þessara hljómsterku hljóðfæra afar tilfinnanlega með köflum, því að ýmis 

hátíðahöld hafa orðið mjög snauð að skemmtun og léleg, einungis vegna þess að lúðrana 

hefur vantað.
144  

Í bréfinu koma einnig fram átök félagsins við stjórnvöld og telur bréfritari að félagið hafi 

aðeins verið beðið um að koma saman aftur í tilefni af konungskomunni árið 1907, því þá 

bráðvantaði stjórnvöld auðvitað tónlistarflutning af þessu tagi.
145

 Annað dæmi um það hve 

lúðrasveitir voru mikilvægar fólki er sú staðreynd að stundum voru hljóðfæri fengin með 

samskotum frá almenningi eða með tombóluhaldi
146

 sem fjármagnaði þannig 

hljóðfærakaupin, eða að einstaklingar gáfu félögum hljóðfæri.
147

 Þannig léku lúðrasveitir 

landsins stórt hlutverk í félagslegu og menningarlegu tilliti fyrir landsmenn, ásamt því að 

stuðla að aukinni vitundarvakningu um gæði þess að hafa öflugt tónlistarlíf í samfélaginu. 

Þetta tókst þrátt fyrir að skilningur stjórnvalda hafi oft verið takmarkaður, en einnig þrátt fyrir 

þrálát húsnæðisvandamál sem einnig höfðu mikil áhrif á starfsemina og átti það við hvort sem 

um var að ræða félög á landsbyggðinni eða í Reykjavík.             

6.5. Þátttaka kvenna í tónlistarlífinu 

Þátttaka kvenna í tónlistarlífinu á þessum tíma var talsverð. Í æviminningum sínum minnist 

Árni Thorsteinsson á fjölmargar konur sem bæði sungu og spiluðu á hljóðfæri. Af 

einsöngvurum má til dæmis nefna Elínu og Herdísi Matthíasdætur, Guðrún Waage, Elísabetu 

Steffensen, Valgerði Lárusdóttur, Valborgu Einarsson konu Sigfúsar Einarssonar, Lauru 

Finsen, Jóhönnu Jóhannsdóttur og fleiri. Þessar konur höfðu flestar lært að syngja og voru 

ekki aðeins söngkonur, heldur tóku þær einnig að sér kennslu í söng og píanóleik. Þær sem 

störfuðu hvað mest við undirleik á tónleikum voru Ásta Einarsson, Anna Pálsdóttir, Valborg 

Einarsson, Kristrún Hallgrímsson, Matthildur Hjörleifsdóttir og Hólmfríður Halldórsdóttir.
148

 

 Víða er minnst á einstöku konur. Í ævisögu Sigfúsar Einarssonar er til dæmis minnst á 

Kristrúnu Hallgrímsson, en þar segir að hún hafi verið píanóleikari og undirleikari og hafi oft 

leikið með Bernburg í Gamla bíói með sýningum þar. Þá hafi hún einnig leikið með Oscari 

Johannson þegar hann spilaði.
149

 Þá vann Þórarinn Guðmundsson mikið með systrunum Elínu 
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og Herdísi þar sem þau spiluðu á tónleikum eða á kaffihúsum. Herdís hafði lært söng og á 

píanó í Kaupmannahöfn og Elín segir hann að hafi haft fallega söngrödd og hafi oftsinnis 

komið fram á söngskemmtunum.
150

 Þá var fyrsti hljóðfærakennari Þórarins frú Anna 

Pétursson sem kenndi honum á píanó og fyrsti fiðlukennarinn hans var Henríetta 

Brynjólfsson.
151

 Einnig tóku konur þátt í kórastarfseminni og voru í blönduðum kórum þegar 

þeir voru settir saman og áður hefur verið fjallað um.  

Konur hafa einnig tekið að sér önnur hlutverk, því á tónleikaskrá frá 1906 má finna 

auglýsta kvöldskemmtun í Bárunni þar sem frú Stefanía Guðmundsdóttir syngur gamanvísur. 

Í æviminningum Kristínar Dahlstedt veitingakonu kemur fram að eitt sinni hafi hún ráðið til 

sín hjón til að sjá um tónlistaratriði á kaffihúsi sínu. Eiginmaðurinn, Ingimundur Sveinsson 

spilaði á fiðlu, en konan hans Tobba söng ásamt því að leika allskonar hundakúnstir eins og 

þrautþjálfaður sirkusleikari.
152

 Þá komu konur fram einar og sér, en til dæmis héldu fjórar 

konur saman tónleika árið 1906 og tvær þeirra hugðust bregða sér út á land í tónleikaferð.
153

  

Konur voru því mjög virkar í tónlistarlífi Reykjavíkur á þessum tíma. Það verður þó að 

minnast á að engin þeirra virðist hafa farið út í tónsmíðar og ekkert kvenkyns tónskáld er því 

til staðar á þessum tíma, a.m.k. virðist ekki minnst á það í þeim heimildum sem hér hafa verið 

skoðaðar. 

6.6. Tónlistin 

Um aldamótin fór mikið af erlendum lögum að öðlast útbreiðslu og fólk hætti að syngja 

gömlu íslensku lögin. Lög bræðranna Helga og Jónasar voru sungin, en straumhvörf verða 

fljótlega eftir aldamótin þegar íslensk tónskáld fara að láta að sér kveða og gefa út sönglög, og 

þeim er vel tekið um allt land. Íslensku lögin eru þó í miklum minnihluta eins og söngskrá frá 

þessum tíma sýnir, en af 300 lögum eru 82 lög eftir íslensk tónskáld. Fólk tók íslensku 

tónskáldunum þó fagnandi og skiptu frægum erlendum lögum sem höfðu jafnvel lengi verið 

sungin, út fyrir íslensk lög við sama texta. Íslensku lögin báru keim af rómantískri stefnu 19. 

aldar og voru ljóðræn í anda. Flest íslensk tónskáld sömdu þó aðallega sönglög,
154

 því ekki 

voru enn aðstæður hér á landi til að flytja stærri verk, til dæmis voru hljóðfæraleikarar ekki 

nógu margir til þess að spila slík verk.  
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Tónleikaskrár frá þessum tíma endurspegla þessa þróun, því þar er mikið af dönskum 

og norskum sönglögum, en einnig þýskum lögum. Fljótlega eftir aldamótin fer þó að bera á 

því að flutt eru verk eftir dönsk og þýsk tónskáld líkt og Weyse og Mendelssohn. Til dæmis 

eru tónleikar árið 1905 í Bárunni þar sem dagskráin er fjölbreytt með einsöng og blönduðum 

kór. Þar er meðal annars á dagskránni Faust eftir Gounod og Rondo und Larghetto aus dem 

Krönungskonzert eftir Mozart. Þá má minnast á tónleika sem einnig voru haldnir í Bárunni 

árið 1906, en þar eru flutt lög eftir Wagner, Aug. Enna, Beethoven auk þess að flutt eru lög 

eftir Jón Laxdal, Árna Thorsteinsson og Sigfús Einarsson.
155

 Það má því segja að tónlistin 

sem flutt var á þessu tímabili hafi einkennst af íslenskum og skandinavískum sönglögum 

ásamt þýskri klassík. 

Lítið er um auglýsingar frá kaffihúsunum á tónlistaratriðum sem þar voru, en ef tónlist 

var flutt þar á hverju kvöldi líkt og Þórarinn Guðmundsson talar um, þá hefur líklega ekki 

þurft að auglýsa það sérstaklega. Hugsanlega hefur tónlistarflutningur á kaffihúsunum verið af 

öðrum toga en til dæmis á Bárunni. Þórarinn fjallar um tónlistina sem flutt var á kaffihúsum 

sérstaklega og nefnir þar óperuaríur, forleiki, marsa, valsa, ungverska dansa, fox-trotta, 

mazúrka og fleira og segir að á hljómleikaskránni hafi verið bæði klassísk lög og létt tónlist. 

Þá voru einnig flutt íslensk lög eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Árna Thorsteinsson, séra 

Bjarna Þorsteinsson, Jónas og Helga Helgasyni, Inga T. Lárusson, Jón Laxdal, Sigfús 

Einarsson, Sigvalda Kaldalóns og fleiri. Á þessu má sjá í fyrsta lagi að dagskráin hefur verið 

ansi fjölbreytt, en á tónleikaskrá sem Þórarinn var með voru 615 lög. Í öðru lagi að lög 

íslensku tónskáldanna hafa verið flutt og tónskáldin orðin allnokkur.
156

  

Sú erlenda tónlist sem hingað barst hefur fundið sér leið á ýmsan máta. Menn sem fóru 

til Kaupmannahafnar til náms heyrðu nýja tónlist og komu að öllum líkindum með nýjar nótur 

með sér heim, auk þess að læra ný lög sjálfir. Dæmi um þetta má finna hjá Þórarni 

Guðmundssyni. Hann ferðast til New York árið 1917 til að kynna sér tónlistarsenuna þar. Við 

heimkomuna pantaði hann sér nótur frá Ameríku með lögum sem aldrei höfðu heyrst á Íslandi 

fyrr.
157

 Annað dæmi um slíkt hefur áður verið minnst á, þegar Magnús Magnússon kom frá 

Englandi úr námi og hafði með sér nótur með lögum sem aldrei höfðu heyrst hér á landi 

áður.
158

 Þá komu erlend skemmtiferðaskip reglulega til landsins þar sem fólk heyrði nýja 
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tónlist flutta.
159

 Eftir að grammófónarnir komu til sögunnar og síðar verður fjallað um, er ljóst 

að með hljómplötum sem seldar voru, barst erlend tónlist til landsins. Kristín Dahlstedt 

veitingakona var með grammófón á sínu kaffihúsi sem spilaði lög þegar settur var í hann 

peningur og segir Kristín að eitt sinn hafi brotist út slagsmál vegna grammófónsins, þegar 

maður einn vildi frekar fá að syngja sjálfur í stað þess að hlusta á grammófóninn. Þá segir hún 

við hann: „Hér er ekki leyfður grallarasöngur“
160

 svo augljóslega voru grammófónarnir ekki 

öllum að skapi! Þá keypti Kristín píanó frá Englandi sem var sjálfspilandi og í þessu píanói 

voru bestu tónverk snillinganna geymd. Þetta píanó var fyrsta sinnar tegundar á Íslandi.
161

 Á 

ofangreindu má sjá að sú erlenda tónlist sem hér breiddist út kom til landsins með ýmsum 

hætti. Auk þess er ljóst að erlend tónlist hefur verið ríkjandi á tímabilinu, þar til íslensk 

tónskáld fóru að láta að sér kveða.   

6.7. Tónleikahúsnæði 

Aðal tónleikastaður Reykjavíkur á þessum tíma var Báruhúsið, eða Báran eins og húsið var 

jafnan kallað. Báran var byggð árið 1904, en þegar Nýja bíó var byggt árið 1921 tók það við 

sem helsti tónleikastaðurinn.
162

 Þegar skoðaðar eru tónleikskrár frá þessum tíma fer þetta ekki 

á milli mála. Flestir tónleikar eru haldnir í Bárunni fram til 1921 og þá tekur Nýja bíó við.
163

 

Tónleikar voru þó haldnir á fleiri stöðum líkt og áður hefur verið minnst á og voru það þá 

helst kaffihúsin og hótelin, en einnig voru haldnir tónleikar í dómkirkjunni. Þá voru haldnir 

tónleikar í Iðnaðarmannahúsinu eða Iðnó, eins og það var kallað.  

Þórarinn Guðmundsson nefnir ýmsa staði sem hann spilaði á og frásögn hans gefur 

ákveðna mynd af kaffihúsamenningunni. Hann spilaði helst á Hótel Skjaldbreið, Hótel 

Íslandi, Fjallkonunni og Café Rosenberg. Hótel Ísland sóttu helst stórhöfðingjar bæjarins og 

góðtemplarar. Á Fjallkonuna sóttu helst skipstjórar og aðrir sjómenn og þar var nokkuð um 

áfengisdrykkju. Besta kaffihúsið telur Þórarinn að hafi verið Café Rosenberg, því þangað hafi 

sótt fólk af öllum stéttum, ungir sem gamlir og að þar hafi einnig verið haldin fín samkvæmi. 

Þá minnist Þórarinn einnig á að fleiri tónleikar hafi verið haldnir í bíóhúsunum heldur en 
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sýndar kvikmyndir og voru þau því einnig vinsælir tónleikastaðir.
164

 Það hefur því verið 

ákveðin stéttaskipting í gangi varðandi það hverjir sóttu hvaða staði. 

Lengi vel voru vandamál með húsnæði hvort sem var til tónleikahalds eða æfinga. 

Þannig áttu kórar og lúðrasveitir sérstaklega erfitt og það húsnæði sem til staðar var, var varla 

tónleikahæft. Þetta kemur vel fram í gagnrýni sem sett var fram í grein og birtist í Ísafold árið 

1917. Þá hélt karlakórinn 17. júní tónleika í Templarahúsinu og kvartar greinarhöfundur sáran 

yfir því hversu lélegt húsnæðið sé til tónleikahalds. Þá minnist hann einnig á að kórinn sé að 

koma fram í fyrsta skiptið á árinu þar sem kórinn hafi ekki getað æft sig vegna skorts á 

húsnæði.
165

     

6.8. Hljóðritunartæknin og plötuútgáfur 

Ekki er vitað með vissu hvenær tæknin barst fyrst til Íslands, en vitað er að eitt vaxhólkatæki 

var komið til landsins um 1897
166

 og síðar var farið að selja tækin í verslunum.
167

 Elstu 

hljóðritanir á vaxhólka sem til eru hér á landi voru gerðar árið 1903, en þá hófst Jón Pálsson 

handa við að hljóðrita ýmiss konar efni sem hann taldi mikilvægt að varðveita og væru 

menningarverðmæti. Upptökur Jóns eru frá árunum 1903 og fram til 1912 og voru 

vaxhólkarnir upphaflega 111 talsins. Langmest af efninu sem tekið var upp er söngur, helst 

gömul íslensk sálmalög, en auk þess er nokkuð af rímnakveðskap og töluðu máli. Það hvað 

Jón ákveður að taka upp, gömlu sálmalögin og rímnakveðskap, rennir stoðum undir það sem 

áður hefur verið minnst á, að á þessum tíma sé gamli grallarasöngurinn óðum að hverfa. 

Athyglisvert er þó að af þeim upptökum sem finna má á vefsíðu Ísmús, er enginn 

heimildamaður kvenkyns.  

 Eftir þriggja ára dvöl í Vesturheimi kom Theodór Pálsson hákarlaskipstjóri frá 

Siglufirði árið 1906 með upptökutæki með sér til landsins. Hann hljóðritaði raddir fjögurra 

manna á Siglufirði og mega þær hljóðritanir teljast þær næstelstu sem varðveist hafa og þær 

langelstu frá Norðurlandi. Á meðal þeirra manna sem söng var séra Bjarni Þorsteinsson. Sú 

upptaka sker sig talsvert úr öðrum sem varðveist hafa frá þessum tíma, að því leyti að á þeim 

er Bjarni að syngja dægurlagið Það liggur svo makalaust ljómandi á mér, en textann samdi 

Bjarni sjálfur á stúdentaárum sínum.
168

 Hér er því ekki um grallarasöng að ræða, heldur er 
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þarna komin samtímaheimild og hugsanlega dæmi um það sem þessir menn voru að syngja á 

þessum tíma sér til skemmtunar.  

 Í ævisögu sinni minnist Árni Thorsteinsson á fónógraffinn sem Edison fann upp og 

segir að hann hafi verið frábrugðinn grammófóninum að því leyti „að í stað platnanna voru 

aflangir, sívalir vaxvalsar, holir að innan.“ Árni telur að fyrsta fónógraffinn sem komið hafi til 

landsins hafi Ásgeir Sigurðsson konsúll eignast. Hann segir ennfremur frá því að Ásgeir hafi 

látið setja fónógraffinn í glugga skrifstofu sinnar í Hafnarstræti þar sem hann rak verslunina 

Edinborg. Þar hafi safnast saman múgur og margmenni til að hlusta á þetta undratæki, en 

bæði laðaði þetta viðskiptavini að, auk þess að vera vegfarendum til ánægjuauka.
169

 Árni 

minnist ekki á það hvenær þetta á sér stað, en Ásgeir opnaði verslun sína árið 1895
170

 og rak 

hana um árabil. Það er því líklegt að þetta hafi verið frekar snemma, þar sem svo virðist á 

lýsingu Árna að fólki sé tækið ekki kunnugt og um algera nýjung að ræða.  

Rétt um áratug eftir að vaxhólkar og vaxhólkatæki koma til sögunnar, mun 

grammófónninn hafa verið fundinn upp af Þjóðverjanum Emilé Berliner. Rétt fyrir aldamótin 

1900 komu fyrstu grammófónarnir og grammófónplöturnar síðan til Íslands, en ekki er vitað 

nákvæmlega hvaða ár. Í janúar mánuði árið 1897 birtist í vikublaðinu Fjallkonan frétt um 

grammófóninn og er þar talað um talvél. Þá er elsta auglýsingin sem fundist hefur um 

grammófón í íslensku blaði úr Þjóðólfi frá 25. ágúst árið 1900.
171

 Árni Thorsteinsson segir að 

hann hafi eignast grammófón strax og þeir komu til landsins, en hann eignaðist sinn fyrsta 

árið 1904. Á næstu árum átti Árni síðan eftir að eignast mikið af hljómplötum sem samanstóð 

að mestu leyti af söngplötum og klassískri tónlist. Til dæmis átti Árni hljómplötu með söng 

Caruso. Af þessum ástæðum komu vinir Árna oft í heimsókn og var oft setið og hlustað langt 

fram á nætur.
172

 Nú var söngur og stöku hljóðfæraleikur ekki eini valkosturinn sem 

tónlistarleg skemmtun, heldur var hægt að hlusta á erlenda tónlist til viðbótar og jafnvel fá 

þaðan innblástur til tónsmíða líkt og hugsanlega hefur gerst hjá Árna.  

Um 1910 hófst útgáfa íslenskrar tónlistar, en þetta upphaf miðast við þann atburð 

þegar íslensk tónsmíði var í fyrsta sinn hljóðrituð á hljómplötu, en það átti sér stað í 

Kaupmannahöfn. Pétur Á. Jónsson þá upprennandi óperusöngvari, söng þrjú íslensk lög inn á 

78 snúninga plötu sem gefin var út af útgáfufyrirtækinu His Master‘s Voice og varð þar með 

fyrsti Íslendingurinn til að syngja íslensk sönglög inn á plötur. Lögin voru Dalvísur eftir Árna 
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Thorsteinsson og tvö eftir Sigfús Einarsson, Augun bláu og Gígjan. Eftir þessa frumraun fór 

íslensk hljómplötuútgáfa hægt af stað og aðeins fáeinar plötur komu út í flutningi íslenskra 

söngvara. Eftir 1920 jókst hinsvegar íslensk plötuútgáfa talsvert og um miðjan 3. áratuginn 

voru komnar út um 35 hljómplötur með íslenskri tónlist. Meðal helstu söngvara sem sungu 

inn á 78 snúninga plötur í upphafi íslenskrar plötuútgáfu og fram á þriðja áratuginn voru þeir 

Einar Hjaltested, Eggert Stefánsson og Sigurður Skagfeld.
173

 Þá fóru verslanir fljótlega að 

sérhæfa sig í sölu hljómplatna og grammófóna og fyrsta sinnar tegundar hér á landi var 

Hljóðfærahús Reykjavíkur sem stofnað var árið 1916. Fyrsta hljóðverið á Íslandi var síðan 

sett upp um stundarsakir árið 1930 í íþróttahúsi KR (sem áður var samkomuhúsið Bárubúð), 

en eftir stofnun Ríkisútvarpsins í árslok 1930 varð það helsti vettvangur til hljóðritunar þar til 

síðar meir.
174

  

Enginn vafi leikur á því að vaxhólkatækin og grammófónarnir hafa átt ríkan þátt í því 

að innleiða nýja tónlist og ný lög erlendis frá og að það hafi gefið fólki aukinn tónlistaráhuga. 

Einnig hafa tækin orðið til þess að mikilvægum heimildum um gamla grallarasönginn og 

rímnakveðskapinn var bjargað frá glötun með því að hljóðrita efnið á vaxhólka. Það er þó 

einnig ljóst hversu mikilvægt er að safna efni samtímans hverju sinni, ekki aðeins því sem 

talið er að sé að hverfa, því áhugavert væri að geta til dæmis hlustað á almenning frá þessum 

tíma syngja þau lög sem voru vinsælust hverju sinni. Þá er ljóst að með íslenskri plötuútgáfu 

fóru íslenskar tónsmíðar í auknum mæli að heyrast á heimilum landsmanna svo fólk gat 

hlustað á lögin þegar þeim hentaði í stað þess að þurfa að bíða eftir næstu tónleikum. 
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Lokaorð 

Í fyrri hluta þessa rannsóknarverkefnis var markmiðið að skoða íslenska tónlistarmenningu í 

sögulegu tilliti. Þegar tónlistarsagan er síðan skoðuð í hinu stóru samhengi, má í fyrsta lagi sjá 

hve litlar breytingar urðu á löngum tíma og hve miklar breytingar urðu síðan á afar stuttum 

tíma á íslenskri tónlistarmenningu. Í gegnum aldirnar má einnig sjá að íslensk 

tónlistarmenning einkenndist að mestu af andlegum og veraldlegum söng. Á meðan heimildir 

um hinn andlega söng og tónlistina sem honum fylgdi eru til staðar, er minna að finna af 

heimildum um hinn veraldlega söng og tónlistina sem honum fylgdi. Kveðskapnum var haldið 

til haga, en tónlistin sem honum fylgdi var ekki farið að skrá niður fyrr en á 19. öld. Þá eru 

heimildir er varðar hljóðfæraleik af afar skornum skammti, en þó hægt að gera sér ákveðnar 

hugmyndir um hann með þeim heimildum sem þó er að finna, t.d. það að nokkuð er um að 

fólk hafi búið sér til sín eigin hljóðfæri. Það virðist því vera að íslensk tónlistarmenning hafi 

verið afar einsleit um aldir, eða þar til á 19. öld að ýmsar nýjungar á þessu sviði hefjast. Á 

þeim tíma fara ný lög að ryðja sér til rúms, hljóðfærakostur eykst og aðstæður til 

tónlistarflutnings einnig, en auk þess fara menn að sækja sér sérstaklega tónlistarmenntun 

erlendis. Þá fara menn einnig að semja lög, þ.e. íslenskar tónsmíðar hefjast einnig á þessu 

tímabili sem og starfsemi kóra og lúðrasveita.   

Á fyrstu þremur áratugum 20. aldar heldur sú þróun áfram sem hófst um miðja 19. öld. 

Menntun einstaklinga erlendis eykst -hvort sem það er sérhæfing á tónlistarsviðinu eða 

tónlistarnám með öðru námi -og fyrsti vísir að því að einstaklingar hafi tónlist að aðalatvinnu 

á Íslandi verður til. Þeir einstaklingar sem setjast að á Íslandi eftir tónlistarnám hafa gríðarleg 

áhrif á tónlistarlífið með kennslu, kórstjórnun, stjórnun lúðrasveita, lagasmíðum, 

hljóðfæraleik, tónleikahaldi og ýmsu öðru sem snéri beint eða óbeint að tónlistarlífinu, t.d. 

greinaskrifum um tónlist og tónlistarflutning. Þá dreifist þessi þekking einnig út á 

landsbyggðina með einstaklingum sem þar setjast að og hafa reynslu eða menntun á 

tónlistarsviðinu. Þessir einstaklingar fengu margir tækifæri til að starfa við tónlist erlendis, en 

tóku meðvitað ákvörðun um að snúa heim í þeim tilgangi að efla íslenska tónlistarmenningu.  

Þá er hlutverk kóra af ýmsum stærðum og gerðum, sem og lúðrasveita afar mikilvægt í 

tónlistarlífinu. Þeirra hlutverk var að skemmta almenningi við hin ýmsu tækifæri, hvort sem 

það var við helstu hátíðir sem haldnar voru, við konungskomur eða önnur opinber tækifæri, 

við vígslu brúa, eða við opinbert skemmtanahald almennt og voru tilefnin æði fjölbreytt. 

Hvaða hlutverk konur höfðu í tónlistarlífinu var áhugavert að skoða. Konur sóttu sér einnig 
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menntun erlendis eins og karlar, bæði í hljóðfæraleik og söng, en þær tóku sér ekki fyrir 

hendur að semja tónlist sem er afar athyglisvert miðað við hversu áberandi þær voru í 

tónlistarlífinu sem söngkonur eða undirleikarar og einnig sem skemmtikraftar. Þótt íslenskar 

tónsmíðar hafi aukist mikið á þessum tíma, var erlend tónlist ráðandi og átti hún greiða leið til 

landsins með ýmsum hætti. Íslenskar lagasmíðar urðu þó mjög vinsælar og almenningur tók 

íslenskum tónsmíðum opnum örmum og jafnvel fram yfir rótgróin erlend lög sem notuð 

höfðu verið lengi. Sú tónlist sem var ríkjandi á þessum tíma var samsetning af íslenskum og 

skandinavískum sönglögum, en einnig mikið til þýskri klassík sem færðist í aukana á 

tímabilinu, sérstaklega þegar skilyrði til flutnings þess konar tónlistar varð betri með fleiri 

hljóðfærum og hljóðfæraleikurum. 

Það má einnig segja að aðstæður til tónlistarflutnings hafi breyst mikið á þessu 

tímabili. Tónlistariðkun færðist æ meir út af heimilunum og út í samfélagið, t.d. í kaffihúsin, 

sem höfðu hljóðfæraleik og aðra tónlist á boðstólnum nánast á hverju kvöldi og þá fyrir fullu 

húsi. Þá voru tónleikar haldnir í kirkjum, kvikmyndhúsum og öðru þar til gerðu húsnæði. 

Skortur á viðunandi húsnæði var þó algengt vandamál og töluverð vandræði sköpuðust fyrir 

kóra, lúðrasveitir og annað tónlistarfólk við að komast í almennilegt æfingahúsnæði. Jafnvel 

gat það orðið til þess að kórar og lúðrasveitir lögðust niður tímabundið. Tónlistin fluttist þó 

einnig inn á heimilin, að minnsta kosti sum þeirra, með tilkomu vaxhólka og síðar 

grammófóna. Þá gat fólk spilað tónlist heima hjá sér og þannig kynnst nýrri tónlist, en einnig 

eru upptökur sem gerðar voru á þessum tíma afar mikilvægar varðandi varðveislu á íslenskum 

tónlistararfi. Á þessum tíma var tekið upp það sem talið var að væri að hverfa, en látið vera að 

taka upp tónlistarlífið eins og það var á þessum tíma, sem segir okkur hversu mikilvægt er að 

rannsaka og halda til haga hversdagsmenningu líðandi stundar. 
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