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Formáli 
!
 Hugmyndin að efninu sem hér er til umfjöllunar, kom til mín síðla sumars 2013 þegar mér 

varð hugsað til heimahaganna, Ísafjarðar og Vestfjarða, og velti fyrir mér hvernig ég gæti notað 

reynslu mína og námið við Háskóla Íslands. Ég velti þá fyrir mér efninu Vestfirsk sálmaskáld, en 

meðal þeirra má nefna Ólaf frá Söndum í Dýrafirði, Jónas Tómasson eldri og sr. Sigtrygg 

Guðlaugsson á Núpi í Dýrafirði. Ég hafði samband við Jón Jónsson menningarfulltrúa svæðisins, 

sem tók vel í hugmyndina og mögulegt samstarf að verki loknu. Eftir að hafa kynnt nokkrar 

hugmyndir, leist kennurum námsins, þeim Eggert Þór Bernharðssyni og Guðbrandi Benediktssyni 

best á þessa hugmynd. Ennfremur Unu Margréti Jónsdóttur dagskrárgerðarkonu hjá Ríkisútvarpinu. 

En það sem gerði útslagið var heimsókn á Tónlistarsafn Íslands, þar sem tilvonandi leiðbeinandi, 

Bjarki Sveinbjörnsson mælti eindregið fyrir því að ég hugsaði um heimahagana. Svo skemmtilega 

vildi til að hann var einmitt á leið til Vestfjarða til að afla heimilda fyrir Tónlistarsafnið. Mér væri 

velkomið að nota það efni. Þess sér m.a. stað í myndum sem birtast í ritgerðinni. Það var sem sagt 

skrifað í skýjin eins og stundum er sagt. Þegar fram leið var þó ljóst að efnið var of yfirgripsmikið 

og var ákveðið að fjalla um sálmaskáldið, þjóðlagasafnarann og tónlistarfræðinginn sr. Sigtrygg 

Guðlaugsson á Núpi. Ég vil nota tækifærið hér til að þakka kennurum og samnemendum mínum í 

náminu kærlega fyrir samveruna og alla aðstoð, og Unu Margréti fyrir heimildir. Leiðbeinanda 

mínum, Bjarka Sveinbjörnssyni færi ég bestu þakkir fyrir fræðilega og ánægjulega leiðsögn og 

samstarf.      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Inngangur 

  

 Sr. Sigtryggur Guðlaugsson, prestur, kennari og sálmaskáld á Núpi í Dýrafirði, er 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Bók hans, 70 sönglög kirkjulegs efnis, er tekin til sérstakrar 

skoðunar og greiningar. Sálmar Sigtryggs eru bornir saman við sálma og sönglög í íslenskum 

sálmabókum og söngheftum. Jafnframt er leitast við að setja skoðanir og verk sr. Sigtryggs í 

sögulegt og hugmyndafræðilegt samhengi, og kynna hugmynd að menningartengdri ferðaþjónustu í 

tengslum við líf og starf Sigtryggs. Í öllu þessu leikur bróðir hans, Kristinn Guðlaugsson, stórt 

hlutverk. Áhugi þeirra bræðra á tónlist, skáldskap, mannrækt og fegurð, er sameiginlegur og líf 

þeirra að miklu leyti samtvinnað. 

 Þeir unna sveitinni, þjóðlegum arfi, landinu og ræktun, auk þess að vera ötulir talsmenn 

reglusemi og bindindis. Trúin á heimahagana og skyldur við guð og landið. Að norðan komu þeir úr 

umhverfi mikils framfara- og fróðleikshugar. Allt sem viðkom menntun og mannrækt í víðum 

skilningi, var þar efst á baugi hjá mörgum. Þess sér t.d. stað í bréfasöfnum þeirra Sigtryggs og 

Kristins. Bréfin opna dyr að hugarheimi og aðstæðum. Fegurðarþráin er skoðuð og hvernig hún 

lýsir sér í bréfum og skrifum, með aðaláherslu á tónlist.     

 Gerð er nokkur grein fyrir þjóðlagasöfnun og framlagi Sigtryggs í safni sr. Bjarna 

Þorsteinssonar, Íslensk þjóðlög.   

 Sigtryggur kaus ljóðræna eiginleika framyfir aðra og hvatti til nýsköpunar og endurnýjunar í  

sálmaflóru þjóðarinnar undir yfirskriftinni: Syngið drottni nýjan söng.     

 Hann skrifaði merkilega grein sem ber heitið Hugleiðingar um forníslenskan kirkjusöng. Í 

greininni koma fram skoðanir hans og þekking sem tónlistarfræðings og þjóðlagasafnara. Hann 

hvatti til þess að íslensku þjóðlegu sálmaarfleiðinni yrði meiri gaumur gefinn og að úr þeirri arfleið 

mætti verða efni í íslenska list.   

 Framlagi Sigtryggs sem brautryðjanda og frumkvöðuls í skóla- , félags- og ræktunarmálum, 

er ekki gert skil hér, enda hafa aðrir ítarlega fjallað um þann þátt. Ber þar hæst stofnun 

unglingaskóla á Núpi, en Sigtryggur var skólastjóri hans frá stofnun árið 1907 til 1929, og 

garðurinn Skrúður sem var stofnaður árið 1909. 

!!
!
!
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Orgel og langspil Sigtryggs. 
Mynd: Bjarki Sveinbjörnsson 

!
!

Sögulegur bakgrunnur, kirkjutóntegundir og uppruni sálmalaga 

!
 Á tíma rómverska keisaradæmisins var tónlist og mælskufræði flokkuð sem mikilvægir 

hlutar hinna sjö frjálsu lista, septem artes liberales. Á miðöldum var málfræði, mælskufræði og 

tónlist talin mynda einingu, artes sermonicales eða artes dicendi, þ.e.a.s. hinar talandi listir.   1

 Mælskufræðin er gott dæmi um tæki sem er yfirfært á listirnar og notað í þeim. Retorískar 

aðferðir til að ná fram áhrifum og sannfæra aðra. Á svipaðan hátt og í tungumálinu, gerist það 

einnig í tónlistinni. Hugtök eins og Inventio, Dispositio, Elaboratio, Decoratio, Executio, hafa 

verið notuð þegar tónverk er samið. Fyrirmyndin var til staðar í málinu og var einfaldlega notuð. 

Sem hjálparhella við þennan arkitektúr var svo notað safn munnlegra, formlegra eða þematískra 

aðferða til að nota við byggingarframkvæmdirnar. Þessar aðferðir nefnast Loci Topici, eða Topos. 

Þýska tónskáldið og tónlistarfræðingurinn Johann Mattheson talar um Klangrede , eða tónaræðu.      2

En það var fleira sem notað var til að ná hughrifum og voru til þess notaðir sérstakir skalar.  

Platón kemur því að í Ríkinu, í samtali Sókratesar og Glákons, að hinir ólíku tónskalar sem nefndir 

voru eftir ákveðnum hópum og svæðum, og sem kallast t.d. dórískur, frýgískur, lýdískur, 

míxólýdískur og jónískur, að þeir hafi eiginleika til að móta skapgerð og tilfinningar. Að merking 

þeirra sé gefin. Í því samhengi er gaman að geta þess Lýdíska tóntegundin með sinni stækkuðu 
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ferund, sem samkvæmt hefð er kölluð tónskratti eða tóndjöfull, er einkennandi (fyrirferðarmikil) í 

íslenskum þjóðlögum. Sigtryggur ræðir um lýdísku tóntegundina og mikilvægi hennar í grein sinni 

Hugleiðingar um forníslenskan kirkjusöng, sem birtist í tímaritinu Tónlistin 3 árg. 3-4. hefti.  

 Skoðanir séra Sigtryggs á sálmum og sálmaþróun á Íslandi kemur fyrirtaksvel fram í þessari 

grein hans, sem einnig birtist í Lindinni 1962. Þar ræðir hann um þróun sálmasöngs á Íslandi og 

þau sálmasöfn sem gefin voru út gegnum tíðina. Einnig lýsir hann eigin skoðunum og mati, sem 

reynist notadrjúgt við skoðun og umræðu um hann sjálfan og sálmagerð hans.     

 Í grein sinni Þakkir, sem dr. Hallgrímur Helgason birti í tímaritinu Tónlistin, I hefti 4. árg. 

fjallar hann um Sigtrygg og grein hans Hugleiðingar um forníslenskan kirkjusöng. Þar segir hann 

m.a.:  

!
 Höfundur hennar bregður þar leiftrandi ljósi yfir hina annars svo myrku braut   

 íslenzkrar tónlistar, svo langt sem heimildir leyfa. Bjartsýni hans á erfðadug   

 Íslendingsins og ást hans á hinu gamla, óvillugjarna leiðarljósi kynslóðanna gerir  

 ritsmíð þessa bæði þjóðernislega og fræðilega að stórmerkum viðburði.    3

!
 Með þessum orðum viðurkennir dr. Hallgrímur þekkingu og færni Sigtryggs sem 

fræðimanns og tök hans á efninu. Þar kemur líka fram sú merkilega skoðun Sigtryggs að 

kynslóðirnar leiki aðalhlutverkið í varðveislu og þróun gömlu sálmalaganna. Fyrir þessari skoðun 

færir hann rök í grein sinni. En Sigtryggur byrjar á því draga upp mynd af aðstæðum:  

!
  Þegar guðsþjónusta í kirkjum hófst eftir hinum nýja sið Lúthers, breyttist allmikið  

 söngleg meðferð. Áður var sungið mest kaflar og órímaðar setningar úr ritum   

 biblíunnar (einkum Davíðs sálmum), og það á latínumáli.   4

!
 En sögulegar forsendur þarf að skoða áður en lengra er haldið. Lykilatriði í kenningu 

Lúthers var beint samband hvers einstaklings við Guð. Þess vegna átti öll trúariðkun að fara fram á 

móðurmálinu. Um þetta leyti breiddist út prentlistin og Lútherstrúarmenn urðu duglegir við 

bókaútgáfu. Þeir gerðu ráð fyrir að menn færu annað hvort til himna eða helvítis en gætu ekki bætt 

fyrir gjörðir sínar í hreinsunareldinum. Þeir gripu því oft til þess ráðs að hræða fólk með því að 
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lýsa helvíti. Þetta var kölluð bókstafstrú eða lútherskur rétttrúnaður. Lúther var sjálfur skáld og 

áhugamaður um tónlist. Hann vildi að söfnuðurinn tæki þátt í söngnum og sungið yrði sem mest á 

móðurmálinu. Ekki var auðvelt að fella þýðingar að eldri tónlistinni, svo brugðið var á það ráð að 

yrkja nýja sálma með bundnum hætti sem hægt væri að nota með fleiri en einu lagi. Og lögin að 

hluta sótt í sjóð þýskrar alþýðutónlistar. Í byrjun 19. aldar og í kjölfar rómantísku stefnunnar með 

sínum þjóðlegu áherslum, var mikið átak í söfnun, endurvakningu og varðveislu þjóðlegrar 

tónlistar ýmisskonar.   

!
 Þegar glaðna tók yfir þjóðlífi Norðurlanda, á fyrri hluta síðustu aldar, og rómantíski  

 andinn fór að senda frá sér heilsublæ sinn, þá vaknaði viðleitni þjóða þessara til að  

 endurnýja sálmasöng sinn, sem var, eins og áður er sagt, orðinn nokkuð breyttur og  

 dauflegur……Þannig hefur atvikazt, að af lögunum undir áður nefndum 174 lagboðum  

 sálmabókar vorrar eru yfir 120 úr kirkjusöng Dana, langflest úr bókum Berggreens og  

 mörg eftir hann sjálfan. Ein 6-7 eru úr sænskum eða norskum bókum, færri úr enskum; þá 

 eru fáein úr fornþýzkum söng, sem gleymd virðast nú öðrum þjóðum. En hvað höfum vér  

 sjálfir lagt til? Hér eru 4-5 lög eftir nafngreinda Íslendinga. Þó skal þess strax getið, að  

 ofurlítið hefur bæzt við þann hóp í síðustu bókum vorum.   5

!
 Notkun tóntegunda eru áhugaverð í tengslum við sálmana, sérstaklega ef um 

kirkjutóntegundir er að ræða. Í því efni má benda á sálm númer 32 í bók Sigtryggs: Herra blygðast 

hlýt ég. Lagið er skrifað í C-dúr en hljómar út frá E, þ.e.a.s. frýgísk tóntegund. Lagið endar í C að 

lokum. Sigtryggur var vel meðvitaður um kirkjutóntegundirnar og notkun þeirra, sérstaklega 

þeirrar lýdísku og sem hann taldi hina íslensku tóntegund vegna þess hve mjög hún mótar íslensku 

þjóðlögin. Ingibjörg Eyþórsdóttir fjallar m.a. um tóntegundabreytingar í sálmalögum sr. Sigtryggs í 

lokaritgerð sinni frá Listaháskóla Íslands 2005: Með sínum tón: Tóntegundabreytingar í íslenskum 

sálmalögum. 

!
 Athyglisvert er að lesa skilgreiningu Sigtryggs á „gömlu lögunum“ þ.e. sálmalögum sem 

lifðu með þjóðinni áður en útgáfa nýrra sálmabóka hefst á nítjándu öld og þar með endurnýjun 

kirkjusöngsins:   

!
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 Nú skal ég segja, hverju „gömlu lögin“ hafa hvíslað tilfinningu minni: Léttir sveipir  

 gregóríanska söngsins, blandaðir alvöruþunga siðbótarmanna, lána auðmýktar- og  

 bænaranda Hallgríms Péturssonar róm og tóna og glaða von guðsbarna. Hér hafa  

 ekki lærðir tónfræðingar verið að verki. En hreinar bljúgar tilfinningar, ásamt glöggu  

 fegurðarformi, hefir margur Íslendingur átt og geymt í fásinninu, og í kyrrþey tekið á  

 móti sjóði til að gefa guði í framrás söngraddar sinnar með skáldinu, sem lagði til  

 orð á tungu. Þetta skapaði hjartnæm sálmalög, sem vér höfum nú nefnt „gömlu   

 lögin.     6

!
Sem dæmi um eitt slíkt gamalt lag, nefnir Sigtryggur lagið Víst ertu Jesús, kóngur klár.   

 Hann hafði fyrst heyrt það hjá Jóni Pálssyni organista, sem sjálfur hafði það eftir móður 

sinni eða ömmu. Sigtryggi þykir miður að sálmalögin hafi mörg hver verið færð úr sínum 

upprunalega búningi í lýdískri tóntegund og séu nú í dúr og moll í dönskum búningi. Hann nefnir 

að íslendingar eigi sjálfir sín lög og spyr hvort ekki sé hægt að hlúa að þeim og auðga þau til 

helgibóta og sæmdarauka. Nefnir að frændur vorir á Norðurlöndum hafi einmitt verið ötulir við þá 

iðju.  Hann segir ennfremur að lag sé ekki endanlega bundið í nótum eins flytjanda í munnlegri 7

geymd. Fjölbreytnin sé meiri en svo. En þá sé að velja það besta úr því sem í boði er, en um leið sé 

bæði rétt og sjálfsagt að lagið fái að halda sínum gömlu kirkjutóntegundum:   

!
 Og þá er gaman, að tónskáldin vor nýju reyni og sýni list sína á því að radda þær,  

 hverja eftir sínu eðli og ástandi. Mætti það verða efni í íslenska list. Dúr og moll   

 hafa nú svo lengi haft einveldi, að vel mætti fara að breyta til.     8

!
!
!!

!
!

!
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Sigtryggur Guðlaugsson 

 Sigtryggur var fæddur 27. september 1862 á Þremi í Garðsárdal í Eyjafirði. Foreldrar hans 

voru Guðlaugur Jóhannesson og Guðný Jónasdóttir. Þar ólst hann upp og varð stúdent 1894 og tók 

embættispróf í guðfræði árið 1897. Veturinn eftir var hann barnakennari í Reykjavík og var svo 

vígður til prests haustið 1898. Fyrsta veturinn var hann settur prestur í Svalbarðs- og 

Presthólaprestaköllum, en var veittur Þóroddsstaður og Lundarbrekka vorið 1899. Það vor giftist 

hann Ólafíu Sigtryggsdóttur frá Steinkirkju í Fnjóskadal. Hún lést haustið 1902.   

 Vorið 1905 fluttist hann vestur að Núpi í Dýrafirði. Þar var hann svo sóknarprestur til ársins 

1938. Eftir að hann fluttist vestur bjó hann alla tíð á Núpi.   

 Árið 1918 kvæntist hann Hjaltlínu Guðjónsdóttur frá Brekku á Ingjaldssandi. Þau eignuðust 

tvo syni, Hlyn og Þröst.   

 Sigtryggur lést 2. ágúst 1959.   

 Sigtryggur gerði litlar kröfur til lífsþæginda og munaðar. Hann var mikill bindindismaður 

alla tíð og stofnaði góðtemplarastúkuna Gyðu nr. 120 á Núpi. Stúkan starfaði í áratugi og á hennar 

vegum var haldið uppi merkilegri menningarstarfsemi, eins og leiksýningum, sem þótti fátítt í 

sveitum á þeim tíma.   

 Hann var liðlega fertugur þegar hann kom til Vestfjarða. Aðalástæðan fyrir komu hans var 

að þar bjó bróðir hans, Kristinn, sem hann hafði miklar mætur á. Bræðurnir deildu áhugamálum 

sínum sem voru tónlist, ljóðagerð og ræktun jarðar og huga. Ljóst er að Kristinn hafði mikil áhrif á 

líf og starf bróður síns.   

 Sigtryggur hafði fyrir sið að flytja erindi um ýmis efni á laugardagskvöldum fyrir nemendur 

sína. Þar komu lífsskoðanir hans vel í ljós. Trúin skyldi sjást af verkunum, menntunin skyldi auka 

manngildið og vera undirstaða að vönduðu mannlífi. Aukin kunnátta og þekking myndi opna nýjar 

leiðir.    9

 En Sigtryggur og bróðir hans fóru víðar. Þeir ferðuðust oft um sveitirnar með fræðandi 

erindi og og studdu alla félagslega menningu með ráðum og dáð. Þeir studdu einkum og sérílagi við 

alla söngiðkun.   

 Sigtryggur stofnaði ungmennaskóla árið 1906 og stýrði honum hátt á þriðja áratug. Skólinn 

var merkileg uppeldisstofnun. Þar var meira um mannrækt hugsað en fræðastagl og próf. Ætlunin 

var að þaðan kæmu reglusamir unglingar sem skólinn hefði magnað af viljastyrk og siðferðilegum 
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þrótti. Fyrir utan almenn fræði, var lögð áhersla á kristindóm, siðgæði, fegurð, snyrtimennsku og 

þroskun manndóms og skapgerðar. Einkunnarorð skólans voru: Fyrir Guð og föðurlandið.    10

 Sigtryggur var að langmestu leyti sjálfmenntaður í tónlist. Þó hefur hann notið tilsagnar á 

yngri árum. Er þar kannski fyrst að nefna Magnús Einarsson organista á Akureyri sem kenndi 

honum undirstöðuatriði í harmoniumleik. Auk þess veitti Magnús honum tilsögn í fiðluleik. Aðrir 

kennarar voru Guðmundur Hjaltason söngkennari og organisti við Akureyrarkirkju, og Steingrímur 

Johnsen söngkennari við Latínuskólann. Sigtryggur söng tenór við guðsþjónustur hjá Jónasi 

Helgasyni og lauk kandidatsprófi í guðfræði 1897. Eftir það starfaði hann sem kennari við sérstaka 

deild barnaskólans í Framfarafélagshúsinu þar til hann flutti flutti austur í Þistilfjörð 1898. 

Kennslunni lýsti Sigtryggur með þeim orðum að þar hafi hann átt einna erfiðasta vinnudaga. Sjálfur 

var hann einstaklega áhugasamur um lögin sem hljómað höfðu í kringum hann allt frá fæðingu. 

Kristinn bróðir hans segir svo frá í bernskuminningum sínum:  

!
 Ég hefi áður getið þess að faðir minn var sönghneigður. Hann fylgdist eftir föngum með með 

 starfsemi Péturs Guðjónssonar dómkirkjuorganista og eignaðist einrödduðu   

 sálmasöngsbókina, sem Bókmenntafélagið gaf út 1861. En hann skorti bæði nótnaþekkingu, 

 hljóðfræði og tíma til  þess að geta lært lögin. Voru því “gömlu lögin” sungin við húslestra 

 fram yfir 1870. En þegar Sigtryggur bróðir minn komst til vits og ára, kom brátt í ljós  

 ótvíræð sönghneigð hans.   11

!
 Sigtryggur er bara átján ára 1880, þegar hann fer að safna þjóðlögum og telst því vera einn 

elsti skrásetjari íslenskra þjóðlaga. Mörg þessara laga er að finna í hinu merka riti sr. Bjarna 

Þorsteinssonar, Íslensk þjóðlög. Er það jafnframt eitt mesta framlag hans til íslenskrar tónlistar. Má í 

því samhengi nefna lagið Krumminn á skjánum, en varðveisla þess er þökkuð Sigtryggi.   12

!
!
!
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Kirkjan að Núpi í Dýrafirði 
 Mynd: Bjarki Sveinbjörnsson !

70 Sönglög 

Árið 1947 gaf Sigtryggur út nótnabókina 70 sönglög, rödduð fyrir safnaðarsöng og harmonium - 

kirkjulegs efnis. Voru öll lögin frumsamin og raddsett af honum sjálfum. Í lok bókarinnar eru svo 

Altarissakramentið og Blessunarorðin. Þau síðarnefndu eins og þau voru almennt notuð, en einnig 

með lagi séra Bjarna Þorsteinssonar. Undirleikinn hafði Sigtryggur samið sjálfur.    13

 Formálann samdi Kristinn bróðir höfundar og er við hæfi að birta hann hér vegna þess 

hversu góðar upplýsingar þar er að finna:    

  

 Séra Sigtryggur Guðlaugsson, fyrrv. prófastur á Núpi, hefir frá barnæsku verið   

 sönghneigður. Um fermingaraldur naut hann tilsagnar í orgelleik og söngfræði og 16 ára 

 varð hann organisti við sóknarkirkju sína. Stofnaði hann jafnframt söngfélag og annaðist  

 söngkennslu. Gekk svo um nokkurra ára skeið, þar til hann tók að stunda nám við Lærða  

 skólann í Reykjavík árið 1888. Á þessum árum kynnti hann sér tónfræði af erlendum bókum 

 og tók þá að semja lög. Hefir tónlistin jafnan verið ein af hans hugstæðustu viðfangsefnum, 

 og munu tónsmíðar hans orðnar allmikið safn.  
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 Lög þau, sem hér birtast, ásamt kirkjutónverki aftast í bókinni, skrifaði séra Sigtryggur upp 

 fyrir 8-10 árum, þá á áttræðisaldri. Gaf hann mér síðan handritið innbundið. Hafa nokkur 

 af lögunum verið sungin við messugerðir í Núpskirkju og víðar.   

 Nokkrir vinir og vandamenn séra Sigtryggs hafa komið sér saman um að láta ljósprenta  

 þetta handrit og gefa það út sem minningarrit um 85 ára aldur hans 27. sept. n.k. Er þess 

 vænzt, að söngelskir menn og vinir hans, víðsvegar um land, taki vinsamlega þessu andleg 

 tómstundastarfi hans, í þeim ytra búningi, er hann sjálfur hefir af hendi leyst á gamals aldri.   

 Núpi, 16. júlí 1947 

 Kristinn Guðlaugsson.     14

  

 Sjálfur skrifar Sigtryggur aðfararorð sem hafa heilmikið að segja um fagurfræðilegt viðhorf 

hans, stíl og nálgun. Þau eru hæversk orðin, en gildi þeirra þeim mun meira, eins og nánar verður 

vikið að í þessari umfjöllun: 

 Menn yrkja ljóð og safna þeim saman, án þess að ætlast til eða búast við, að þau verði  

 þjóðkvæði. Líkt því má vera og er um safn þetta. Við hvorttveggja er það ánægjan af leit  

 eftir haganlegri meðferð efnis, sem fæðir hugsmíðar og safnar þeim til eigin afþreyingar. En 

 finnist  hér lag sem geðjast, þá er velkomið að nota það. Ég hefi víðast skrifað við lögin þá 

 texta, sem vöktu þau.   

 Mér virðist það fyrsta erindi söngs að vegsama gjafara tónanna. Að því hefir hugur minn  

 hneigst í safni þessu. Sálmaskáldskapur vor hefir á síðari árum fengið meiri svip   

 hörpuljóða (lyrik) en áður. Geðjast mér það. Þótt vér búum enn í „táradalnum“ þá leyfir  

 margt og laðar að „brosa gegnum tárin.“ Léttist þá lund. Og kærleikurinn er jafnan sjálfum 

 sér líkur, sé hann einlægur og trúr hinu fagra og góða.  

 Ég á víst, að hér sé ýmisl., sem eigi svarar til settra reglna um tónlist. Fáfræði mín í þeim 

 efnum  mun fyrst og fr. valda. En það hefir líka komið fyrir, að ég hefi leyft mér   

 framhjágöngu, ef mér  féll betr í geð. Smekkur manna er misjafn, og list á aðeins   

 bráðabyrgðalög. - Misritanir geta líka fundist.   
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 Að svo mæltu leyfi eg mönnum að kynnast sönglögum þessum og gleðst, ef einhver geta  

 prýtt guðsþjónustu vora og styrkt auðmjúka „gleði í drottni.“  15

  

 Í grein sinni í Lindinni frá 1962, segir Jónas Tómasson hvaða sálma úr bók Sigtryggs, hann 

hefur notað sem kórstjóri og organisti við Ísafjarðarkirkju. Nefnir hann fyrst nr. 15, Legg þú á 

djúpið. Það samdi Sigtryggur sem fermingarlag við þetta eina vers, enda tekur hann mikið tillit til 

sjálfra textanna í sálmum sínum. Lag nr. 53, Ég lifi og ég veit, var sungið í áratugi við jarðarfarir frá 

Ísafjarðarkirkju. Danski organistinn og tónskáldið Berggreen samdi líka lag við þennan sálm, en í 

hugum Íslendinga sé það fyrst og fremst áramótalag, þ.e. Nú árið er liðið.   

 Lag nr. 66, Heilagur, heilagur, telur Jónas hugsað sem kórlag en ekki til safnaðarsöngs. 

Hver rödd í laginu hefur sitt að segja og er fléttuð saman á haganlegan hátt. Jónas nefnir að lagið 

hafi Sunnukórinn flutt í söngferð sinni til Reykjavíkur 1945 og um Norðurland 1949.  Á þá ferð er 16

minnst í kaflanum um sendibréf.   

!
Listi yfir áhugaverða og þekkta sálma Sigtryggs 

1. Dýr drottins lýður 

3. Gakk inn í herrans helgidóm 

8. Sjá vinur vor hinn blíði  

9. Af hjartans rót 

10. Hvíli ég nú síðast huga minn 

16. Ég kem í auðmýkt Kristur hár 

20. Kominn er veturinn 

24. Oss minnir sérhver morgunn á  

29.  Lyft minni sál   

32. Herra blygðast hlýt ég (Svipar sterkt til Till Österland vill jag fara) 

40.  Legg þú á djúpið eftir drottins orði 

42. Krossferli að fylgja þínum (Gamall)  

44. Lifðu Jesú (Falleg moll pastoral vísa)  

47.  Á guð hinn góða (Dæmi um fjöltakta) 
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53. Ég lifi og ég veit (Fermingarsálmur)  

59. Æ hugga þá sem hryggðin slær  (Einsöngslag)  

63. Hneig höfði kristinn lýður þessa lands (Sérkennilegt í byggingu og takti) 

65. Hve gott og fagurt og inndælt er (fyrst 4/4 baráttulag, þ.e. mars, og breytist í pastoral 3/4 í 

 miðju lagi til enda. Minnir á hluta úr gamalli svítu eða renessans tónlist.    

  

!
Sálmatextar við lög Sigtryggs sem ekki eru í sálmabók þjóðkirkjunnar    

!
1. Dýr drottins lýður 

5. Heiðra skulum vér herrann Krist 

8. Sjá vinur vor hinn blíði 

10. Hvíli ég nú síðast huga minn 

12. Til hæða lyft þér hugur minn 

14. Í anda lífsins laug má sjá 

18. Guði sé lof því gæskan ei dvín 

19. Sjá bjarkir roðna, blómin sölna 

23. Ljómar ljós dagur 

29. Lyft minni sál í ljósið til þín faðir 

30. Greinir Jesú um græna tréð 

31. Forðum þar sem herrann hreini 

32. Herra blygðast hlýt ég 

34. Ein kanversk kona 

35. Ár og síð ég er í voða 

36. Hví skyldi ég æðrast 

37. Kom þú sál kristin hér 

38. Komið allir þjáðir þér 

39. Þá syndugra manna sekt þú barst 

41. Ó, Guð, hve gleði veita 

44. Lifðu Jesús ekkert annað 

45. Mér heimur far frá 

48. Af gæsku þinni gef oss frið 
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50. Til himins, til himins vor allra liggur leið 

54. Innan skamms mín augu í heimi 

58. Við grafir einatt grátum vér 

59. Æ hugga þá sem hryggðin slær 

61. Hvað er guðs um geima 

62. Atburð sé ég í anda mínum nær 

63. Hneig höfði kristinn lýður þessa lands 

64. Ég heyri kærleikann kalla 

66. Heilagur, heilagur, heilagur allsherjar  

67. Loga á himni ljósin há 

68. Eins og sólin hjúpi hulin 

69. Um morgunstund 

70. Drottinn blessi mig og mína 

!
 39 af 70 sálmum sem Sigtryggur valdi að tónsetja (rúmlega helmingur) eru ekki í sálmabók 

þjóðkirkjunnar. Þeir hafa ekki náð hylli og verið felldir út.   

 Fyrirmyndir sr. Sigtryggs, eru ekki eins og búast mætti við, t.d. menn eins og Berggreen.  

Honum þykir miður hversu erlend áhrif, og sérstaklega dönsk áhrif, eru mikil varðandi 

sálmasönginn og vill sjá bæði sjá varðveittar íslenskar perlur eins og Víst ertu Jesú kóngur klár og 

nýja íslenska sálma.   

 Að lokum geta verið atriði sem varpa ljósi á lýsingar Sigtryggs á gömlu lögunum, og þá 

sálmalögum. Það sem tilheyrir latneskum söng en lifir áfram. Um þær fjallar hann í merkilegri grein 

sem ber heitið Hugleiðingar um forníslenskan kirkjusöng.   

 Lýdíska tóntegundin með sinni stækkuðu ferund eða tóndjöfli og tíðkaðist í tvísöngslögum 

íslenskum og lifði góðu lifi á Íslandi, var síðan kölluð ónáttúruleg eins og aðrar kirkjutóntegundir. 

Það eina sem var álitið náttúrulegt voru tóntegundir í dúr og moll. Þessi breyting eða þróun er ekki 

allskostar jákvæð. Viðhorf Sigtryggs er aðdáunarvert. Hann kann að meta kirkjutóntegundirnar og 

segir alræði dúr og mollkerfisins ekki eingöngu af hinu góða.   

 Viðhorf tónskáldsins og þjóðlagasafnarans Jóns Leifs er líka aðdáunarvert. Hann hafði ekki 

fordóma gagnvart sérkennum íslensku þjóðlaganna og notaði þau eins og þau komu fyrir með 

óreglulegum ryþma, samstígum ferundum og fimmundum og tónbilinu stækkaðri ferund sem líka er 

kölluð tónskratti.  Jón á það sameiginlegt með Sigtryggi að hafa safnað íslenskum þjóðlögum.   
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 Ólík viðhorf til breytinga á erlendum lögum sem aðlagast á íslandi og verða smám saman 

íslensk, eru áhugaverð. Pétur Guðjónsson sendir Berggreen aðeins 7 íslensk þjóðlög í 

þjóðlagaútgáfu Berggreens. Erlendum lögum sem tekið hafa breytingum á Íslandi hefur Pétur lítið 

álit á og kallar ófreskjur.   Retoríkin í tónlistarumræðunni hljómar sérkennilega í dag. En það er 17

merkilegt hve ólíkt mat er á íslensku þjóðlögunum. Viðhorf og skilningur manna eins og Sigtryggs 

hefur skilað sér drjúgt í framlagi til íslenska tónlistararfsins.   

 Sr. Bjarni Þorsteinsson er í sambandi við Hartmann og sendir honum sýnishorn af íslenskum 

þjóðlögum. Hartmann hefur mikið álit á Bjarna.    

 Dönsku tónskáldin Weyse, Hartmann, Gade og Berggreen eru áhrifamikil á Íslandi. En 

einnig gætir áhrifa sænskra þjóðlaga og tónskálda eins og O. Lindblad og sænskrar sálmabókar, sem 

Sigtryggur Helgason í Þingeyjarsýslu, mælir sterklega með í einu bréfa sinna til Sigtryggs. Sænsk 

áhrif eru töluverð og koma t.d. fram í vali Péturs Guðjónssonar á lögum fyrir kennslubækur í söng, 

sem hann hafði umsjón með.    

 Bjarni og sænska tónskáldið Gunnar Wennerberg voru í bréfasambandi og skiptust á 

skoðunum.  Það er enn ein staðfestingin á tengslunum við sænska tónlist og tónskáld. Talið er að 18

Bjarni hafi heimsótt Wennerberg í Svíþjóðarferð sinni.    19

 Í ævisögu Bjarna, sem Viðar Hreinsson skráði, er langur kafli sem nefnist: Fjölskylda, 

þjóðlög og tónsmíðar. Þar er mynd af Sigtryggi og umfjöllun í tengslum við beiðni Bjarna um 

söfnun laga í safn sitt, Íslensk þjóðlög:  

  

 Sigtryggur bretti upp hempuermarnar og tók saman svo stórt og gott safn að aðeins  

 Benedikt á Auðnum var stórvirkari og frágangurinn að sama skapi afbragð.  20

    

 Í ævisögu sr. Bjarna mætti vera meira fjallað um þjóðlögin og söfnun þeirra. Önnur atriði 

hafa meiri forgang hjá höfundi. Þó er hún góð heimild, gefur yfirlit og nefnir marga stuttlega.  

 Í Söngkennslubók fyrir byrjendur eftir Jónas Helgason, er lýsandi hvaða höfundar eru valdir: 

Hartmann, Berggreen, Weyse, Lindblad, Bellman, sænsk þjóðlög, Schulz. Geymir líka sænska 
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þjóðlagið Til austurheims vil ég halda (Till Österland vill jag fara). Sigtryggur sækir innblástur í 

það lag í sálmi sínum Herra, blygðast hlýt ég.     

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Táknmál í tónum  
Samband orðs og tóns í sálmum sr. Sigtryggs 

!
Stafsetning er óbreytt 

Sálmur nr. Taktar  Orð    Nótur 

1  5-6  Dýrlegt í hús   a1 h1 cís2 h1 

  11-12  Komdu þá fús   cís2 d2 e2 fís2 e2 

  17  Hressandi´ og   d2 dís2 e2 

!
2  17  Með trú og von  c2 d2 e2 f2 

!
3  2-3  Herrans helgidóm  h1 a1 g1 d2 c2 c2 

    

4  10  Guð    e2 

  13-15  Hósanna, dýrð sé drottni es2 es2 es2 d2 c2 d2 es2 e25 

!
5  13  Fagnandi   e2 e2 e2  

  15-16  englar dátt   h1 d2 d2 

  17  Drottni dýrð   h1 a1 g1 h1 d2 

!
6  3  Ó faðir    h1 d2 c2 h1 

!
7  1  Rís upp   h1 c2 d2 

!
10  28  Jesús, herra hár  d1 fís1 g1 a1 h1 

!
12  1  Til hæða lyft þér  e1 g1 e1 cís2 h1 

!
13  9-12  Ljóssins geisli er  g1 h1 a1 d2 h1 cís2 d2  

    ljómi af þér    

!
16  3-4  Kristur hár   g1 f1 a2 
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!
19  34  Mín bjarta trú   g1 c2 d2 e2 f2 g2 

!
22  2  Ljómar dagur   es1 f1 g1 b1 as1 g1 

!
25  5-6  Kristur Jesús   a1 h1 d2 cís2 

!
27  7-9  Og hvíli sætt þótt  g1 fís1 e1 d1 e1 d1 cís1 h d1 g1 a1  

    hverfi sólin bjarta  h1 cís2 d2 

 28  5-6  Ljúfi Jesús   a1 h1 cís2 d2 

!
29  1-2  Lyft minni sál   a1 f1 a1 c2 

  13-15  Geislar frá þinni   d2 e2 d2 c2 f1 g1 b1 a1 g1 

    náðarsólu 

!
32  21-22  Heilagt veð þíns dreyra e2 d2 c2 a1 c2 h1 

    Sál þú burt vilt reka  (sama)  

!
33  8  Guðs barst rödd þér  d2 d2 e2 d2 h1 d2 c2 a1 

    oft að eyra 

!
42  1-5  Krossferli að fylgja  g1 as1 b1 f1 g1 es1 as1 g1  

    þínum 

!
43  3-4  Lát þú mig langa  a1 h1 c2 h1 a1 

    ætl´ ég að ganga  (sama)  

!
47  1-3  Á Guð hinn góða   f1 b1 a1 g1 f1 es1 d1 c1 d1 f1 c1  

    með gleði set ég traust 

!
  13-15  Minn guð mín gætir,  f2 es2 d2 c2 b1 g1 f1 b1 c2 d2 es2 

    þó geysi neyð og hel  d2 g1 a1 b1 

!
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49  13-16  Engill sá er vonin blíð  f2 e2 d2 a1 h1 g1 g1 a1 h1 c2 

!
52  5-8  Í frelsarans Jesú nafni  g1 c2 as1 c2 es2 des2 b1 c2 b1  

!
54  16-18  Svölu í jarðarskauti fá  g1 c2 g1 f1 e1 e1 d1 c1  

!
57  4  Sofðu vært hinn síðsta d2 h1 c2 b1 a1 f1 e1 d1  

    blund 

!
59  21-23  Lyft hjörtum mæddum h1 c2 d2 e2 e2  

!
  26-28  Í himinn dýrðar inn  c2 h1 d2 cís2 d2 e2 d2  

!
68  21-23  Ljómandi sól fram úr  f1 a1 h1 h1 a1 g1 c2 d2 e2 f2 

    skýjum þá skein 

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Úr bókasafni Sigtryggs 
Mynd: Bjarki Sveinbjörnsson !

Samanburður við lög í söngvasöfnum  

!
Íslenskt söngvasafn fyrir harmóníum I-II.   Sigfús Einarsson og Halldór Jónasson 

  

Sálmar Sigtryggs í 70 sönglögum bornir saman við lög höfunda í þessum safni. 

  

 Hér svífur norræni andinn yfir vötnum. Honum var tekið fagnandi hér á Íslandi og 

sérstaklega með vaxandi þjóðernisvakningu, sem náði hámarki með Alþingishátíðinni á Þingvöllum 

1930. Tengsl eru við stíl Sigtryggs í eftirfarandi sönglögum:     

Sigfús Einarsson, 1. hefti) 50, 91, 99, 141, 142, 144. 

2. hefti) 77, 93, 101, 115, 133. 

Weyse, 8, 52, 53, 81,145. 

Jón Laxdal, 12 

Bjarni Þorsteinsson, 15, 20, 22, 24, 31, 46, 76, 119. 

Weber, 38,112. 

Jónas Tómasson, 83 (Nú sé ég og faðma þig)  

Bergreen, 39, 59, 2.hefti) 148 

Westermark, 65 

Schiött, 68, 88, 90. 
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Hartmann, 71, 125, 2.hefti) 107, 121 

Rung, 75. 6/8 Móðurmálið (Grundtvig)  

Schultz 77, 2. hefti) 37, 116. 

Sveinbjörn Sveinbjörnsson, 92, 2.hefti) 50. 

Þjóðsöngurinn, Ó, guð vors lands. Í honum eru stökk og brotnir hljómar sameiginlegir tónmáli 

Sigtryggs. Matthías Jochumsson er höfundur textans. Hann fangar tímann vel í ljóðum sínum. 

Tengir hann efninu, og það sem meira er, sem viðfangsefni tónskáldanna með ljóðum sínum. 

Matthías er höfundur nokkurra sálma, sem notaðir eru af bæði Sigtryggi og Jónasi Tómassyni eldri, 

auk annarra. Hugmyndir og tíðarandi setja sinn svip á verkin.   

Helgi Helgason, 94, 107, 123, 133, 150, 2. hefti) 9, 73, 140.   

Þýskt þjóðlag, 100. 6/8 

Sig. Helgason, 102, Skín við sólu Skagafjörður 

Jónas Helgason, 103, 2.hefti) 137.   

Rasmussen, 122. (endir líkur)  

H. G. Nägeli, 63 

Gunnar Wennerberg, 76. 

Þýskt þjóðlag, 84, 6/8 

Jón Laxdal, 87, 6/8 

Spohr, 105.  

Sænsk, 109 og 2. hefti) 111 

Crusell, 2. hefti) 11 

Rinch, 2. hefti) 114 

Kuhlau 2. hefti) 134 

Beethoven 2. hefti) nr.  44 

!
 Heiti bókar Sigtryggs er 70 sönglög, kirkjulegs efnis. Hann hafði kirkjukór og harmóníum 

og miðaði við það. Tónlistarmenntun hans er að mestu úr þessum ranni. Það sem á vantaði, útvegaði 

hann sér sjálfur og hann var að mestu leyti sjálfmenntaður. Það er ekki skrítið að hann semji lög 

kirkjulegs efnis. En, hann kallar lögin sönglög, þó textarnir sem hann notar séu kirkjulegir/

trúarlegir. Sum laganna eru ekki ósvipuð þeim sem finna má í Íslensku söngvasafni. Það kemur í 

ljós þegar laglínur eru skoðaðar einar og sér. Fyrirmyndir eru margar norrænar, en þar með er ekki 

öll sagan sögð. Sigtryggur sækir innblástur í eldri tónlist og íslensk þjóðlög, þegar hann mótar sinn 

eigin stíl. Sína hörpuljóðagerð í einlægri guðstrú, en í anda þjóðlaganna.     
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!

Sálmabók íslensku kirkjunnar. Orgelútgáfa. Reykjavík 1999 

  

Lýs milda ljós. (Sjá sálma 29 og 40 í 70 sönglög) Charles H. Purday 1860. 352.  Laglínugerð og 

hrynur haldast vel í hendur.   

 Þú guð sem stýrir stjarna her. (sjá sálma 9 og 24) W. Gardiner 1812. 357. Laglínugerð og 

hrynur.  

 Lát mig starfa, lát mig vaka. (sjá sálm 24)  Anfinn Öyen 1967. 366. Laglínugerð og hrynur. 

Sérstakt að á vel við stíl Sigtryggs. Norrænu og einföldu, gleðilegu áhrifin virðast halda sér 

furðuvel.  

 Ég heyrði Jesú himneskt orð. (sjá sálm 24) Hjá Jónasi Helgasyni 1885. 369. Mjög líkt, bæði 

laglína og hrynur.   

 Ég lifi og ég veit, hve löng er mín bið. (sjá samnefndan sálm 53) Berggren 1873. 419. 

Laglínugerð og hrynur.   

 Guð minn, Guð, ég hrópa. (sjá sálm 32) Matthison - Hansen. 430. Hrynur og norrænn blær í 

moll. Nær þjóðlagi í léttleika en hefðbundnum sálmi.   

 Yndislega ættjörð mín. (sjá sálm 11) Bjarni Þorsteinsson. 435. Laglínugerð og hrynur. Hér er 

margt í sama stíl og sama anda. Það sýnir aftur að Sigtryggur er nær ættjarðaróðum og þjóðlögum í 

sálmum sínum. Léttleiki, fjör og sönggleði er honum tamari en þung alvara sálmanna t.d. eins og 

þeir birtast í bók Péturs Guðjónssonar. Að því leyti er Sigtryggur endurnýjari. Hann vill fjörugri og 

meira léttleikandi sálmalög. Á margt sameiginlegt með sr. Bjarna í lagasmíð og söfnun íslenskra 

þjóðlaga, þó hlutur sr. Sigtryggs sé afmarkaðri.   

 Þó missi ég heyrn og mál og róm. (sjá sálm 44) Norskt þjóðlag 437. Norræni gamli 

þjóðlagastíllinn allsráðandi. Minnir einna helst á gamla dans- og músíkstílinn pólsku (Polska) sem 

einkum sænskir þjóðlagafiðluleikarar og aðrir spila gjarnan og hafa þróað ríkulega gegnum tíðina 

og eiga í drjúgan brunn að sækja. Léttleiki og skraut Sigtryggs er ákaflega óvenjulegt og 

athyglisvert. Sérstaklega óvenjulegt fyrir sálmalög. Svo langt frá samtíðarmönnum sínum á Íslandi, 

nema ef vera skyldi fyrir samsvarandi hefð fiðlarara úr Þingeyjasýslum. Í öðrum búningi en fyrir 

orgel harmoníum, gætu sálmalög Sigtryggs öðlast nýja tilveru. Hugsanlega tilveru sem færði 

mörgum þeirra nýtt líf.   
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 Stóri lærdómurinn af því að bera lög Sigtryggs saman við aðra sálma er sá, að með því 

uppgötvast nýjar hliðar á tónsmíðum hans og því sem gerir hann einstakan og skilur hann frá 

öðrum. Þær niðurstöður sem hér eru dregnar fram hefði ekki verið hægt að sjá fyrirfram án slíks 

samanburðar.   

 Einnig samanburðurinn við sálmana og þjóðlögin sem Sigtryggur safnaði fyrir Bjarna í 

safnið Íslensk þjóðlög, skilaði óvæntum niðurstöðum. Svo virðist sem lögin sem Sigtryggur safnaði 

og þekkti frá uppvaxtarárum sínum og lærði m.a. hjá mjög músíkölskum og menningarsinnuðum 

foreldrum, hafi skilað sér í tónsmíðar hans sjálfs og þá sérstaklega sálmana í 70 sönglögum.     

!
  

Sálmabók Sigfúsar Einarssonar og Páls Ísólfssonar frá árinu 1936 

Sálmasöngsbók til kirkju- og heimasöngs  

!
Tengsl fundust eru við eftirfarandi sálma:    

Weyse, 12, 13, (6/8) 

Danskt lag, 15b 

Hartmann, 16 

Sigfús Einarsson, 43 

Bergreen, 49, 63, 182. 

Frá 18. öld, 70 

Þýskt 122a 

Í viðbæti sálmabókar; 3. Austurískt lag 1779 

!
 Halldór Jónsson sóknarprestur á Reynivöllum gæti hugsanlega verið áhrifavaldur t.d. í 

lögum eins og Virst mig drottinn, 35 og Blessuð sólin elskar allt,  32 í bókinni Söngvum fyrir 

alþýðu,frá 1928. Líka í sama hefti; Skammdegi, 31 og Undir jól, 27. Lög Halldórs þó fullseint á 

ferðinni til að Sigtryggur hafi ekki þegar verið búinn að semja megnið af sínum. En þó möguleiki 

engu að síður. Ekki hafa fundist upplýsingar í þeim heimildum sem hér eru notaðar um það hvenær 

Sigtryggur samdi sína sálma. Sennilegast er að Sigtryggur hafi verið það frumlegur og sjálfstæður í 

tónlist sinni og að hann hafi einfaldlega ekki þurft á beinum fyrirmyndum að halda. Þvert á móti 

hafði hann mjög skýra sýn á það sem hann vildi ná fram í sálmum sínum. Ekki er hægt að horfa 

fram hjá þeirri staðreynd að hann var í raun fræðimaður á sviði tónlistarinnar eins og verk hans og 
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metnaðarfullt bókasafn bera ótvírætt merki um. Í því ljósi er kannski ekki að öllu sanngjarnt að gera 

samanburðarrannsókn á sálmum hans og annarra, en það verður þó að gera til að varpa ljósi á 

sérstöðu hans. Sérstöðu sem smám saman verður ljós þegar fram líður.     

 Í Söngvum fyrir alþýðu II, lag 37, Lát þennan dag vor drottinn nú, er sálmur eftir Halldór 

sem ber öll einkenni Sigtryggs. Brotnir hljómar, og stór tónbil í laglínu, stöðvast af hálfnótum t.d. 

þremur í röð. Kadensa er mi - re - do. Texti er sálmur, úr sálmabók. Líka Sólarlag, 25. Einfaldur 

söngur tvær línur, að mestu með fjórðapartsnótum og hálfnótum.   

!
!

 Söngvar alþýðu IV.  Sálmalög   
Sálmur Halldórs Jónssonar og viðauki með 12 sálmum Jónasar Tómassonar  

  
Bæði Sigtryggur og Jónas Tómasson, eins og fleiri samtíðarmenn, sömdu lög við ljóð skáldsins 

Matthíasar Jochumssonar. Ljóð hans eru svo vel úr garði gerð og söngvin, að það kemur ekki á 

óvart að þeir Sigtryggur og Jónas semja nokkur sinna helstu laga við texta Matthíasar.     

 1892 Íslensk sönglög eftir Helga Helgason.   

 Nr. 1. Sönglistin hefur einkenni Sigtryggs.   

 Ó faðir gjör mig lítið ljós.  Ljóðið er eftir Matthías Jochumsson. Helgi Helgason samdi lag 

við ljóðið, eins og Halldór Jónsson og Jónas Tómasson. Ber einnig einkenni Sigtryggs.  

 Stef/hryneinkenni Sigtryggs 4/4:  1/ 2 1 1 /2 ! 1/ 2 1 1 / 2  

 Tengsl við önnnur lög í bók Helga: Nr. 8, 9,12,13.   

 Tenging við norrænu kórsöngvana fyrir og um aldamótin 1900 (ca1850-1900) 

 Jón Laxdal samdi lagið Kveðja til Friðreks VIII við texta eftir Guðmund Guðmundsson  

skólaskáld. Sænski karlakórinn Orphei Drängar ná þessum anda vel í laginu Våren är kommen 

(Texti: Carl Fredric Dahlgren/Lag: Erich Jakob Arrhén von Kapfelmann).  

!
  

Halldór Lárusson gaf út Safn af 4 rödduðum sönglögum 1904 

!
Meðal höfunda eru Wennerberg, Gejer og Prins Gustaf. Schiött með lagið Ó fögur er vor fósturjörð.   

 Hressi þjóðvakningslegi andinn, hjá Sigtryggi líka að vissu marki. Hjá honum er tónlistin 

aftur á móti trúarleg, gleðileg, létt og leikandi, fremur en valdsmannsleg eða kraftmikill.  

!
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 Söngbók bandalaganna og sunnudagsskólanna Reykjavík 1912   

  

Meðal lagahöfunda eru Helgi Helgason, Hartmann, Weyse, Schiött, Bergreen, Beckgård, Bjarni 

Þorsteinsson, Lowell Mason, Arthur S. Sullivan. Í bókinni eru einnig  þýsk, norræn og ensk 

sálmalög. Hefur að geyma baráttumarsinn Áfram kempur kristnar, eða Onward Christian Soldiers. 

!
!

 Kirkjusöngsbók með fjórum röddum, eftir Jónas Helgason 1885  

!
Sálmar sem Sigtryggur valdi að semja lag við og eru í þessari bók:   

Ein kanverks kona 

Hve gott og fagurt og indælt er 

Nú frammi fyrir þér   

Af gæsku þinni gef oss frið  

Gakk inn í herrans helgidóm  (Merkilegt hve lifandi og létt lagið er hjá Sigtryggi miðað við sálmana 

í bók Jónasar Helgasonar)   

Æ hugga þá sem hryggðin slær 

Vér allir trúum á einn guð 

Heiðra skulum vér herrann Krist 

Kom þú sál Kristin hér 

   

 Áhugavert að bera saman lög Sigtryggs við lögin í þessari sálmabók frá 1885. Sigtryggur 

hefur eflaust þekkt hana vel og notað, enda getur hann hennar í skrifum sínum.     

Söngbók templara 1909 

 Líklegt er að Sigtryggur hafi átt hana og notað, þar sem hann var einarður bindindismaður 

og hélt sjónarmiðum bindindishreyfingarinnar hátt á lofti. Í bókinni eru lög eftir Helga Helgason, 

Hartmann, Mason, Weyse, Bjarna Þorsteinsson og ýmsir sálmar, marsar og söngvar.  

 Athyglisvert að bera saman sálma Sigtryggs og sálma með sama nafni í Sálmabókinni 

íslensku eftir Berggreen. Sigtryggur virðist miða við sálma Berggreens en þegar nánar er að gætt, þá 

eru fyrirmyndirnar í raun aðrar, eins og síðar verður komið minnst á í umfjölluninni.     

  

!
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Líkt og ólíkt 

!
 Skammstöfunin S2 merkir: Sálmur númer 2, í bókinni 70 sönglög. 

 Skammstöfunin SB220ab þýðir: Sálmabókin íslenska núverandi, sálmur nr. 220 ab.   

!
Samanburður: 

Vér allir trúum á einn guð.     S2 - SB200ab    Ólíkt 

Gakk inn í herrans helgidóm.     S3 - SB120    Ólíkt  

Þú brúður Kristí Kær.      S4 - Sb38     Ólíkt. 

Heilsa skulum vér herrann Krist.    S5 - Sb54ab     Ólíkt 

Nú frammi fyrir þér.      S6 - Sb25.   Ólíkt 

Rís upp mín sál að nýju nú.     S7 - Sb157   Ólíkt 

Vér páskahátíð höldum.     S11 - Sb111ab   Ólíkt 

Til hæða lyft þér hugur minn.    S12 - Sb186   Ólíkt 

Kom guðs andi helgi hér.     S13 - Sb105   Ólíkt 

Guði sé lof því að gæskan ei dvín.    S18 - Sb43   Ólíkt 

Hin mæta morgunstundin.     S21 - Sb67   Ólíkt 

Lof sé guði ljómar dagur.     S22 - Sb113a   Líkt 

Til hafs sól hraðar sér.     S26 - Sb103   Líkt 

Greinir Jesús um græna tréð.     S30 - Sb135   Ólíkt 

Forðum þar sem herrann hreini.    S31 - Sb30   Ólíkt 

Straumur tímans stöðvast eigi.    S33 - Sb179   Ólíkt 

Ein kanversk kona.      S34 - Sb14   Ólíkt 

Ár og síð ég er í voða.     S35 - Sb9ab   Líkt 

Kom þú sál kristin hér.     S37 - Sb108   Líkt 

Þá syndugra manna sekt þú barst.    S39 - Sb205   Ólíkt 

Á guð hinn góða.      S47 - Sb8   Ólíkt 

Af gæsku þinni gef oss frið.     S48 - Sb35   Ólíkt 

Góður engill guð oss leiðir.     S49 - Sb184b   Ólíkt 

Vertu hjá oss (mér) halla tekur degi.    S51 - Sb199ab   Líkt 

Vertu guð faðir, faðir minn.     S52 - Sb61b.   Líkt 

Ég lifi og ég veit hve löng er mín leið.   S53 - Sb23   Líkt 

Innan skamms mín augu í heimi.    S54 - Sb88.   Ólíkt 
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Sofðu vært hinn síðasta blund.    S57 - Sb174.   Ólíkt 

Guðs son mælti grát þú eigi.     S60 - Sb49.   Ólíkt 

Hve gott og fagurt og indælt er.    S65 - Sb49   Líkt 

!
 Alls 32 sálmar (textar) af 70 sálmum Sigtryggs eru í núverandi sálmabók. Ekkert sálmalag 

eftir Sigtrygg er þó í sjálfri sálmabókinni.       

 Sigtryggur er gagnrýninn á að taka sálmalög upp eftir dönum og vill eigin sálma, íslenska, 

þjóðlega. Það setur málið í nýtt samhengi, því engin ástæða er fyrir hann að verða fyrir áhrifum ef 

hann vill ekki framlag dana, sem nóg var af í sálmabókum. Þessa skoðun lætur hann í ljós í grein 

sinni Hugleiðingar um forníslenskan kirkjusöng.    

 Notkun á þrískiptum takti og áttundapartsnótum er einkenni á sálmum Sigtryggs, auk 6-unda 

og 8-unda stökka. Texti fer ekki vel að laglínu í sumum sálmum eins og nr. 2. Gæti bent til að 

Sigtryggur hugi að laglínu á kostnað texta, en það þarf samt alls ekki að vera, því eins og kemur 

fram í kaflanum Táknmál í tónum, þá er skýrt samband milli orðs og tóns í mörgum laga hans.    

Sameiningin nr. 14 er í 5/4 takti. Hefur fornan sálmablæ yfir sér. 

 Sigtryggur átti rit Eduards Hanslicks, Vom Musikalisch-Schönen, auk fjölda annarra frægra 

rita um tónlist og tónlistarfræði. Ekki fundust tengsl við hugmyndir Hanslicks í skrifum Sigtryggs.   

 Sálmurinn Lyft minni sál í ljósið til þín faðir, nr. 29 í 70 sönglögum, er við ljóð Guðrúnar 

Jóhannsdóttur og birtist með lagi Sigtryggs í tímaritinu Bjarma, 1. hefti sem út kom 1928. Sami 

hrynur og í sálminum Kenndu mér Guð eftir Hrönn Brandsdóttur í Vík í Mýrdal. Textinn er 

haganlega ortur og þjáll, þ.e. söngvinn, og þess sér stað í laginu. Lyft minni sál og Legg þú á djúpið, 

eru líkir að gerð og bera stíl Sigtryggs gott vitni.   

!
!
Lyft minni sál í ljósið til þín faðir 

lofaðu mér við hjarta þitt að dreyma 

Gæska þín ríkir gegnum aldaraðir 

geislar frá þinni náðarsólu streyma. 

Bænanna máttur biður oss að krjúpa 

bljúga að fótskör þinni´og höfði drúpa.   

!

�26



 Skrítið að áherslur eru oft á síðara atkvæði/sérhljóða orðs, t.d. Jes-ús nr. 28 eða lær-dóm nr. 

30.  Nr. 55 sjá jurtagarð-ur. Jafnvel áhersla á síðari takthluta sjá Ó mín sál nr. 33.  Laglínuhreyfing í 

síðustu línu stundum upp og niður jafnvel áttund eða meira t.d. nr. 40.   

 Retorík kemur fyrir, þ.e. nótnaröð speglar þýðingu orðs, í sálmi 48. Sjá orðið lægir.  

 Mjög oft og iðulega langar nótur í lok línu, sjá nr. 49. Mjög samræmt.    

 Sálmur 33 er fornlegur. Einnig 34 og 35, 37, og 42 Krossferli að fylgja þínum.   

37, Kom þú sál kristin hér, sem kross og raunir ber, set fyrir sjónir þér, son Guðs sem píndur er. 

Þessi fornlegi blær sálmanna vekur spurningar um fagurfræði og fyrirmyndir.   

 Pastoral blær á sálmum í þrískipum takti (valsi) sérstaklega nr. 43 Til þín ó Jesú minn. 

Svipað í 49, 51, 52, og 55. Þrískiptur taktur algengur í sálmum höfundar.  

 44 í a-moll. Óvenju léttur, veraldlegur, miðað við sálm í moll. Líkist frekar þjóðlagi eða 

fornu danslagi.   

 47.  3/2, 3/4 taktsamsetning í þeim sálmi.  

 50 er dæmigert norrænt þjóðlegt hvatningarlag.   

 58 dæmigert í byrjun 4 / 444 / 444 / 2 4 / 2 - 

 59 er alveg eins.   

 60 hefur taktvillu í öðrum takti. Sextándapartsnótu er ofaukið í sópran og bassa. Eða sleppa 

punkteringu og hafa annan rithátt á sextándapörtum. Ekkert sem skiptir máli fyrir lagið. Það sést 

hvernig Sigtryggur vildi það.   

 63 hefur dæmigert stílbragð í laglínugerð. Sérhljóði orðs er á hálfnótu en færist á fjórðapart 

með hljómaskiptum. Gegnumgangandi í laginu.    

 64 hefur taktvillur. Sigtryggur var reyndar búinn að vara við því í formálanum að 70 

sönglögum, að misritanir gætu fundist í handriti hans. Þær hafa engin áhrif á gerð laglínunnar því 

eins og í sálmi nr. 60, fer ekki á milli mála hvernig hún á að hljóma.   

 65 með tvískiptum takti.   

 Retorík í sálmi 66. Himinn og jörðin um tign þína..  

 68 Tvískiptur taktur eða öllu heldur tvískipt lag. Kaflaskipt. Síðari hluti er léttur og hraðari.  

Ekki hægt að segja að um hefðbundinn sálm sé að ræða. Ólíkir kaflar. Síðari hluti minnir meira á 

rómantískt sönglag.  

 69 minnir á lag fyrir hljóðfæri. Ekki sönglag beinlínis. Hægt að segja sama um nr. 70. Mjög 

einföld mótíf sem endurtaka sig. Einfalt, og minnir á fjárlögin. Engin dramatík eða dýpt á ferð.   

 Sálmar Sigtrtyggs eru nokkrir í ætt við sálma 16. og 17. aldar. Sjá sálmabók Hans 

Kugelmann 1540. Hjá Wormordsen 1539, Norskt þjóðlag í 3/2, 11b. Nicolaus Herman 1554, 1560. 
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Svo virðist sem Sigtryggur hafi sótt dýpra í tónlistararfinn en ýmsir samtíðarmenn hans og er 

vísindalegt viðhorf hans, fróðleiksþorsti og fegurðarleit eflaust helsta ástæða þess. Vitneskja hans 

og áhugi um þjóðlegan íslenskan tónlistararf kann að hafa haft mótandi áhrif.  

  

!
!

Orgelið í Núpskirkju.  Gjöf frá Jónasi Tómassyni eldri. 
Mynd: Bjarki Sveinbjörnsson !

!
Sálmasöngbók íslensku þjóðkirkjunnar 

!
Tengsl við sálma Sigtryggs.  !
Ætti ég að láta linna. C.E.F. Weyse 1838. 15a og b. Samsvörun í tónbilanotkun og laglínuferli.  

Sérhvert ljós um lífsins nótt. A.P Berggren 1870.17. Í notkun punkteringa og áttundaparta. 

Í gegnum gegnum lífsins æðar allar. Georg Neumark 1641.18a. Í formerkjum og þögnum.   

Þitt lof, ó, Drottinn. Joachim Quantz 1760. 9. Þrískiptur taktur og áttundapartar.   

Þín miskunn, ó, Guð. J.P.E. Hartmann 1852. 23. Laglína. 

Lof sé þér, Guð. Genf 1551. 30. Taktur 3/2 og laglína.  

Upp hef ég augu mín. Weisse 32a. Breytilegur taktboði. 

Upp skapað allt. Bæheimskt 1593, Praetorius 1610, Laub 1888. 34. Taktur 3/2. 

Drottinn minn, Guð. Henry Smart 1868. 35b. Laglína. Bygging laglínu.   
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Á hendur fel þú honum. Michael Haydn 1774. 38a. Áttundapartar, punktar, stökk og hreyfing 

laglínu.   

Ó, þá náð að eiga Jesú. (sjá sálm 33 í 70 sönglög eftir Sigtrygg) Charles C. Converse 1868. 43. 

Punktar og áttundapartsnótur.  

Syng Guði dýrð. C. Balle 1850. 48. 3/4 laglína, áttundapartar, punktar. 

Spámaður æðsti.  (sjá byrjun á sálmi 2) Joh. Mich. Müller 1719. 49. Laglína 

Ég tigna kærleiks kraftinn hljóða. D. Bortniansky 1822. 52. Laggerð og léttleiki  

Dýrlegi Jesús. (sjá sálm 15) Münster 1677. 54. Lengdargildi eins að hluta. 

Í Betlehem er barn oss fætt. Þýskt vísnalag frá 1600/Berggreen 1849. 73. Laglínutengsl í upphafi og 

endi.   

Hin fegursta rósin er fundin. (sjá sálm 36) J. Klug, Wittenberg 1542. 76. Hreyfing laglínu. 

Í dag er glatt í döprum hjörtum. (sjá sálm 11) Mozart 1791. 78. Léttleiki og laglínuhreyfing 

Guðs kristni í heimi. (sjá sálm 40) John F. Wade 1743. 81. Hrynur.  

Heiðra skulum vér Herrann Krist. (sjá sálma 3,25, 30, 55, 58) Danskt þjóðlag frá miðöldum. Rung 

1857. 86b. Laglínu og hryntengsl.  

Ó, hve dýrlegt er að sjá. (sjá sálm 46) Jacob G. Meidell 1840. 108. Samsvörun í laglínugerð og 

endi. 

Hve fagurt ljómar ljósaher. (sjá sálma 3, 13, 110) Peter Knudsen 1859. 110. Tengsl við laglínu og 

karakter 

Hve sælt hvert hús. (Sjá sálm 15) Berggren 1856. 113. Laggerð og hrynur.  

Þá mæðubára minnsta rís. (sjá sálm 8) Hymnodia Sacra 1742. 116. Hægt að fella saman í nótum og 

texta. Lokanótur eins. Tóntegundir eru áhugaverðar í þessu samhengi. Lagið úr Hymnódíu hefur 

upprunalega verið í lýdiskrí tóntegund en umbreytt 1840. Sálmur sr. Sigtryggs er í e-moll en með 

tengsl við frýgíska tóntegund.  

Hvað hefur þú minn hjartkær Jesús, brotið. (sjá sálm 40) Athugið að sálmur 41 í 70 sönglög, er 

einnig merktur 40. Johann Crüger 1640. 132. Lagið með líku sniði. Hrynur eins.     

Gakk inn í herrans helgidóm. (sjá samnefndan sálm 3) Severius Gastorius 1675. 214. Mikil 

laglínutengsl. Hugsanlega fyrirmynd.   

Þú, kirkja Guðs, í stormi stödd. (sjá sálm 43) H.F. Henry/viðlag Walton 1871. 290. Hrynur og skýr 

laglínutengsl. 

!
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 Niðurstaða af samanburði er sú að Sigtryggur er ekki eins hallur undir dönsk áhrif tónskálda 

eins og Berggreens, Weyse og Hartmanns, eins og maður skyldi ætla miðað við strauma samtímans 

og val á sálmum í íslenskar sálmabækur. Það kemur á óvart.   

 Sigtryggur var vel að sér um tónlistarsöguna og íslenskan tónlistararf, gagnrýninn og 

meðvitaður um sérkenni, strauma og stefnur. Hann fetar þó almennt ekki frumlegar slóðir í 

sálmalögum sínum. En frumleg viðhorf og frumlega spretti má finna samt sem áður. Hann er t.d. 

óhræddur við að nota blandaðan hryn og taktboða sem ekki eru algengir. Með því sýnir hann tengsl 

við íslensku þjóðlögin og tónlist fyrri tíma. Fyrirmynda er frekar að leita þar. Staðfestingu á þessu 

er að finna í grein hans Hugleiðingar um forníslenskan kirkjusöng.    
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Úr bókasafni Sigtryggs. 
Mynd: Bjarki Sveinbjörnsson  

!
!

Þjóðlögin og þjóðlagasöfnun 
 Það er einkenni margra sálma Sigtryggs að hann notar punkteraðar nótur og áttundaparta.   

Ákveðinn léttleiki og fínleiki, svífur yfir tónmálinu þegar svo ber undir. Ekki er gott að átta sig á 

þessu stílbrigði í öllum tilvikum, því áttunda- og jafnvel sextándapartsnótur fara stundum mikinn í 

hátíðlegu sálmasamhenginu og stundum á kostnað textans. Þá er eins og tónlistin fari sínar leiðir og 

sé ekki bundin textanum. Sem dæmi um þetta má nefna sálm nr. 2, Vér allir trúum á einn guð. Þetta 

tónmál er ekki beinlínis að finna í þeim sálmalögum sem skoðuð hafa verið í leit að áhrifavöldum 

og fyrirmyndum við sálma Sigtryggs. Ætla má af því að áhrifin komi annarsstaðar frá.  

Sigtryggur var víðlesinn um tónlist og mun meira en gengur og gerist um menn í hans stöðu og 

aðstæðum. Greinaskrif hans um tónlist bera því glöggt vitni að hér er tónlistarfræðingur á ferð.   

 Mögulega var um áhrif frá eldri veraldlegri tónlist að ræða eins og svítum barokktónlistar 

eða tónlist renessanstímabilsins. Ekki var þó hægt að finna heimildir sem staðfestu það. Það var 

ekki fyrr en við nánari skoðun á þjóðlögunum sem Sigtryggur hafði safnað fyrir sr. Bjarna 

Þorsteinsson, að skyldleiki við sálma þess fyrrnefnda byrjaði að koma í ljós. Almennt má segja um 

lögin sem Sigtryggur skráði og sendi Bjarna, að í þeim sé að finna punkteraðar nótur og 

áttundaparta, umfram það sem almennt má sjá hjá öðrum söfnurum og heimildamönnum 

þjóðlagasafnins. Það kemur skýrast í ljós þegar lög í meðförum annarra eru borin saman við búning 

þeirra hjá Sigtryggi. Lög Sigtryggs skera sig úr að þessu leyti. Á síðu 606-607 í Íslenskum 

þjóðlögum, þjóðlagasafni sr. Bjarna Þorsteinssonar, má sjá dæmi um þetta í samanburði  Bjarna á 

laginu Fífilbrekka, gróin grund og á síðum 690-691 í laginu Jesú, þín minning mjög sæt er. Fleiri 
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dæmi um þennan rithátt Sigtryggs og er að finna á síðu 694-695 í sama riti. Þar eru til umfjöllunar 

lögin Föllum nú til fóta Krists og Jesú, þínar opnu undir. 

 Annað sem vekur eftirtekt og Bjarni nefnir í umfjöllun sinni, er notkun á fermötum í laginu 

Jesú, þínar opnu undir. Á síðu 695 segir Bjarni:  

  

 Einkennilegt er það, að hjer skuli vera „fermat“ í miðri hverri hendingu; en svo var  

 einnig í stöku tvísöngslögum.    21

!
 Sigtryggur notar fermötur fremur sparlega í sálmum sínum en samhliða þeim mun meira af 

hálfnótum og lengri nótnagildum sem oft stöðva flæði laglínunnar, en eiga að vera til áhersluauka. 

Dæmigert og mjög almennt algengt mynstur er þrjár hálfnótur þar sem fermata er notuð á síðasta 

tóni.   

 Hvers vegna áhrifa frá þjóðlögunum gætir áfram í verkum Sigtryggs er spurning sem vert er 

að velta fyrir sér, því þegar nánar er að gáð, má sjá að í sálmalögunum sem Sigtryggur safnaði, er 

líka kunnuglegt mynstur í laglínugerð nokkurra sálmalaga hans. Fall og ris, ris og fall laglínunnar í 

byrjun sálmalaga hans er mjög einkennandi fyrir hann. Einskonar bárulaga hreyfing, andstæður sem 

hann notar og finna má í upphafi sálmanna eins t.d. nr. 3 Gakk inn í herrans helgidóm, nr. 7 Rís upp 

mín sál að nýju nú, nr. 10 Hvíl´ ég nú síðast huga minn, nr. 13 Kom Guð andi helgi, nr. 21 Hin mæta 

morgunstundin og nr. 58 Við grafir einatt grátum vér.     

 Eitt af því sem vekur athygli í því samhengi eru þau orð Sigtryggs og sem Bjarni vitnar til í 

þjóðlagasafninu, um takt og flutning danslaganna gömlu. Undir tóndæminu Stúlkurnar ganga á síðu 

607-608, kemur fram að Sigtryggur hafi lært lagið af foreldrum sínum og setji það ásamt Táta, Táta 

teldur dætur þínar og lagið Gimbillinn mælti, sem sýnishorn þess hvernig þulurnar hafi verið 

sungnar eða kveðnar. Tilvitnun Bjarna:   

!
 Líklega hefur hver hagað því eins og andinn inn gaf honum, og ættu þá að koma þar fram 

 lyndiseinkenni söngvaranna. En mjer hefur líka dottið í hug, að vjer hefðum hjer máske  

 nokkuð meira, : að þulurnar, að minnsta kosti sumar þeirra, sjeu gömul danskvæði, og að 

 ekki væri þá ómögulegt að vjer í lögunum við þær, þótt fábreytt sjeu, eigum leifar af  
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 danslögunum okkar gömlu. Opt hefur mjer þótt það einkennilegt, hve fast hefur verið haldið 

 við taktinn, er jeg hef heyrt þulur sungnar.     22

!
 Þarna nefnir Sigtryggur efni sem ég hef velt mikið fyrir mér, nefnilega að þjóðlög sem eru 

hugsuð sem danskvæði eða þau vísi til notkunar í dansi, hljóti að hafa ákveðinn og jafnan takt. 

Danskvæði geta ekki verið fjöltakta eða flutt í mjög óreglulegum takti nema heimildir séu um að 

dansinn sé í samræmi við það, sem mér vitanlega eru engar heimildir um, heldur þvert á móti. 

Íslenskir þjóðdansar byggja á reglulegu hljóðfalli og er það í samræmi við danskvæðin sem notuð 

eru við þá. Þannig fyndist mér rétt að miða við danshæfni lags, ákveðinn og jafnan takt eins og 

Sigtryggur vísar til, þegar flutt er dansvísa eins og er í lagasafninu Melodíu og eignað er sr. Ólafi 

Jónssyni á Söndum; Vera mátt góður. Í flutningi Kammerkórsins Carminu, á laginu á glæsilegum og 

einstaklega vönduðum geisladiskinum Melodiu, og sem hefur að geyma lög sr. Ólafs á Söndum og 

er undir stjórn Árna Heimis Ingólfssonar, er stuðst við nóturnar í handriti Hjalta Þorsteinssonar og 

þar með er óreglulegi takturinn sem þær bera með sér, orðinn fjötur um fót þeirra sem dansa lagið. 

Spurningin er hvort taka eigi svo mikið tillit til nótnanna í handritinu að þær séu ráðandi, þegar 

kemur að dansvísu. Það er töluverður tími milli þeirra Ólafs á Söndum og Sigtryggs á Núpi, en á 

síðari hluta nítjándu aldar er Sigtryggur nákvæmur og fróðleiksfús hlustandi og þátttakandi þeirrar 

tónlistar sem þá var iðkuð á hans svæði og eflaust víðar. Orð hans hljóta því að hafa vægi, þegar 

hann furðar sig á því hversu „fast hefur verið haldið við taktinn í flutningi danskvæða.“  Til að virka 

sem danskvæði þarf Vera mátt góður einfaldlega að vera með jöfnum og föstum takti. Útsetning 

tónskáldsins Jóns Ásgeirssonar á laginu er nær tilgangi þess og danshefð. Hvort viðmiðið sé 

rétthærra er svo mat þeirra sem rannsaka og útsetja. Ekki er hægt að segja að eitt sé rangt og annað 

rétt. Í fljótu bragði virðist þó skynsamlegt að álykta sem svo að ekki megi horfa framhjá notagildi 

þjóðlaganna, þ.e. samhenginu. Hér að danskvæði lúti lögmálum dansins, hvort sem í hlut á reglulegt 

eða óreglulegt hljóðfall.   

 Í skemmtilegri heimild Jónasar Tómassonar, Söngvasafn. 48 kórlög fyrir blandaðar raddir, er 

Dansvísa eftir Sigtrygg, bæði lag og texti.    23

!
!
!
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Dansvísa 

!
Komið, stælum gígjustrengi 

stund er til að skemmta sér. 

Vitum ei, hve unun lengi  

oss í faðmi ber. 

Syngjum kátt með léttri barnalund 

leikum dátt og stígum dans á grund. 

Stundin líður, stígum dans  

störf síns gengis bíða, 

meðan gegnum mann til manns  

mjúkir geislar líða. 

Komið, stælum gígjustrengi 

stund er til að skemmta sér.  

  

 Í sama hefti er lag og texti eftir bróður Sigtryggs, Kristinn Guðlaugsson. Má segja að hér sé 

um nokkurs konar stefnuyfirlýsingu eða a.m.k. lífsskoðun að ræða, því textinn er í samræmi við líf 

höfundar, en einnig Sigtryggs og margra samtíðarmanna þeirra. Boðskapurinn er að mörgu leyti 

tímanna tákn. Sjálft lagið er í 6/8 takti, en þannig eru mörg laga Sigtryggs. Laglínan fellur vel að 

lögum hans, með sínum brotnum hljómum, stóru tónbilum og risi og hápunktum í laglínu.    24

   

Látum gróa 

!
Látum gróa grund og móa  

granda, brekku, hól. 

Eflum þrótt til þarfa  

það er nóg að starfa 

út um byggð og ból. 

!
!
!
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Efni bundin eru fundin  

í svo mörgum reit. 

Á þeim stað er auður  

oft er þótti snauður. 

Hefjum hulins leit. 

!
Hefjum sterka hönd til verka 

hér sé plægt og sáð. 

Auðn í akra breytum 

auðs og frama leitum 

æ með dug og dáð.   

!
Þá mun foldin, fósturmoldin 

farsæld veita lýð. 

Þá mun afl og auður  

eiga bú um hauður 

þá mun þverra stríð 

!
Frjáls sé andi´ í frjálsu landi  

frjáls og sjálfstæð hönd. 

Búa´ að sínu brauði 

betra´ er leigðum auði. 

Skaða skulda bönd. 

!
Allt hið góða, er oss vill bjóða 

ættland metum það. 

Allt er það vort eigið 

ekki´ að láni þegið. 

Hollt er heima hvað. 

!
!!!
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Skrifborð og bækur Sigtryggs 
Mynd: Bjarki Sveinbjörnsson !

Sendibréf  

 Um er að ræða 6 kassa (öskjur) með bréfum sem Sigtryggi hafa borist á langri ævi. 

!
Lbs 4899-4904 4to. 

!
Að auki eru 7 kassar (öskjur) með bréfum sem Kristni bróður hans hafa borist. Meðal þeirra hafa 

bréf frá Sigtryggi mesta þýðingu. 

!
Úr bréfasafni sr. Sigtryggs Guðlaugssonar á Núpi 

  

 Rögnvaldur Ólafsson arkitekt ræðir hönnun húsnæðis í bréfi dagsettu í Reykjavík 3. maí 

1906, og um gítar sem greitt hafði verið fyrir en ekki skilaði sér vestur frá Sigfúsi Einarsyni í bréfi 

dagsettu í Reykjavík 5. júní 1912. Það sýnir að Sigtryggur er að safna hljóðfærum og gítarinn 

auðsýnilega eitt þeirra. Strax eftir stofnun stúkunnar Gyðu 5. janúar 1906, var ákveðið að ráðast í 

húsbyggingu, þar sem íbúð Jóns Kristjánssonar skipstjóra á Arnarnesi yrði á efri hæð, en 

samkomustaður stúkunnar á neðri hæðinni. Sigtryggi var falið að hitta Rögnvald Ólafsson í 

Reykjavík og fá hann til að teikna húsið.    25
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 Í bréfi dagsettu í Reykjavík 6. des. 1910, segir Sigfús Einarsson tónskáld að Söngfræðina 

hafi Guðmundur Gamalíelsson sent samkvæmt bréfi. Tekur fram að Hljómfræði, nýútkomin bók 

eftir sig, verði send vestur.   

!
 Í bréfi dagsettu í Reykjavík 9. janúar 1940, biður Sigurður Sigurgeirsson, sonur biskups, 

um undirleiksnótur fyrir blessunarorð sem pabbi hans hafði tónað við, en vantar nú:   

  

 Nú er best að koma sér að efninu. Fyrir nokkrum árum heyrði ég pabba tóna blessunarorðin 

 með undirspili. Þetta undirspil munt þú hafa samið. Nú hefi ég skorað á pabba að byrja á 

 þessu aftur. Jú, jú, það vill hann gera með stórri ánægju. En, þar sem við eigum ekki  

 nóturnar, ætla ég að biðja þig um að senda okkur þær við fyrsta tækifæri, ef þú mögulega 

 getur.     

!
 Í bréfi dagsettu í Gammel Köbmandshvile, Rungsted Kyst, Danmark, 18. ágúst 1934, skrifar 

Sigfús Blöndal eftirfarandi:  

!
 …Bestu þakkir mínar fyrir bréf þitt dags. 20. jan. og svo nóturnar með lögum eftir þig, sem 

 því fylgdi, og svo fjárgreiðslu þína til Sighvats frænda míns fyrir Nordisk Kirkeleksikon.   

!
 Sigfús gerir lítið úr eigin tónlistarmenntun og telur sig ekki hafa mikla burði til að gefa  

Sigtryggi ráð eða gefa almennilega umsögn um lögin:  

!
  Um lögin þín get ég lítið sagt, - ég hef látið spila þau fyrir mig, - hljóma sjálfsagt betur á 

 orgel en á píanó, get ég haldið. En ég er of illa að mér í músíkteoríu til að geta gefið þér frá 

 eigin brjósti nokkrar athuganir eða leiðbeiningar; hef því miður aldrei getað fengið tíma til 

 að gefa mig að slíku! 

!
 Í bréfi, Gammel Köbmandshvile, Hörsholm (pr. Köbenhavn) 16. apríl 1932, koma fram 

mikilvægar upplýsingar um tónlistarbækur sem Sigfús hefur tekið saman og sent Sigtryggi. Sigfús 

hefur ráðgast við sér fróðari menn um efnið og tekið saman lista yfir bækur sem hann hefur útvegað 

og sent Sigtryggi.  
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 Ég reyndi að fá eins mikið úr þeim 40 krónum, sem bréfinu fylgdu, og hægt var, og tókst að 

 fá ýmsar góðar bækur með vægu verði úr dánarbúi prest eins, sem hafði haft áhuga á þeim 

 fræðum. Sumt varð ég að panta frá Þýskalandi, og olli það nokkurs dráttar. Eina bók sendi 

 ég í krossbandi, hit kemur allt í einum böggli, og þetta eru bækurnar:  

 F. Draesecke, Der Gebundne Stil. Kontrapunkt u. Fuge. I-II. Kr. 6 - 

 F. W. Franke, Theorie u. Praxis des harm. Tonsatzes. 3 -  

 N. A. Janssen, ?? Grundregeln des gregorian Choralgesangs, 1846. 2.50 -  

 Carl v. Winterfeld, ?? Herstillung des Gemeine u. Chorgesanges in der evangel. Kirche.  

  1848.  1 -   

 E. Fr. Richter, Lehrbuch des einfachen u. doppelten Kontrapunkt. 13. ??. 1912. 

 Sami, Aufgabenbuch zu E. F. Richters Lehrbuch. 9. Auf. 1910.  5 - 

 S. Jadasson, Lehrbuck des.. Contrapunkts.  1884.  1 - 

 R. Dannenberg, Handbuch der Gesangskunst. 4. Auf 1912. 0.75 -  

 E. Hanslick, Vom musikalisch-schönen. 1885. 1 - 

 D. Rudin, Något om de rytmiska koralerna. 0.50 -  

 St. Krehl, Fuge. 1914 

 Sami, Musicalische Formenlehre (Kompostionslehren) 1-2. Berl. u. Lzg. 1928 

 Sami, Harmonilehre. 1-3. 1921-23.  15.60 -  

 St. Günther, Mod. Polyphonie. 1930. 

  (allar þessar í bögglinum)  

 Abrahamsen, Liturgisk Musik. 1919 (í krossb) 6 -  

 Nú er að gera dálitla grein fyrir bókunum og vali mínu. (um Nielsens Kirke-Leks. mun ég  

 skrifa síðar).   

 Ég ráðfærði mig við mér fróðari menn, og ég held allar bækurnar séu heldur góðar. Ég tók 

 viljandi nokkrar bækur um sama efni, því ég hef margreynt það á sjálfum mér, að það er  

 ágætismeðal til að læra, að lesa ekki sömu bókin oft (nema mjög góð sé), heldur margar 

 bækur um sama efni, og þá er maður sjálfur áreiðanlega sjálfstæðari og getur greint betur 

 rétt frá röngu, ef um skoðanamun er að ræða. Þeir sem aðeins þekkja eina bók, verða oft  

 líka alltof einstrengingslegir í skoðunum. […] Ef þú vilt halda lengra áfram eru til miklu  

 stærri og dýrari rit, Jeg nefni t.d. Bellermann, Die Mensuralnotation des 15 u. 16. Jahrh. 2. 

 aufl. Berl. 1906 (ca 9 Kr.) og P. Wagner, Einführung in die Gregorianischen Melodien 2-3 

 aufl. I- III. 1911-21, ca 36 Kr. og H. Riemann, Grosse Kompositionslehre - … 

!
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 Á þessu má sjá hve mikið Sigtryggur er til í að leggja af mörkum fyrir hugðarefni sitt og 

hversu vel að sér í tónlist hann hefur í raun verið. Bækurnar eru, auk verka hans sjálfs, skýr 

vísbending um að hann hafi verið einn af fáum tónlistarfræðingum á Vestfjörðum. Þjóðlaga-, 

hljóðfæra- og bókasöfnun, greinaskrif og bókin 70 sönglög, renna stoðum undir þá kenningu. 

Ennfremur sú staðreynd að hann hjálpaði dönskum tónlistarfræðingi sem vildi rannsaka vestfirsk 

þjóðlög.   

Það byrjaði með bréfi frá Sigfúsi Blöndal, þar sem hann fer þess á leit við Sigtrygg að hann aðstoði 

við þessa rannsókn.    

  

 Gammel Köbmandskirke, Hörsholm, 26. apríl 1932. 

 Kæri vinur.  

 Cand. mag. Helge Gad ætlar sér til Íslands og hefur í hyggju að leggja stund á íslensk  

 þjóðlög og rímnalög. Ég vildi biðja þig vera honum hliðhollur í þeim málum, því ég hef  

 ráðið honum að snúa sér til þín að leita ráða um söfnun á slíku á Vestfjörðum, ef það skyldi 

 verða úr, að hann færi þangað. - a.m.k. tel ég hyggilegst að reyna að kanna til hlítar þau  

 héröð, sem afskektust eru, og sjálfsagt er að láta vera að ferðast um þau héruð, sem Jón  

 Leifs er nýbúinn að safna í.    

 Ég vona að þú hafir nú með skilum fengið bækurnar, sem ég sendi þér um daginn, og bréf 

 sent  um leið og þær. Hr. Gad fær styrk úr sáttmálasjóði til þessarar ferðar; hann hefur  

 tekið próf í söng og dönsku hér við háskólann. Annars mun hann skrifa þér nánar um  

 fyrirætlanir sínar, ef hann fer vestur.  

 Með bestu óskum alls góðs þér og þínum til handa.   

 Þinn einlægur 

 Sigfús Blöndal. 

!
Síðan sendir Helge Gad Sigtryggi bréf, sem dagsett er í Reykjavík 1. maí 1932.   

  

 Hr. prófastur, Síra Sigtryggur Guðlaugsson. 

 Som di vil forstå er vedlagte Brev fra Dr. Sigfús Blöndal, har han anbefalet mig at sætte mig 

 i Forbindelse med Dem, for at jeg kan höste Erfaring av Deres Kundskab og Viden om den 

 islandske Folkemusik.  Av det kgl. Bibliotek i Köbenhavn er jeg blevet udsytert med  

 Fonograf og Valser til Optagels av Rímur og Tvisang. Da jeg har fået at vide af Vestlandet 

 er den mindst avsögte Del av Island m. Hensyn til Folkesang, kunde jeg tænke mig at foreta 
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 en Rejse dertil, og jeg vil derfor være Síra Sigtryggur Guðlaugsson meget taknemmelig, hvis 

 Di vilde være mig behælpelig med min Rejse. Da mine Penge midler ikke er store (jeg rejser 

 på et Statslegat) vilde det være av Betydning, hvis Di kunde anvise mig et Sted, hvor jeg  

 kunde bo billigt og leje Heste til rimelig Pris, og hvis disse Spörgsmål kunde la sig  

 ordne vilde jeg være forfærdelig glad, hvis Di vilde vejlede mig med Hensyn til det  

 videnskabelige Arbejde og henvise mig til Folk som det ikke er så let for en Updlænding i 

 Löbet av forholdsvis kort Tid at sætte sig ind i disse sager. Derfor tillader jeg mig at anmöde 

 om Deres tid Bistand. Da mit  Ophold her i Landet kun er av kort Varighed, (knapt 2  

 måneder) og jeg i den förste Tid har en Del arbejde at göre i Reykjavík (Studium av  

 Folkemusik og Kunstmusik, samt måske nogle Skoletimer og Forelæsninger), vilde jeg bedst 

 være i stand til at foreta den omtalte Rejse i Begyndelsen av Juni Måned men må   

 selvfölgelig rette mig efter, hvornår Síra Guðlaugsson har Tid at hjælpe mig. I Håb om at  

 denne Skrivelse ikke må være skrevet forgæves, jeg Deres ærbödige  

 Helge Gad 

 cand. mag., Musikadjunkt.   

 Bopæl indtil 28. Maj: Fyr??direktör Krabbe, Reykjavík. 

!
 Í bréfi sem Sigtryggur sendir Helge Gad, er listi yfir lög sem sá fyrrnefndi hefur tekið saman 

í nótum og sent honum. En í bréfinu sjálfu kemur fram að Helge Gad ferðaðist til Vestfjarða og að 

þeir Sigtryggur hittust á Ísafirði.   

  

 Núpi 5. janúar 1933. 

 Cand. mag. Helge Gad. Margrethe vej 5. Hellerup. 

 Kæra þökk fyrir ljufmannlega vináttu yðar við samfundi og síðar í bréfi næstliði sumar.   

 Loksins reyni eg að efna loforð mitt það, að senda yður nokkur sönglög í notum.   

 Drátt þess bið eg yður að afsaka; orsök hans er sú, að mig langaði að gera sendinguna ögn 

 fullkomnari, heldur en efi voru til þegar þér voruð hér, en illa hefir gengið að fá fleiri  

 þjóðlög.  

 Greinargerð fyrir þessum skrifuðu lögum sendi eg með á lausu bladi.   

 Gaman þætti mer að vita, hvernig yður gedjast þessi sönglög, en veit, að ég verðskulda ei að 

 þér skrifið mer aftur, þegar þessi framkvæmd hefir gengið svona seinslega. Einnig geri ég 

 mér ánægju að frétta af musikstarfi yðar.  

 Ferðin gekk mér vel heim frá Ísafirði; kom heim kl. 5 næsta morgun.  
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 Við syngjum okkur til anægju lagið sem þér harmoniseruðuð fyrir mig.   

 Heilsa mín góð en eg hefi mikið að gera; get því minna gefið mig við musikk en eg vildi, og 

 fáum skrifað annað en það sem störf mín heimtu.  

 Kær kveðja vegna ljúfra endurminninga fra okkur hér (fra Familien)  

 Óskum yður:  

 Gleðilegt ár hið nybyrjaða  

 yðar með vinsemd og virðingu 

 Sigtr. Guðlaugsson“ 

!
Í bréfi Sigtryggs er einnig listi yfir sönglögin sem hann sendi og síðan greinargerð með þeim.  

  

 Sent kand mag. Helge Gad 

 Nokkur sönglög eftir minni alþýðu á Islandi á 19. öld.  

 Nr. 1. Einsetumaður einu sinni, eins og það er skr. hjá mér 

 2. Gerist mörgum skemmtan skýr, eftir sömu bók. 

 3. Börnin segi og syngi, eftir sömu uppskriftarbók 

 4. Endurminningin er svo glögg, eftir Sönglög eftir Alþýðu á Íslandi I. XIII. 

 5. Ekki fækkar ferðum, e. sama riti: XIV. 

 6. Snemma loan litla í, e. sama - XII. 

 7. Út á djúp hann Oddur dro, ef. sama III. 

 8. Hnígur sól að svolum unnum   

 sveipar kyrð um drótt; 

 Þagna ljóð í rósarunnum 

 ríkir þögul nótt  

 9. Hani, krummi, hundur, svín 

 10. Nú er úti veðrið vott, verður alt -  

 11. Gaman hefir görpum þótt 

 12. „Heyrði ég í hamrinum“ 

!
Aftan við lög númer 8, 9, 10 og 11, hefur Sigtryggur skrifað: 

   

 Vísnalög þessi skrifuð eftir þeim mæðgum Rakel og Hjaltlínu í sömu bok sem nr. 1 og 2. 

!
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Síðan kemur greinargerðin:  

  

 Greinargerð fyrir meðfylgjandi sönglögum.   

 Nr. 1. Er skrifað eftir Rakel Sigurðard, aldraðri konu til heimilis í grend við Núp í Dyraf.  

 Visan: Einsetumannskv.  

 2. Er skr. e sömu kon.  Vísan byrj a Annalskvæði. - Lög við mörg sanskonar kv., sem þessi 

 eru, bera oft mikla líkingu hvert af öðru.   

 3. Er skr. e. frú Hj. G. á N. - Lagið er í safni sr. B.Þ.: „Ísl. þjóðlög“ bls 604, en nokkuð  

 öðruvísi.  

 4. Skr. ef konu í Eyjaf. Er það nokkuð öðruvísi en hjá B. Þ. bls 646. - Vísan er upphaf  

 kvæðis e. Guðr. Jónsdóttur skáldkonu, uppi um miðja 19.öld.   

 5. Skr. upp eftir manni í Eyjaf. - Vísan byrj á Grilukv. e SÓ.  

 6. Ennig skr. upp í Eyjaf. - Vísan byrj á kv e J. Hallgr.  

 7. Sr. einnig í Eyjaf. - Mikil liking með þessu lagi og hinu næsta á undan, og bæði lík laginu: 

 Ísland farsældar frón; svipar annars mjög saman mörgum þeim þjóðlögum íslenskum sem 

 eru í lyd. - tónteg.  

 8 til 11.  eru rímna (eða kvæða) lög; en þau lög hafa v. hin algengustu um alt land, og eru til 

 í fjölda myndum því góðir kvæðamenn skopuðu sér kvæðalög sín sjalfir. Nr. 8.-10. skr. e  

 sömu konu sem nr. 1.  Nr. 11. eftir sömu konu sem nr. 3. - Vísan við nr. 9 er mjög merkileg 

 vegna samsvöruna í fyrri og síðari helmingi vís.  

 12. Í safni sr. B.Þ. : Ísl. þjl. eru á bls 607 og 608  tvö lög frá minni hendi sem sýnishorn þess 

 hvernig svonefndar „þulur“ (lauslega rímaðar hugleiðingar) voru sungnar (ef til vill fyrir 

 dansi).  

 Hér er skr. eitt slíkt sýnishorn (nr. 12) - Reyndar get eg ekki nefnt neinn, sem hafi sungið  

 þessar þulur fyrir mér öldungis með þessari Tónaskipan (þau lög eru öll breytileg eftir  

 rímformi o fl.) en þessi tónasambönd, sem eg hefi skrifað hér, eru nákvæml. dregin saman 

 (stærk motivert) úr þeirri tónaskipan og þeim sönglagsblæ (melodisk karakter) sem eg  

 heyrði og nam af söngvurum gömlu þulnanna. Þessi þula finst mér búi yfir þungri og  

 hugnæmri undiröldu, sem víða finnst í gömlu þulunum þótt margar séu þær meira eða  

 minna úr lagi gengnar. 

!
 Þetta bréf Sigtryggs veitir mikilvægar upplýsingar um þjóðlagasöfnun hans. Hjaltlína G. er  

Hjaltlína Guðjónsdóttir eiginkona Sigtryggs. Rakel Sigurðardóttir er móðir Hjaltlínu.   
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 Nótur af laginu Í Babylon við vötnin ströng, með handskrift sr. Sigtryggs, er að finna meðal 

ofangreindra bréfa þeirra Sigfúsar, Helge og Sigtryggs.   

 Með blýanti hefur verið bætt við bréfið frá Helge Gad eftirfarandi vísu. Þó ekki með rithönd 

Sigtryggs:  

 Lífið hlær og lofar fögru,  

 lát þér skiljast þó,  

 lukkan skammtar líka mögru,  

 líttu á allt með ró.  (Matthías Jochumsson)  

!
 Sigrún Guðlaugsdóttir systir Sigtryggs ritaði bróður sínum fjölda bréfa og má margt lesa 

úr þeim um hennar hagi og samband hennar við bróður sinn og mágkonu. En meðal bréfa hennar 

eru nokkur sem Sigtryggur skrifar í hárri elli í maí til júní 1959. Í einu þeirra er lítill miði sem 

klipptur hefur verið úr bréfsefni sem merkt er Kaupfélagi Dýrfirðinga. Á annarri hliðinni standa 

nöfn nótna, en á hinni hliðinni er texti vegna áttræðisafmælis Kristins Guðlaugssonar. Nótur og texti 

falla alveg saman og mynda laglínu: ggahchag/ggahdch/hhcdedch/hahchag. Laglína í G-dúr. 

(endurtekin fyrir tvær síðari línurnar) Textinn er svona og rithönd Sigtryggs leynir sér ekki:   

  

 Man eg árin 80 æfi þinnar, gleði mér. 

 Bróðir, enn og æ að nýju elska Drottins fylgi þér. 

 Bróðir, ár in 80 yndi´ og gæfu færðu mér. 

 Bið nú: enn og æ að nýju, elska Drottins fylgi þér.   

  Til Kristins 80 ára (fd 13/11. 1868) 

  

 Sigrún nefnir grein um handritamálið sem Sigtryggur hefur skrifað í Tímann, í bréfi dagsettu 

í Reykjavík 12. desember 1957. Grein Sigtryggs birtist í Tímanum 16. október 1957.   

 Meðal bréfa Sigrúnar eru vísur og tækifæriskveðskapur sem samin er um hana. Skriftin er 

ekki hennar, en er mjög lík rithöndinni sem skrifaði vísu eftir Matthías Jochumsson neðantil á bréf 

frá Helga Gad. En kveðskapurinn um Sigrúnu, eða Rúnu, eins og hún er kölluð, er eftir konu. Leiða 

má líkum að því að hér sé um texta eftir Hjaltlínu að ræða, ef dæma má af rithöndinni.      

  

 Þó að næði napur vindur  

 norðan hér í dag 

 vil ég reina Rúna mín  
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 að rubba upp litlum brag 

!
 Þá alltaf finnst mér yndi ljá 

 ofurlítil staka 

 finnst ég jafnan færast þá  

 fimmtán ár til baka. 

!
 Þá er eins og þessi vetur  

 Þreiti huga manns 

 Þó margoft sjái maður ennþá  

 mildi skaparans. 

!
 (Á sjötugsafmæli þínu) 

 Sæl og blessuð segi ég  

 þótt sjálf ég ekki mæti 

 Þú hefur labbað langan veg 

 löngum kvik á fæti 

 Mörg eru störfin árin öll 

 þú aldrei þekktir leti 

 Þú varst vinum tryggðatröll 

 og traust í hverju feti.   

   

 Bréf Sigtryggs Helgasonar eru athyglisverð. Eitt dagsett 6. janúar árið 1883, kemur inn á 

sálmalög og að bjarga þeim „gömlu lögunum“ en apa ekki bara eftir dönum. Fjallar mikið um 

tónlist og bækur, tónbil og nótur. Í flestum bréfunum. Er sjálfur söngmaður og fiðluleikari í 

Mývatnssveit.   

 Sjá líka bréf frá honum dagsett 22. maí 1881. Segir þar frá sálmasöngbók svía og hvetur 

hann nafna sinn Guðlaugsson að eignast hana. Í henni séu 500 sálmar. Sálmalög sænsku 

þjóðarinnar. Telur Utanlands í einum bý vera íslenskt þjóðlag. Nefnir einnig lögin: Sit ég og syrgi 

mér horfinn; Drengurinn minn; Krummi situr á kirkjubust; Sofðu nú Sigrún; Sjéra Magnús. Í bréfi 

5. ágúst 1883 segir Sigtryggur Helgason að það síðastnefnda sé:  
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 Íslenskt þjóðlag engu síður einsog það er í sálmasöngsbókunum, en einsog það er hjá  

 Berggren…Öll þau lög sem Jónas nefnir Weyse (eftir eldra lagi) við eru ísl. Þjóðlög, sem sjá 

 má af Sálmasöngs- og messubók Pjéturs Guðjonssonar. 

  

 Kemur fram í bréfinu að Sigtryggur útvegaði sér sænsku sálmabókina sjálfur, svo hann hefur 

verið vel kunnugur innihaldi hennar.  

 Sigtryggur Helgason stofnaði ásamt fleirum félagið Vorblóm sem starfaði eins og til stóð í 

þrjú ár og gaf út blað sem hét Verðandi.  

Í bréfi dagsettu á Hallbjarnarstöðum 6. janúar 1883 bendir bréfritari: 

  

 Þú segist ekki geta sent mjer neitt þjóðsöngslag, því það sem þú hefir heyrt af þesskonar sje 

 svo margvíslega sungið: hvað er þetta „sem þú hefir heyrt?“ Mjer hefir dottið í huga að  

 senda þjer með þessu brjefi fáein lög, sem óhætt mun að alla íslensk þjóðlög í því formi er 

 þau birtast hjer, hvort sem lagið Látum af harri heiðarbrún etc. getur kallast þjóðlag í því 

 formi, sem Jónas hefir sett það í söngvana. Grýlukvæðislagið fjekk Bened. á Auðnum hjá  

 sjera Birni sál. í Laufási, hann átti þjóðsöngvasafn Berggreens.  Að öðru leiti skýrir  

 nótnablaðið frá því hverjir hafi heyrt lögin og nótu sett; segðu mjer hvort þú hefir heyrt  

 þessi lög eða nokkuð slíkt.   

!
Síðar í bréfinu segir svo frá: 

  

 Einnar bókar verð eg enn að geta þó eg eigi hana ekki; Hólmgeir, sem var á Auðnum, enn 

 nú er á Hjalla, næsta bæ við mig og fjelagsbroðir minn eignaððist hana í haust; það er  

 Sálmalög sænsku þjóðarinnar eftir uppruna sínum og söng þjoðarinnar. Bókin er mjög  

 merkileg að mörgu leiti og hefir hún vakið eða glætt þá tilfinníng mína, að vjer erum illa  

 staddir í því, að vjer öpum sálmasönginn eftir dönum einum, enn látum eflaust margt  

 gullkorn, sem salmasöngur vor („gömlu lögin“) hafði að geyma, týnast. Það er annars  

 merkilegt að P.G. læst sækja sálmalögin í uppsprettuna, enn tekur þau reyndar flest eftir  

 dönum. Við ættum að reyna að frelsa eitthvað af „gömlu lögunum,“ vinur minn! Það er  

 minnkunn enn ekki heiður að týna þeim enn læra dönsku lögin, sem sum ganga ekkert nær 

 upprunanum.   

!
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 Í bréfi dagsettu á Hallbjarnarstöðum 5. ágúst 1883 er að finna merkilega umfjöllun í 

tengslum við íslensk þjóðlög. Bréfritari er auðsýnilega að safna þjóðlögum og skrifa þau í nótur og 

senda Sigtryggi G. samkvæmt ósk hans. Í bréfi dagsettu á Hallbjarnarstöðum 5. ágúst 1883 skrifar 

hann:   

  

 Lagið utanlands í einum bý o. s. frv. hefi eg kunnað, lítið eitt öðruvísi; það lag ætla eg  

 eflaust að sje íslenskt þjóðlag. Sit eg og syrgi mjer horfinn o. s. frv. hefi eg einnig heyrt ögn 

 öðruvísi. Drengurinn minn o. s. frv. og Krummi situr á kirkjubust, o. s. frv. hefi eg aldrei  

 heyrt, enn það synist mjer mjög líklegt, að það sje regluleg þjóðlög; vert kann eg við það, að 

 þau byrja á sjöundinni; skyldi allir sýngja þau svo(?). Fuglinn í fjörunni o.s. frv. hefi eg  

 aldrei heyrt öðruvísi enn eins og eg sendi þjer það, og það einungis til Bened. á Auðnum; 

 hann segist hafa heyrt það, þegar hann var úngur, bæði við þá vísu og aðrar vísur með  

 (nokkuð öðrum hætti). Sumir eigna Bened. lagið, enn það held eg skol.  Sama er að segjaum 

 lagið Sofðu mín Sigrún o. s. frv. að því viðbættu, að Bened. þótti það geta verið, að það væri 

 af ýtlendri rót runnið.  Víðvíkjandi laginu Sjera Magnús o. s. frv skal eg geta þess, að  

 það er íslenskt þjóðlag, engu síður eins og það er í sálmasöngsbókunum enn eins og það er 

 hjá Berggreen. Öll þau lög, sem Jónas nefnir Weyse (eftir eldra lagi) við, eru íslensk  

 þjóðlög, sem sjá má af Sálmasöngs og messubók Pjeturs Guðjónssonar. Enn á dögum  

 Weyses var Páll Melsted (líkl. gamli) í Kaupmannahöfn og fjekk Weyse hann til að  

 sýngja fyrir sig sálmalögin, eins og þau voru súngin á Íslandi þá, enn Weyse ritaði þau upp 

 (og lítil. lagaði) og setti við þau raddir. Þetta sagði Jón Eyjólfsson mjer eftir Jónasi sjálfum, 

 og minnir mig, að eg segði þjer þetta fyrir þrem eða fjórum  árum í brjefi. Ekki vissi Jón,  

 hvaðan Jónas  hefði þessa speki, eða hvort þau væri prentuð í nokkru riti eftir Weyse, nema 

 ekki eru þau í  Coralbók hans, sem ekki er heldur að vænta. Ekkert get eg sent þjer núna af 

 þjóðlögum; mjer hefir ekkert bæzt af vísnalögum. Sálmalög kann eg nokkur, enn eg nenni  

 ekki að skrifa nótur fyr enn annríkistíminn er liðinn.   

!
  Í bréfi dagsettu í Grenjaðarstað 21. febrúar 1884, nefnir hann Bellman, sem hann 

hefur nokkuð dálæti á af bréfum hans að dæma.   

  

 Milli jóla og nýars rjeðst jeg í að rita ið stutta og ófullkomna ágrip af ævisögu Bellmans,  

 sem komið er út í Fróða. Þú þegir um þetta við aðra; enn gaman þækti mér að að vita,  

 hvernig þjer og öðrum hefði geðjast að ævisögu-ágripinu […] Í þetta sinn get ég ekkert  
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 talað um þjóðsöngva vora. Ekki get jeg frætt þig fremur enn jeg er búinn um það hví Jónas 

 eignar Weyse íslensku sálmalögin. Að vísu er Weyse ekki sá fyrsti, sem hefir ritað upp  

 þjóðlög, „córalíserað“ og „accompagnerað,“ og síðan verið nefndur höfundur þeirra; því 

 það er algengt, eins og þú munt sjá á formála Manckells.  (Abraham Manchel. innsk. höf) 

  

 Í bréfi dagsettu á Hallbjarnarstöðum 12. júní 1885, segist hann munu senda Sigtryggi bókina 

Sangskole Meyers (Albert Meyer, Teoretisk-praktisk Sangskole). Ennfremur lög sem Björn 

Kristjánsson raddsetti fyrir bréfritara og fleiri t.d. sálmalagið Kom andi heilagur; Fuglinn í fjörunni; 

Sof þú mín Sigrún; Ungur var eg og úngir; Sat ég um kveld við sjávarbrún; Fönnin úr hlíðinni fór; 

Vorið góða grænt og hlýtt: 

  

 „Vorið góða“ er ekki eiginlega þjóðsöngur, því það varð til (kom undir) í barkanum á  

 honum Benedikt á Auðnum á smala-árum hans; enn hann vill ekki láta kalla sig höfund þess, 

 fyrir það, að það hafi orðið næstum ósjálfrátt til sem hvert annað kvæðalag. Ég nenni ekki 

 að senda þér neitt af þessum lögum, fyrr enn jeg veit hvað Bened. sendir þjer af þeim.   

  

 Í bréfi dagsettu 22. ágúst 1886 nefnir hann að Sigtryggur hafi nú Coralbók Berggreens og 

tvær sænskar sálmabækur. Þá eigi bréfritari ritið „Det skönas verld“ (Det skönas värld), og vill ljá 

síra Jónasi og Sigtryggi hana.   

 Bréf Sigtryggs Helgasonar sýna mikinn tónlistar- og þjóðrækniáhuga og í flestum þeirra er 

tónlist og menntun til umræðu. Í bréfi dagsettu á Hallbjarnarstöðum 5. ágúst 1888 kemur fram að 

hann hafi samið sönglög sem hann hefur sent nafna sínum á Núpi. Ennfremur að hann hafi grafið 

upp og getið160 laga, sem hann telur eiga erindi í íslenska sálmabók. Í öðru bréfi dagsettu á 

Hallbjarnarstöðum á páskadaginnn 1902, skrifar hann lög sín í nótur inni í sjálfu bréfinu. Að auki 

kemur fram að hann hafi samið lag sálminn Allt eins og blómstrið eina.   

 Þessi bréfaskipti þeirra nafnanna spanna frá 1879 til 1902. Óhætt er að fullyrða að áhrifa 

þeirra gætir í skoðunum og sálmalögum Sigtryggs og eins þegar kemur að söfnun þjóðlaga fyrir 

safn sr. Bjarna Þorsteinssonar.  

!
 Bréf frá Sigurði Þórðarsyni tónskáldi. Hefur sent Sigtryggi nokkur laga sinna og spyr álits.  

Kemur fram í bréfi dagsettu í Reykjavík, 10. júlí 1919, að Sigtryggur hefur sent honum sín lög og 

beðið um umsögn. Rætt um lagið Fram. Sigurður segir ekkert athugavert við það. Hefur breytt 
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raddsetningu Sigtryggs í öðru lagi. (Lagið Fram birtist í Skinfaxa 1924 og vísan er eftir Sigurð 

Baldvinsson)  26

!
 Bréf sr. Bjarna Þorsteinssonar á Hvanneyri. Tengjast tónlist og söfnun þjóðlaga. Biður 

Sigtrygg í bréfi dagsettu á Siglufirði 27. nóvember 1901, að safna og senda sér gömul lög, skrá þau 

af fólki í sveitinni, og eins nótur sem hann veit að Sigtryggur hefur í fórum sínum. Við það mætti 

e.t.v. bæta að meirihluti laganna sem Sigtryggur sendir og Bjarni notar í safni sínu, eru þjóðlög sem 

Sigtryggur hefur lært hjá foreldrum sínum.  

  

 Hæstvirti embættisbróðir! 

 Af því jeg kynntist yður ofurlítið á Ljósavatni í sumar, og varð var viða, að þjer eruð dálítið 

 „músíkalskur,“ og hafið, að mjer virtis hlýjan hug til íslenskra þjóðlaga, langar mig til að 

 leita fyrir mjer hjá yður, hvort þjer getið ekki styrkt mig ofurlítið í hinu erfiða starfi mínu, að 

 safna í eina heild öllu sem jeg get náð í, og til íslenskra þjóðlaga getur talist.  Bæði minnir 

 mig að þjer minntust á einhver nótnablöð, slíks efnis, sem þjer ættuð eða hefðuð, og vil jeg 

 mikillega biðja yður að lána mjer þau, og skal jeg skila þeim óskemmdum aptur hið fyrsta; - 

 og svo kynnuð þjer ef til vill að heyra þarna í sveitinni eitthvað af gömlum lögum, andlegum 

 eða veraldlegum, einkum hjá gömlu fólki, og væri þá mjög vel gert af yður að koma því fyrir 

 mig á pappírinn, í sem trúastri mynd, og senda mjer það.  Get jeg allra þeirra að   

 maklegleikum  í safni mínu, sem styrkja mig við þessa söfnun; einkennileg kvæðalög (eða  

 rímnalög) tek jeg einnig með mestu þökkum.  Safnið er þegar orðið æði mikið, þótt mörgu 

 sje ósafnað, og sit jeg  nú við í mestallan vetur að raða því, sem komið er, hreinskrifa það og 

 skrifa athugasemdir svo að segja við hvert einasta lag. Kveð jeg yður svo með óskum alls 

 hins besta og í vona um að fá  eitthvað frá yður á þessum vetri. Með virðingu og vinsemd  

 Yðar B. Þorsteinsson 

!
 Í bréfi sr. Bjarna dagsettu á Siglufirði 17. júní 1902 má sjá staðfestingu á framlagi sr. 

Sigtryggs til þjóðlagasöfnunar.   

  

 Fyrir skömmu síðan hef jeg fengið frá yður brjef og mikið og gott safn af ísl. þjóðlögum, - 

 svo mikið og gott, að enginn hefur sent mjer annað eins, nema Benedikt á Auðnum.      
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 Í bréfinu er að finna upplýsingar um söfnunina, sr. Bjarna sjálfan og heiti sálma og laga. 

Bjarni biður Sigtrygg að leita sérstaklega að lögum á lista í bréfi dagsettu á Siglufirði 14. desember 

1902: 

  

 Heiðraði kæri kollega! 

 Ég hef verið að fást við gömlu Passíusálmalögin núna undanfarið. Hingað kom sjötugur 

 karl - hálfgerður flökkukarl - rakleitt sunnan úr Rangárvallasýslu, mestmegnis til að finna 

 mig og syngja fyrir mig „gömlu lögin.“ Mjög lítið kunni hann af veraldlegu.  Einnig hef 

 jeg náð hjer í gamlan karl, er var söngmaður á sinni tíð, og söng hann fyrir mig meiri  

 partinn af Passíusálmunum. […..]  

 Þá langar mig til að spyrja yður hvort þjer getið ekki grafið upp neitt af eptirfylgjandi  

 lögum („gömlum“) og helst álíkum þeim, sem nú tíðkast:) 

 1. Vér trúum allir á einn guð 

 2. Upp, upp statt í nafni Jesú (sálmurinn: Um guð jeg syng, því syng jeg frór.) 

 3. Á þig alleina Jesú Krist 

 4. Í dag eitt blessað barnið er 

 5. Rís upp, mín sál, og bregð nú blundi 

 6. Ó þú göfuglega þrenning  

 7. Þann heilaga kross vor herra bar 

 8. Margt er manna bölið 

 9. Mildi, Jesú, sem manndóm tókst 

 10. Ofan af himnum hér kom jeg 

 11. Guð miskunni nú öllum oss 

 12. Upp hef jeg augun mín 

 13. Jesús Kristur á Krossi var 

 14. Í dag þá hátíð höldum vér 

 15. Af föðurs hjarta barn er borið 

 16. Gjörvöll Kristnin skal gleðjast nú 

 17. Lofið guð í hans helgidóm 

 18. Nú biðjum vjer heilagan anda 

 19. Heiður og háleit æra 

 20. Hæsti guð, herra mildi 
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 21. Má eg ólukku ei móti stá 

 22. Ó faðir minn jeg þrællinn 

 23. Ó guð, vor faðir, sem í himnaríki ert 

 Ennfr. úr öðru hefti: Nú upprann þín sumarsól.  Himna guð og hjartans faðir. 

 24. Halt oss guð við þitt hreina orð 

 25. Far, heimur, far sæll 

 26. Jesús Kristur er vor frelsari 

 27. Í Jesú nafni upp stá. 

 28. Kom hjer, mín sál, og kynntu þjer 

 29. Jesú Kristí, vjer þökkum þjer 

 30. Þjer þakkir gjörum 

 31. Hver sjer fast heldur 

 32. Sæll dagur sá 

 33. Endurlausnarinn vor Jesú Krist. 

 34. Þann signaða dag 

 35. Allir guðs þjónar athugið  

 Þetta er langt registur og þætti mjer gott ef þjer gætuð drifið upp, þótt ekki væri hema 1/6 

 af þessu.  Sum lögðin eru líklega ómögulegt orðið að ná í.  Jeg hefði reyndar þurtft að  

 skrafa meira við yður, en tíminn leyfir það ekki í þetta sinn; kannski síðar í vetur.   

 Með óskum bestu og bróðurlegri kveðju.  

 Yðar einl. B. Þorsteinson  

!
 Elín Aradóttir á Jódísarstöðum í Eyjafirði segir í bréfi dagsettu 4. ágúst 1949, frá hrifningu 

tónleikagesta þegar Jónas Tómasson stjórnaði Sunnukórnum á ferðalagi í sveitinni, á fyrsta laginu á 

efnisskránni sem var eftir sr. Sigtrygg. Það var Heilagur, heilagur, heilagur allsherjar. Sálmur nr. 66 

í safni hans 70 sönglög.  

  

 Jónas Tómasson frændi okkar stjórnaði þessum söngkór af mikilli prýði. Það virðist vera  

 sönghneigð í þessu kyni. Kristbjörg dóttir mín æfir hjer söngflokk og leikur á orgel í  

 Kaupangskirkju. Hún hefur verið beðin að leika á orgel í Munkaþverárkirkju.   

  

Elín ávarpar Sigtrygg, “kæri æskuvinur, fjelagi og leiðtogi”. Þá segir hún frá tónlistariðkun þeirra 

Sigtryggs:  
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!
 Það er sagt að við gamla fólkið lifum mest í liðna tímanum.  Jeg hef margs að minnast.   

 Satt að segja eru það minningarnar frá gömlu söngfundunum okkar er einna mest gaman að 

 láta hugann dvelja við. Lögin, sem þá voru sungin, eru ástvinir, sem ekkert annað jafnast  

 við.  

!
 Guðlaugur Rósinkrans segir frá tónlistarbókum sem hann keypti í Stokkhólmi og sendi 

Sigtryggi. Í bréfi dagsettu í Stokkhólmi 9. apríl 1927: 

  

 Jeg keypti þær bækur sem þú baðst mig um og jeg gat fengið. Fyrrihlutinn af „Valda  

 koraler i gammalrytmisk form“ av Norén och Morén var uppseldur. Koralboken av  

 Naderman keypti jeg ekki, því að þeir sögðu að það væru næstum því öll lögin sem eru í  

 henni í „Koralbok för skola och hem.“ Jeg sendi með eitt nýtt hefti af sálmalögum og  

 tónlögum. Svo keypti jeg „Bibeln och dess urkunder“ eftir J. Patersson Smyth.   

!
 Bréf frá Guðmundi Guðmundssyni skólaskáldi. Skáld á Ísafirði. Jónas Tómasson samdi 

lög við ljóð hans. Þar kemur fram að hann sendi nú kvæðabálkinn sem hann hefur lofað og dregist 

hefur. Lagið hefur Sigtryggur samið að öllum líkindum, að má ráða af bréfinu, og að Guðmundur 

hafi ort kvæði við lagið. Dagsett á Ísafirði 21. desember 1928. 

  

 Kæri vinur! 

 Nú - nú! Loksins kemur þá kvæðið! Og mikið verðið þið að fyrirgefa hve seint það kemur.  

 Jeg hafði lagið þitt og vona að það falli við erindin eða þau við það rjettara sagt. En það er 

 hægra að segja en gera að yrkja kvæði  við svona lag, - eitt erindi er auðvelt, en samfelld 

 heild ógreið og lítt fær.  

!
 Guðmundur Jónsson frá Mosdal, kennari á Ísafirði, sendir Sigtryggi Langspil. Það er til 

marks um áhuga þess síðarnefnda á þjóðlögum og tónlistararfi íslendinga, hve iðinn hann er við að 

afla sér gamalla hljóðfæra. Sigtryggur var alls ekki ókunnur langspili þar sem frænka hans kunni vel 

að handleika það og spila með „víbratói“, auk þess sem hann spilaði sjálfur töluvert á langspil þegar 

hann bjó fyrir norðan. Í bréfi dagsettu á Ísafirði 1. maí 1935 skrifar Guðmundur frá Mosdal:  
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 Svo fæ ég að vita um það í dag að Kristinn bróðir þinn sem hjer er á búnaðarþ. fer vestur - 

 á bát - í fyrramálið, og þá þykir mjer sálfsagt að nota hans ferð.  Bið jeg hann því fyrir  

 þessa fylgju mína sem verða átti: - langspilsmyndina - væntandi að þú getir eitthvert gaman 

 haft, og um leið bið jeg þig vinur minn! að taka viljann fyrir verkið ef ver skyldi hafa tekist 

 enn jeg vildi.  Í öðru lagi verð jeg að biðja þig velvirðingar á því að ekki fylgir neinn bogi 

 ennþá.  Sjálfur leystist jeg ekki til að gera bogann og bað jeg því Jónas að utvega mjer  

 fiðluboga heldur en ekki, en hann er ekki búinn að fá hann ennþá, er þó von á.  

 Besta kveðja til ykkar allra með öllum glöðum óskum  

 Þinn einl.  Guðm. frá Mosdal.   

!
Í öðru bréfi sem dagsett er á Ísafirði 29. júlí 1939, minnist Guðmundur á hörpu: 

  

 Jeg er búinn með hörpuna - einhvernveginn - og gæti sent nær sem vildi. 

  

 Athyglisvert er að Sigtryggur, sem þarna er orðinn 77 ára, er enn að safna hljóðfærum og 

iðka tónlist. Áhuginn virðist ekki dofna með tímanum. Annað dæmi um það er bréf dagsett á 

Ísafirði 10. ágúst 1948, þegar Sigtryggur er 86 ára. Þá skrifar Guðmundur frá Mosdal: 

  

 Jeg hef fyrir allnokkru fengið norska heftið -„Liturgisk Musik“ , sem jeg lofaði í vor að  

 útvega þjer.   

!
!
!!

!
!
!
!
!

!!
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Úr hljóðfærasafni Sigtryggs 
Mynd: Bjarki Sveinbjörnsson 

  

!
Hallgrímur Helgason tónskáld skrifar bréf dagsett Reykjavík 18. mars 1942. Þakkar Sigtryggi fyrir 

lögin í þjóðlagasafnið og þakkar einnig fyrir lagið „Einmana“ í lagasafnið 100 lög og ljóð. Honum 

finnst byrjunin á því ágæt.  

 Í bréfi dagsettu í Zürich 23. september 1952, sendir Sigtryggi raddsetningu á lagi Páls á 

Völlum , og vonar að hann geti notað hana. Hallgrímur vill gjarna verða við beiðni um að hafa það 

með í 3. hefti af „Vakna þú Ísland.“ Einnig minnist hann Kristins, auk þess að svara fyrirspurn frá 

Sigtryggi: 

!
 Sárt var að missa bróður yðar, Kristin, jafmikinn ágætismann og hann var. Kom hann einu 

 sinni heim til mín í Reykjavík og minnist ég þess jafnan með mikilli ánægju. Hann mun hafa 

 verið sérstaklega söngvinn og listelskur….. 

 Góð orð yðar um mína vinnu gleðja mig meir en ég fái lýst í stuttu bréfi. Réttsýni yðar og  

 hógværð sýna mér, að dómar yðar eru ekki fram komnir af hófi handa…… 

 Viðvíkjandi spurn yðar um sálmlag Bachs „Aus meines Herzens Grunde“ (Konung Davíð 

 sem kenndi), þá mun það mála sannast, að flestar útsetningar Bachs á þýskum lögum  

 mótmælendakirkjunnar eru teknar úr kantötum hans, passíum og messum. Má segja að  

 þessi kórallög séu höfuðuppistaðan í um 300 katnötum hans, sem varðveitzt hafa fram á  

 þennan dag. Gera má ráð fyrir, að mjög margar hafi glatazt. Bach lét auðvitað kórinn  

 syngja þessar sálmaútsetningar, því að þær voru ímynd alls söfnuðarins, en hann var nú  
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 þungamiðjan í kirkju Lúthers, í mótsetningu við kaþólska kirkjusiði. Röddun Bachs er  

 slungin að kontrapunktiskum sið og því mjög listræn. Ber okkur Íslendingum að keppa að 

 slíkri list. Hún lyftir andanum til hæða og veitir okkur margfalda gleði á jörðu hér. Á máli 

 fagmanna er þessi raddstíll Bachs nefndur „frjáls kontrapunktur“. En kontrapunkt hefi ég í 

 gamalli ritgerð einhverju sinni nefnt „raddfleygun“. Veit þó ekki til fulls, hvort vel hefir  

 lánazt.      

!
 Kemur fram að Sigtryggur hafi reynt að rannsaka upptök sálmalaga þeirra er séra 

Hallgrímur setti við passíusálma sína. Þessi áhugi Sigtryggs og rannsókn, ásamt rannsóknum fyrir 

Bjarna Þorsteinsson er eitt mikilvægasta framlag þess fyrrnefnda til íslenskrar tónlistarsögu og 

tónlistarfræða.  

 Í bréfi dagsettu í Reykjavík 8. janúar1945 kemur fram að Sigtryggur hafi sent Hallgrími bréf 

og greinarkorn sem kemur út í 1-2 hefti tímaritsins Tónlistin. Er þar um að ræða grein með 

yfirskriftinni „Bréfabálkur“ með undirtitlinum „Tvö tónlistarheiti.“  Í greininn fjallar Sigtryggur um 

orðin orgel, sem hann vill frekar kalla harmón, og karlakór, sem hann vill frekar kalla sveinakór, 

því orðið karl eigi við um þá sem eldri eru og þangað vill hann ekki vísa „hinni ástfólgnu 

æskurödd.“  Stór grein er aftur á móti væntanleg um sálmasönginn í 3-4 hefti Tónlistarinnar. Áætlað 

í byrjun febrúar. Hér er átt við greinina: Hugleiðingar um forníslenskan kirkjusöng. Hallgrímur telur 

greinina ágæta og stórmerka. Í bréfi dagsettu í Reykjavík 10. febrúar 1945, segir Hallgrímur 

greinina vera: 

  

 ….merkilegt innlegg í rannsókn á eðli „þjóðlagsins“ í kirkjunni, og mætti hún leiða margan 

 í fullan sannleika um dýrmætt gildi þessara gömlu gimsteina.     

  

 Í bréfi dagsettu í Zürich 14. desember 1948, minnist Hallgrímur á skáldið Ólaf á Söndum í 

Dýrafirði og handrit Rasks með verkum Ólafs, Melodiu. Bréfið er eitt besta dæmið um Sigtrygg 

sjálfan sem tónlistarfræðing. Þess sér strax merki í ávarpi Hallgríms. En innihaldið er eitt það 

athyglisverðasta meðal þeirra bréfa sem send eru Sigtryggi. Ástæðurnar eru þrjár. Í fyrsta lagi er 

minnst á Ólaf á Söndum og handritið Melodiu. Í öðru lagi er fjallað um sálmasafnið 70 sönglög eftir 

Sigtrygg. Og í þriðja lagi er fjallað um mikilvægi Sigtryggs í átökum um styrki til listamanna.     

  

  

!
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 Hæstvirti, hógværi kennimaður:- 

 …..,að nú gleðja mig engin bréf sem  yðar mildi til orðs og æðis.  Ekki er veifiskötum hent 

 að rekja yðar fátræðu slóð.   

 Ekki mun ég erfa við yður skiljanlega undanfærslu frá réttargæzlu tónsmíða.  Þessi tilraun á 

 fyrst og fremst að sýna, að verðmæti finnist andlegs eðlis þótt ekki verði þau nema að örlitlu 

 leyti mæld á stiku hins veraldlega gildis.  Íslenzk tónlist hefir enn ekki af miklum manni að 

 má.  Skáld vor, sagnritarar og annálahöfundar hafa lögnum látið hana hjara á vonarveli. 

 Sögn er, að segi fátt af einum.  Svo er og hér.  Þótt renna megi í grun í rætur þær, er til þessa 

 vanfarnaðar liggja, er enn engin fullgild menningarsöguleg eða þjóðfélagsleg skýring fyrir 

 hendi.  Hvað vitum vér t.d. um höfund sönglagahandritsins “Melodia”, sem ég var svo  

 gæfusamur að mega handfjalla á háskólabókasafninu í Kaupmannahöfn síðasta vetur?   

 Sannanlega það, að hann fyrrum var góður granni hinna dýrfirzku Núpverja.  Ekkert mun 

 haldbetra íslenzkri tónmennt að greina til hlítar þann grunn er stöndum vér.  

 Ég þakka yður vinsemd þá að senda mér lagahefti yðar nýútkomið.  Að vísu verð ég að  

 ljóstra  upp því, að hefti þetta keypti ég skömmu eftir að það birtist á markaðnum.  Ekkert, 

 sem snertir okkar eigin tónmennt, er mér óviðkomandi.  Mér lék því hugur á að kynnast líka 

 viðleitni yðar, lofsamlegri auðgun hins rýra tónbókakosts vors.  Við fljótlegan lestur duldist 

 mér ekki hinn göfugi frómleiki, sem gefur allri bókinni samfelldan blæ.  Á hinn bóginn  

 iðraði mig þess sáran að hafa ekki átt þess kost að rétta yður leiðbeinandi hönd.  Auðfúsu 

 geði hefði ég óskað að færa sumt til betri vegar. En ekki tjáir að “æðrast um orðinn hlut”.  

 Hinsvegar stendur boð mitt áfram í fullu gildi, ef atvikin þyrftu til að grípa síðar.   

 Þau fáu skipti, er hugsun mín eða athöfn beinist til yðar, virðulegi þjóðvinur, skýtur einlægt 

 upp í endurminningunni atburði, er gerðist á félagsfundi í Reykjavik fyrir fjórum árum.   

 Úthlutun svokallaðra listamannastyrkja var þá nýlokið, og komuð þér þar einnig lítilsháttar 

 við sögu.  Reis þá á fætur einn félagsmanna og var bersýnilega þungt niðri fyrir, enda hafði 

 úthlutunarnefndin með tilliti til verðleika leyft sér að raska hluta hans um eitt stig.   

 Vonbrigðin við að hrasa skyndilega niður af háum Olymps-tindi í efstu geira fjallahlíðanna 

 lögðu honum umvöndunarsöm orð í munn, er meðal annars nálguðust yðar æruverða nafn.  

 Var ég því miður sá eini, er viðstaddur var til svara, er fundarmaður afhjúpaði ókunnleik  

 sinn á starfi yðar og efaðist um rættmæti þess að deila til yðar náðarbrauð (svo smáu, að 

 tæplega var umtals hvað þá heldur eftirsjónar vert). - Mér rann í skap þekkingarleysi  

 mælanda, og svaraði því til, að báglega hlyti sá íslenzkur tónlistarmaður að vera staddur, 

 sem engin deili vissi á þeim manni, er auðgað hefði þjóðlagasafn vort að fjölmörgum,  
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 ágætum lögum og í sínum verkahring hefði alla tíð staðið hvarvetna fremst í eflingu  

 hverskyns tónmenntar, eins og líka grein hans, er bráðlega birtist í málgagni félagsins,  

 vitnaði óvéfengjanlega -  

 Nú er reiði mín löngu runnin.  En oft hvarflar þessi sjónhringur í hug minn.  Stundum get ég 

 ekki varizt brosi, því margir hafa “asklok fyrir himin”.     

   

  

 Bréf Hjaltlínu Guðjónsdóttur, með kvæðinu Ingjaldssandur: Þú fagri fríði dalur/mjer 

finnst ei vera neitt/sem jafnist við þá fegurð/er berðu yfirleitt/ osfrv. Ekki er skráð dagsetning á 

bréfið en ártalið 1918 með spurningamerki er skráð með annarri rithönd á umslag þess. Höfundur 

kvæðisins sem er fimm erindi, er Hjaltlína sjálf, samkvæmt fylgibréfi. Einnig er þar afar langt bréf 

Sigtryggs til hennar. Það fjallar um samband þeirra og er einskonar varnarræða vegna mikils 

aldursmunar. Bréf Hjaltlínu að mestu um hennar fyrirætlanir, hagi og líðan, en meðal þeirra síðustu 

um börn þeirra. Meðal annars um sjúkrahúsheimsókn til Ísafjarðar með Hlyn son þeirra, þá 16 ára.   

 Sigtryggur er iðinn við að biðja fólk að senda sér rit og bækur (ásamt reikningi). Það má sjá 

í mörgum bréfanna.   

  

 Jónas Tómasson eldri og Sigtryggur voru frændur. Bréf Jónasar þarf að skoða vel vegna 

tengsla þeirra Sigtryggs, staðsetningu og tónlistaráhuga. Þeir Jónas eru frændur og ávarpar Jónas 

Sigtrygg ætíð sem kæri frændi eða kæri frændi minn. Í bréf dagsettu á Reykjavík 14. mars 1910, 

ræðir Jónas raddsetningu sína og Sigfúsar tónskálds kennara síns á einu laga Sigtryggs. Nafn þess er 

ekki tekið fram.  

 Sigtryggur pantar mandólín hjá Jónasi Tómassyni. Má sjá af bréfi Jónasar dagsettu á Ísafirði 

16. febrúar 1934. Í umslagi merktu Jól´ 53, sendir Jónas upplýsingar um feril Ingvars sonar síns, 

tónleikafréttir og ritdóma. Ingvar varð síðar kunnur fiðlu- og lágfiðluleikari.   

 Jónas segir Sigtryggi frá ósk Þórðar Kristleifssonar í bréfi dagsettu á Ísafirði 25. september 

1937, um að fá lagið Einmana í Söngbók Héraðsskóla, sem hann er að safna lögum í. Ef leyfi fæst, 

ætlar Jónas að senda honum það ásamt öðrum lögum sem hann ætlar að senda Þórði. Kemur fram 

að Jónas hefur raddsett lagið. Hann lætur Sigtrygg vita, í bréfi dagsettu á Ísafirði 2. apríl 1940, að 

búið sé að prenta sex arkir af Lindinni og að þar sé lagið hans. Heiti þess þó ekki nefnt í bréfinu.    

 Jónas þakkar honum vinsamleg ummæli um Helgistefin sín í Skutli. Hann áformar, í bréfi 

dagsettu á Ísafirði 22. maí1942, að gefa út Helgistef 2 og spyr Sigtrygg hvort hann megi nota í það 
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lögin:  Heilagur, Heilagur, Legg þú á djúpið, og Ég lifi og ég veit. Að Jónas skuli velja þessi lög eru 

ákveðin meðmæli með þeim. Kemur fram að Legg þú á djúpið er lagið sem birtist í Lindinni.  

 Meðal bréfa Jónasar eru tónleikaefnisskrár Sunnukórsins á Ísafirði, en Jónas var sem 

kunnugt er stjórnandi hans. Meðal þeirra eru svonefndir Kirkjuhljómleikar sem haldnir eru 20. 

febrúar 1942 kl.8:1/2. Þar er lag eftir Jónas sem heitir Morgunsöngur.   

 Í bréfi dagsettu á Ísafirði 15. apríl 1948, þakkar Jónas Sigtryggi fyrir upplýsingar um lagið 

Skapari stjarna. Í bréfinu kemur fram skemmtilegt heiti hjá Jónasi, tónhagyrðingafélag 

(tónhagyrðingur) um þá sem semja en telja sig ekki eiginleg tónskáld. Sýndi hógværð í sambandi 

við Tónskáldafélag Íslands. Þá ræðir Jónas um tímaritið Tónlistin og segist senda Sigtryggi eintak. 

Kemur fram að lítið seljist af bók Sigtryggs, 70 sönglög, Kirkjulegs efnis.    

 Í bréfum dagsettum á Ísafirði 21 og 23. október, má lesa um val og kaup á orgelinu sem 

Sigtryggur gaf Illugastaðakirkju í Fnjóskadal.   

 Í bréfi dagsettu 23. maí 1955 kemur fram að orgelið er búið að fara tvisvar eða þrisvar milli  

Íslands og annarra landa vegna verkfalls. Jónas ætlar að vera viðstaddur afhendingu orgelsins, 

ásamt Sigtryggi, og vill að sungið sé lagið Ég lifi og ég veit, eftir Sigtrygg, nema hann vilji velja 

eitthvað annað eftir sig.   

!
!
 Áhugavert að skoða bréf Kristins Guðlaugssonar. Fjöldi þeirra er 111.  

!
Í bréfi dagsettu á Geldingá 1. janúar 1890, segir Kristinn frá því að hann hafi tekið próf hjá Magnúsi 

Einarssyni og fengið vitnisburð sem organisti: 

  

 …”hefi eg profað færleika hans í orgelspili og reynist hann vel, svo hann er fær um að taka 

 að sér að leika á orgel eftir réttum reglum, við guðsþjónustugjörð í kyrkjum. Einnig er hann 

 svo að sér í söngfr. að hann er fær til að kenna söng.  Þennan vitnisburð ábyrgist eg hvenær 

 og hvar sem vera skal”. 

!
 Kristinn ræðir um tónlist, bækur og ljóð. Raddsetningar, að hann eigi að spila/nota orgel og 

fl. Brúka það. („brúkar“ það við messugjörð) Honum er falið að leika á orgelið af kennara sínum á 

Hólum í Hjaltadal. (Bændaskólanum á Hólum)  Honum er líka falið að sjá um húslestur. Hælir mjög 

Páli Ólafssyni. Finnst Eyjafjörður tignarlegur.   
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 Kristinn sækir fiðlutíma hjá Aðalsteini samkvæmt bréfi í Meira Garði 19. september 1892. 

Kristinn er bæði orgel- og fiðluleikari. Mikill tónlistaráhugamaður.   

 Í bréfi dagsettu í Meira Garði 17. september1893, talar Kristinn um Meyja-melodium og 

allskonar góðgæti sem hann hafi sent bróður sínum, og væntir umfjöllunar um það í næsta bréfi frá 

honum.   

 Í bréfi dagsettu í Meira Garði 12. janúar 1894, er heilmikill kvæðabálkur ca. 30 erindi, eftir 

Kristin sjálfan, af formálanum að dæma.  

 Í bréfi dagsettu á Núpi 12. febrúar 1896 kemur fram skemmtileg eftirvænting hjá Kristni 

þegar hann veltir fyrir sér hve gaman yrði ef bróðir hans kæmi vestur: 

  

 „…alla þá dýrð - þegar við færum að ganga úti, vegsama náttúruna, eða sitja inni að  

 sumbli  og skemmta sér með góðum ræðum og músíkin osfrv.“   

!
 Hér er skondið orðaval þar sem Sigtryggur var annálaður bindindismaður, a.m.k. eftir að 

hann flutti að Núpi. Samband þeirra bræðra er stór hluti af lífi beggja. Það er náið og þeir hafa 

starfað saman að menningarmálum og rætt, lært, iðkað og samið tónlist um langt skeið.    

!
 Í bréfi dagsettu á Núpi 7. nóvember 1896, ræðir Kristinn um Einstæðinginn, ljóðasafn 

Magnúsar Hjaltasonar. Magnús er sem kunnugt er fyrirmyndin að skáldinu í Heimsljósi Laxness.  

Kristinn er ekki allskostar hrifinn af skáldskap Magnúsar, þó hann sjái sitthvað gott. Umfjöllun hans 

er gott dæmi um umræður og samskipti þeirra bræðra. Þeir láta ekki eftir sér að ritdæma ef svo ber 

undir.         

 Í samanbrotnu bréfi sem einungis er merkt 4. febrúar og er eflaust hluti af bréfi með annarri 

dagsetningu, hugsanlega dagsettu á Núpi 27. desember 1898, samkvæmt staðsetningu í bréfasafni, 

er miði frá Kristni með teiknuðum nótum. Um er að ræða umsögn frá Kristni um lag sem 

Sigtryggur hefur samið og sent honum. Hann telur hana (hendinguna) besta svona:   

1) e dc f aa/h ag c c/ 

2) a. a/hhh a g c./  

(g er áttundapartur, eins og samliggjandi stafir í báðum tóndæmunum)   

!
 Eg var alveg búinn að gleyma laginu sem þú sendir mér. Fyrriparturinn þykir mér mjög  

 viðfeldinn, seinniparturinn líka, þó ekki eins. Mér finnst tónarnir í honum ekki liggja eins  

 létt og þægilega fyrir, og svo koma fyrir tónasambönd, sem lík eru annarstaðar.  Þannig er e 
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 dc f aa/h ag c c/, (dæmi 1) dálítið sviplíkt og í „Sylvias visa“. Sjötta hendingin a. a/hhh a g 

 c./  (dæmi 2) held eg líka sé mjög lík einhversstaðar, en eg kem ómögulega fyrir mig í  

 bráðina hvar,  eg man það kannske seinna.   

  

 Í bréf frá Kristni, dagsetut á 3. apríl 1900, er fylgibréf með ljóðmælum eftir hann sjálfan:  

Nú yfir móðurmoldu/hin myrka breiðist nótt/og allt sem föla foldu/sig felur kyrrt og hljótt. O.s.frv. 

alls 5 erindi.   

 Í bréfi dagsettu á Núpi 7. apríl1902, segist Kristinn hafa sett eftirfarandi á pappírsspjald fyrir 

útför: Sjá nú til viðar/sól er runnin/sveipa foldu/fölir geislar/Eftir erfiði/unnið dagsins/hvílir nú 

hjarta/heillar sveitar. O.s.frv. Þrjú erindi til viðbótar. Sýnir vel hagmælsku hans og fegurðarskyn.   

!
 Í bréfi dagsettu á Núpi 21. ágúst 1902, lætur Kristinn fylgja með orð (alls 7 erindi) sem hann 

orti á minnisspjald vegna dauða Unnar, ungrar dóttur þeirra Rakelar konu hans.   

!
 …Unnur litla andaðist 11. þ.m. Jarðarförin fór fram þann 16.  Okkur var mjög mikil  

 ánægja, að þeirri velvild og hluttekningu sem okkur var sýnd.  Með kransa var t.d. komið  

 frá Arnarnesi, Gerðhömrum, Alviðru, Garði, Mýrum 2 og Framnesi.  Svo blessuð kystan  

 mátti heita að vera eins og blómstur lundur.  Eg bjó til ofurlítið minnisspjald… 

   

  Vertu sæl ljúfan mín litla 

  og ljósið mitt blíða! 

  Héðan nú heim ertu kölluð 

  í himneska sælu.  

  ….. 

  Vertu sæl ljúfan mín litla 

  og ljósið mitt blíða! 

  Lifðu í alsælu yndi 

  hjá aldanna föður.   

!
 Þetta bréf eins og svo mjög önnur er lýsandi fyrir samskipti og samband þeirra bræðra 

Kristins og Sigtryggs. Það var ákaflega náið og snerist öðru fremur um list, menningu og fegurð í 

víðum skilningi og einstaka alúð sem lögð var í öll verk.     

!
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Úr bókasafni Sigtryggs 
Mynd: Bjarki Sveinbjörnsson !

!
Úr bréfasafni Kristins Guðlaugssonar á Núpi 

!
Lbs 4910-4916 4to   

  

 Frá Lauritz Berg hvalveiðimanni í Framnesi í Dýrafirði.  Lítið umslag þar sem á stendur til 

Organista við Myrum Kirke, inní nafnspjald: Lauritz Berg. Takker for Orgelspelet den 15. Augusti.   

 Baldvin Bergvinsson frá Bárðardal, (kallaði sig Bárðdal. Minningar hans á Lbs) 

barnakennari í Bolungarvík. Er að lýsa aðstæðum og aðferðum og gefa Kristni góð ráð varðandi 

skóla á Núpi.  Kennir á orgel og hefur 30 manna sönghóp. (skemmtilega persónulegt í byrjun)  

 Björn Guðmundsson skólastjóri á Núpi, segir frá námsdvöl í Voss og samvistum við 

Guðmund G. Hagalín. Lýsir kirkjunni í Voss og orgelhljómnum.  27. des. 1924. 

 Sami. 4.mars 1925. Segir frá norskum langspilsleikara og hugleiðingum um hve íslendingar 

séu langt á eftir grönnum sínum í varðveislu þjóðlegs arfs.   

 Guðný Gilsdóttir á Arnarnesi í Dýrafirði. 2 bréf. Fyrra um faðernismál og það síðara um 

lag sem hún hefur samið og biður Kristin að nota ef það skyldi duga. Hrósar honum fyrir að stjórna 

kórnum af snilld.   

!
 16. desember 1918:  

 Góði Kristinn. Með því að báðir Sigtryggarnir vildu í gærkv. endilega fá eitthvað nýtt lag 

 héðan til að syngja á þessari fyrirh. skemmtis. k; þá sendi eg hér með þetta lag, sem raunar 

 er ekki nýtt, en hefir þá aldrei hlotið þann heiður að hljóma í eyrum almennings, enda er  
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 það máski ekki þess vert, Nú vildi eg biðja þig að athuga, hvort það mundi vogandi, vegna 

 stórgallanna, að láta það heyrast og ef þú álýtur svo vera, og tími og ástæður leyfa að æfa 

 það, þá sé eg ekki eftir því þeir fái að læra það, verst hvað Fríða hefir lítinn tíma, Hjaltlína 

 hafði ekki á móti að læra ???.   

 Vona að þú fyrirgefir þessi barnabrek - eg hefði ekki dregið það framm í dagsljósið ef að ég 

 hefði eigi verið svo hvött, enda ekki von þegar þekkinguna vanta alveg, að maður geti  

 losnað við feimni, sem eg treisti þér til að nota það ekki ef það er vitlaust; svo - eitt enn, eg 

 bið þig að láta engan vita hvaðan það er, fyrst um sinn.   

 Tryggvi lofaði að senda okkur sysk. lögin eða uppl. um hver þau væru hið fyrsta, svo ætlum 

 við að koma á annan Jólad., ef við gétum, og æfa þá saman eftir messu ef hægt verður -  

 annars ef þú álýtur hægt að æfa saman á Sunnudaginn þá bið eg þig láta okkur vita, það  

 verða dagl. ferðir frá Gjörðh. eg veit að það væri æskilegt, því oft verðum við seint fyrir  

 með sönginn, þó að furðanlega hafi lánast vegna lipurðar þinnar í að stjórna okkur.   

 Fyrirgefðu þetta flýtisklór.   

 Með kærri kveðju og bestu óskum.   

 Guðný Gilsdóttir.    

!
 Guðrún Gilsdóttir frá Gerðhömrum í Dýrafirði. Óskar eftir að draga sig úr söngkennslu 

vegna peningaleysis. (söngtilsögn hjá Kristni). Það staðfestir að hann hafi kennt söng gegn greiðslu 

á þessum tíma. Annað bréf frá Guðrúnu er dagsett 21. maí 1917, og gæti það gefið hugmynd um 

tíma eftirfarandi bréfs sem einungis er merkt 9. september.   

Bréf dagsett 9. september: 

  

 Góði Kristinn! 

 Þér þykir sjálfsagt undarlegt, að fá bréf frá mér, þarsem ég var búin að tala um að við  

 kæmum, en það er nú svona. 

 Ég hafði því miður ekki tíma meðan að þú stóðst við, til að hugleiða málið nánar, því ég  

 hafði gjört mér hugmynd um það, allt öðruvísi. En hvað sem því nú líður, þá vil ég svo  

 gjarnan, hafa  allt það ótalað, sem því viðkemur að taka saungtíman.  ef þú því villt gefa  

 það eptir, verður það velþeigið. 

 Ég þarf ekki að skýra þér frá ástæðum, því þér er fullljóst, að það eru peningavandræði,  

 sem hér ráða úrslitum. Eg fynn að, það er miklu hýggilegra, að þeir sjeu feingnir áður en á 

 að brúka þá.   
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 Eg vona og veit, að þú misvirðir ekki þessa breitingu, þú getur ef til vill, sett þig inní, hvað 

 það er að vilja en geta ekki.   

 Svo er þá þettað, loks úttalað mál, að því er okkur snertir, en fari svo að þessu máli verði  

 hreift aptur, ef betur býrjar, þá verðum það ekki við, sem eptir köllum.   

 Með virðing og bestu óskum 

 Guðrún M. Gilsdóttir.    

!
 Karl Olgeirsson útgerðarmaður á Ísafirði.   

Í bréfi, Hnífsdal 10 des. 1892. Nefnir að hann geti ekki sent Kristni strengi þar sem pósturinn sé  

enn ókominn. Kemur hugsanlega vestur til hans ef veður leyfir milli jóla og nýárs. Segir   

ennfremur:  

  

 Ég öfunda þig hálfpartinn af öllum þessum „massa“ af söng instrumentunum, sem þú hefir 

 þarna í Garði…. Það væri sannarlega réttara, að það væri minna og jafnara, t.d. að annað 

 orgelið væri komið til mín. Enda væri þess sín fullkomin þörf, einkum síðan eg fór að  

 kenna sönginn.   

 Fíólínið er mikið þægilegt og gott við barnakennsluna, en þegar til söngkennslu hinna  

 fullorðnu er komið, vill það verða heldur ónóg. Það þyrfti aukheldur meira en meðalorgel til 

 þess að fullkomið væri. Það eru tiltakanlega tvær dömur þarna að vestan frá þér, sem skara 

 fram úr, að því leyti hvað þær syngja mikið. 

 Önnur er Setselja, sem eg minntist á við þig í haust.   

!
Í bréfi dagsettu í Hnífsdal, 22. nóv. 1893, segir Karl Olgeirsson:   

  

 Nýlega er ég byrjaður að halda söngfundi á sunnudagskvöld og hafa þeir verið vel sóttir. En 

 miður hefur söngurinn verið góður. Eg hefi aðeins kennt sálmalög en verst er að fást við þau 

 lög sem fólkið kunni, því svoleiðis breytingum gengur mönnum verst að ná, sem lítið eru inní 

 söng. Enn hef eg enga fíolínstrengi fengið, en eg á von á að fá þá með jólapóstinum.  

!
Í bréfi dagsettu í Hnífsdal, 17. janúar 1894: 
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 Engar fréttir. Ég ferðast ekkert; endrum og eins á Ísafjörð.  Þeir komu hingað úteptir  

 Norðlingarnir, Gr. og Skúli um jólin, því hér var dansað lítið eitt; og gekk það vel, góðar  

 dömur.  Myndast er við söng, um hverja helgi en lítið er um “Fremskridt” í því tilliti. Strengi 

 tvo sendi eg þér, og kostar hringurinn 35 aura. En eg ætlast eigi til þú sendir sem borgun, 

 þar sem það nemur svo litlu, enda áttu hjá mér, eins og bæði guð og menn vita, 1/3 úr hring. 

 Enda vona eg að sjá þig og finna áður en eg fer til baka í vor.  Þú verður að skrifa mér við 

 og við. Eg hefi nú mikið að gjöra; kenni 18 börnum, sem er eigi svo lítið verk.   

!
 Óskað hefur verið eftir þjónustu Kristins við gleðskap og viðburði. Dæmi um slíkt er í 

eftirfarandi bréfi Lárusar Augústs Einarssonar: 

  

 Hvammi, 30 október 1893.   

 Herra Kristinn Guðlaugsson.   

 Með línum þessum eru það vinsamlig tilmæli mín: að þér vilduð gjöra þann velgjörning að 

 koma til Sandakirkju og spila þarf fyrir mig, því þá hef eg í áformi að gipta mig. 

 á miðvikudaginn 1 Nóvember.  

 Með virðingu 

 Lárus Augúst Einarsson. 

!
Bréf frá Sigtryggi Guðlaugssyni, dagsett á Akureyri 4. mars 1879. 

 Nú er jeg farinn að reina að spila liðug 30 lög á orgelið og vildi eg að þú kinnir   

 milliröddina í þeim öllum. 

!
Bréf dagsett á Steinkirkju, 10. júlí 1887. 

!
 Þar er vísubrot, sem virðist af leiðréttingum að dæma, vera frumsamið:   

 „himinblámann hreina bjarta  

 hann að léttir brjósti sveittu 

 undi þars´með fjöru færist 

 funablóð í göfgu hjarta.“ 

!
Í bréfi frá Sigtryggi dagsettu í Reykjavík 4. nóv. 1888. 
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Einnig vísubrot: 

 „því hugurinn er heima  

 og hjer fær enga ró; 

 um fjalla dýrð að dreyma 

 er dýrust honum fró.“ 

!
Bréf dagsett í Reykjavík 10. nóvember 1889. 

 Mjer líður vel - Opt hugsa jeg um verk þitt og fyrirætlun þína og verður þá opt að spyrja  

 sjálfan mig (“Það mæla börn sem vilja”, Það á nú samt ekki hjer við nema að sumu leyti) 

 hvort þú munir nú ekki þurfa að taka examen í Reykjavík til þess að verða veloru   

 (velorn? innskot höf.)= verðugur cantor og organist við skolakirkjuna og domkirkjuna  

 resignata. - Jeg við kærlega að heilsa vinunum og bið þá einkum að hugsa mjer fyrir  

 einhverju til jólanna og þig nátturl. líka.  

 Goður guð veri jafnan með þjer 

 Sigtryggur Guðlaugsson 

 Lestu í málið 

!
Bréf dagsett 24. desember 1889. Þar er einnig að finna frumsamið ljóð: 

 Elskulegi bróðir minn. 

 Jeg hef lengi ætlað mjer að hafa mjer það til hátíðabrigðis að heimsækja þig og ykkur vini 

 mína í kvöld, en mjer finnst þá nú að mjer ekki ganga sú ferð svo vel sem jeg bjóst við.  

 Líkhaminn kemmst nú náttúrlega ekki neitt, jeg átti ekki heldur von á öðru um hann, en  

 hugurinn? Það er langt frá að hann sje bundinn hjer, en þó finnst mjer hann ekki rata heim 

 svo vel, svo ljóslega sem jeg óska, það er eins og hann hafi eitthvað hálf villst, jeg veit ei  

 hvert, hann er eitthvað reikandi eða líkl. sannast sagt ó: hann er hálf sofandi og þó dreymir 

 hann ekki neitt. - Jú, heim verður hann að reyna að halda 

 og láta í kyrrðinni ljá vera sjer 

 ljósanna himneskur geislandi her 

 á heilagri nóttu að helgaðri byggð 

 af hjartgrónni bernskunnar minning og tryggð 
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  og þá held jeg verði fyrst að koma til þín og biðja að láta leiðandi tóna litla hljóðfærisins 

 okkar veita mjer hvíld; jeg óska að þú getir skemmt þjer vel við það í kvöld, og að góður  

 Guð gefi þjer að öðru leyti góð og gleðileg jól! 

!
Úr bréfi dagsettu í Reykjavík 20. apríl 1890.  

 Söngfræði!!! 

 Því ver get jeg litla úrlausn gjört þjer með dráttar og þagnarbogann (enda fer jeg nú að  

 verða hræddur við að setja þjer reglur) eins og þú veist er hann fram yfir Taktinn og líkl  

 aðal notkun hans er innauki í taktinn og gildir þá nokkuð einu hvort það er gert með því að 

 stansa meðslagið lengja það eða bæta slægi inní.  Jónas hefur látið tíman tvöfaldast í  

 helminginn af  lengingunni þögn t.d. (hálfnóta með fermötu = hálfnóta og fjórðapartsnóta 

 bundnar saman plús fjórapartsþögn: fjórðapartsnóta með fermötu er samskonar   

 hlutfallslega. Þótt taktgangurinn raskist við þetta þá held jeg kannske það gjörir ekki svo  

 mikið til í enda á hendingum salmalaga með því að (ef jeg man rjett) það verður í endingar 

 á “söngsetningum” (um þær er talað eitthvað í leiðara Guðjóhnsens) Annars er mjer eins 

 og þjer lítið um hann (dr. bogann) gefið, og sjálfsagt má ekki slíta sundur orð fyrir hann inni 

 í vísuorðum (hendingum).  Ef jeg get aflað mjer betri upplýsinga um þetta hjá Jonasi eða  

 Steingr. þá skal jeg láta þig vita það síðar.   

 Kirkjusvörin hefur Jónas alveg eptir bók sinni n.l. seinustu notuna langa með aherslu í  

 miðju og dvínandi og fann jeg (einkum þegar jeg kom norður í vor sem leið og var við  

 Kaupangsk) að það fer betur en eins og það tíðkaðist hjá okkur.  

 Reglur með að draga andann í söng hefur Steingr. talsvert öðruvísi en jeg og við fylgdum. 

 hann miðar það alveg við aðgreiningarmerkin í textanum (kvæðinu) eins og í lestri og þá  

 anda allir í einu  Þu manst víst eptir litlu höggunum á milli nótnanna í þykku bókinni minni.  

 (fjórðapartsnóta komma uppi, fjórðapartsnóta með punkti og áttundapartsnóta og svo  

 hálfnóta komma uppi, og svo tvær fjórðapartsnótur og síðan o. s. frv.) Þetta eru   

 andanar=merki. Við hverja andan á að fylla brjóstið með lopti, en þó þannig að ekki heyrist 

 andardrátturinn (soghljóð) Með þessu móti verður það eins opt að andardr. falli ekki milli 

 takta Yfir hofuð tekur Steingrím mikið tillit til textans í framburði söngsins og reglurnar  

 vera þá sem líkastar því er fylgt er í skipuglegum góðum lestri.  Eitt til dæmis: í Nótt í 5. h. 
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 Berggreens í vísuorðinu: “Dag - epter Natten Dagen skal grye” lætur hann leggja áherslu á 

 Dag og tvo hik (fyrir þankastrikið) á eptir; alveg eins og það mundi verða lesið.   

 Við framb=flytir laganna her að taka fara eptir framburðarorðinu með tilliti til þess hve  

 mikið er í takthluta: Þannig ber að syngja það lag fljótara sem til d. hefur “allegro” með  

 1/4 í takthluta en mest með áttundapartsnotum fljótara en annað sem er með sama orði  

 sama í  takthluta en notum sett með fjórðapartsnótum.   

 Taktslög hefur Stgr. dálítið öðruvísi en Jónas segir fyrir, en það verð betur sýnt en sakt í  

 orðum. Taktslag með fæti glamra við gólfið má ekki heyrast.   

!
!
Úr bréfi dagsettu 1. janúar 1892.  

  

 Fiðlu hef jeg haft þessa dagana, ekki samt góða. Brjef skrifaði jeg Sigurði á Halldorstöðum 

 langt og leiðinlegt. - - Segðu mjer eitthvað af Jóni Benids. Jeg bið að heilsa honum og þá  

 ekki síður Aðalsteini.   

 Sigurgeir frá Stóruvöllum í Bárðardal kom hjer suður í haust til þess að læra á “Forte  

 Piano” 

 Gengur honum það mjög vel og hann er þegar orðinn frægur hjer bæði fyrir það og fiðluna 

 sína. Á milli þátta í leikum skolapiltanna ljek hann á hana en fiðluröddin (lagið) var leitt  

 með “harmoníum” - - Sjónarleikir verða hafðir hjer við og við og tel jeg víst að Sigurg.  

 verði fenginn til þeirra.  

!
 Í bréfum þeirra bræðra ber tónlist oft á góma og umfjöllun um tónlist og einstakar 

söngbækur og hvað þær kosta.  

Úr bréfi Sigtryggs dagsettu í Reykjavík 1. nóvember 1893.   

  

 …Jeg hef talsvert skemmt mjer við fiðluna mína, en hræddur er jeg um að hún taki heldur 

 tíma frá mjer.  - Á sunnud. kv. var jeg í boði hjá Birni ritstjóra og skemmti mjer vel við  

 limalega og andlega (guitarsmusik) fæðu.   

!
!
!
!
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 Bréf dagsett 15. apríl 1893.  

  

 Skyldi jeg hafa gleymt, kæri bróðir minn að minnast á peningasendinguna.  Það gat þó ekki 

 minna verið en jeg ljeti þjer í ljósi eitt þakkarorð fyrir slíka bróðurhjálp þína, og hafi mjer 

 farist svo ómyndarl. að gleyma því, þá veit jeg að þú virðir það á betra veg; því jeg þakka 

 þjer hana eins og allt annað bróður þel þitt af hjarta (tvíundirstrikað, innskot höf.) - Jeg  

 fjekk fiðluna mína endurfædda frá Kh. fyrir hátíðina  Lítur hún nú vel út og hljómar snjallt, 

 enda kostaði aðgjörðin með flutningsgjaldi 8,50 kr.  En þó var galli á gjöf Njarðar og hann 

 bagalegur: Það kom enginn bogi (tvíundirstrikað, innskot höf.) með henni Jeg fjekk boga  

 lánaðan 4 daga um hátíðina.  Síðan má hún hvíla á veggnum.  Þykir mjer það hálf leitt en 

 þó reyndar gott að sumu leyti.  

 Tvennt skiptir máli hér.  Það fyrra er að Kristinn sendir honum peninga og styrkir   

hann í  náminu. Það síðara sýnir hversu mikla rækt Sigtryggur leggur við hljóðfæraleik, og þá  

fiðluleik í þessu tilfelli.   

!
Bréf dagsett 27. janúar 1894.   

  

 Mjög þykir mér vænt um velgengni þína fyrir vestan og vil að þú sætir góðum boðum þar á 

 meðan ekki liggur annað álitlegra fyrir.  Mjer finnst jeg nærri elska blessað söngfjelagið þitt 

 í hjarta og þrái að njóta þeirrar ánægju að heyra nokkra tóna frá brjósti þess. - Jeg get ekki 

 stillt mig um að minnast í sab. við þetta á lagið hennar O. fyrst þú líkl. sjerð aldrei það sem 

 ég skrifaði um það í haust. - - Fyrst þegar jeg leit á það, rak jeg augun í f=ið (lækkuðu  

 sept.) í 3. vo., datt mjer þá í hug, að það mundi vera dálagleg tilgerðar “fí=gúra” þetta (því 

 mjer finnst jafnan meiri vandi velja aðkomutóna en heimatóna tóntegundarinnar). en þegar 

 jeg fór að reyna það fannst mjer annað.  Mjer fannst: það er ekki skinin og skafin   

 beinagrind ekki nótur til þess að framleiða bara tóna (eins og mjer finnst eiga sjer stað hjá 

 sumum komon. okkar) Það lítill líkami fylltur holdi og blóði, og - sál og hennar   

 viðkvæmasta hjartaslag er í -  f=inu.  Það lýsir því að það sje komið fram af tilfinningu  

 (sentens) ekki útreiknan (ratio).  Og eitt enn: tilfinningin er alveg íslenzk, einmitt sanri  

 raun= blíðu rósemdar andinn, sem í  þjóðlögunum okkar frá 16-18 öldinni.  Jeg get nærri 

 hugsað mjer að Hallgr. Pjetursson hafi opt raulað þetta lag.  - Svona leit jeg það í bráðina, 
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 og það álit mitt helzt lítt breytt. Að vísu fannst mjer það heldur ljettast við að notast af því 

 (syngja það) samfleytt í 3 daga!!! -   

 Það var aðeins eitt sem jeg ekki gat felt mig vel við: niðurlag fyrsta vísuorðsl.; fannst mjer 

 það bæði of endingarlegt svo snemma og eink.upptekið í niður. annars vísuorðsl. Breytti jeg 

 þar því svo lítið til , eins og þú sjer. - - En nu kemur til aðal atriðisins: Er þetta lag orðið til 

 aðeins  af ósjálfraðri tilviljan, sem eigi megi búast við að rekist að aptur? Eða á músikin  

 óþekkt  “Talent” á Vestfjörðum?  Og ef þú hefur verið svo heppinn að “finna fagra rós á  

 útkjálka Islands, er þá ekki sárt að láta hana kulna útaf, af fátækt og framtaksleysi, eins og 

 svo margar andans rósir hefur hent á þessu landi? 

 Um þetta hef jeg verið að hugsa.  Það er svo óvanalegt að vinnukonur upp í sveit fæði  

 andleg börn, ekki síst á vegum mussikkarinnar, að mjer finnst að þessi eina hafi ekki haft  

 aldarháttinn til hvata, það verður að vera eitthvað skylt við framtaksemi, og ef henni fylgja 

 góðir hæfilegleikar, hvað á þá að gjöra?  Hvað finnst þjer? - - Röddunum hef jeg dálítið  

 vikið við/án þess þó að vera viss um að það sje til bóta) en byggi alveg á þínum grundvelli. 

 Geymi  jeg þetta, ætla að sýna það hinum hálærðu að fengnu leyfi þínu, bað um það í haust, 

 en hefi  auðvitað ekki fengið svar.  

   

!
Úr bréfi Sigtryggs, dagsettu í Reykjavík 7. september 1894.   

  

 …..Sönglagasafnið hef jeg eigi kynnt mjer til hlítar enn; er það og verkefni okkar. Mjer þætti 

 gaman að vita hvort Bjarni hefur Tvísöngsröddina frá fornu fari eða hann hefur sett hana 

 sjálfur.  Annars er margt við þau lög öll að athuga. - Af því mjer þykir vísast að þú getir  

 ekki nálgast þessa bók svo fljótt sem þú vildir, þótt hún yrði send bóksala á Ísafirði þá ætla 

 jeg að senda þjer hana.  Vænti jeg ytarlegs álits þíns um hana síðar. - Þá vonast jeg líka  

 eptir laginu:, “þögulust nótt” og jafnvel væri gaman af sjá vestfirsku kompositionuna sem 

 jeg tapaði af í vor.  Ef þú brukar ekki “Harmonilærina” þá er jeg að hugsa um að biðja þig 

 að senda mjer hana ef þú gætir án mikils kostnaðar (áður en postsgjaldið verður fært  

 upp). - 

 Þú hugsar um þjóðsöngvana eptir mætti. 

!
!
!
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!
!
Bréf Sigtryggs, dagsett í Reykjavík 4. desember 1894.  

  

 Jeg hef mjög lítið farið að heiman nema í skólann.  Er það einkum tvennt, sem heldur mjer 

 venju fremur heima: 1. blessað hljóðfærið okkar; það hefur gefið mjer marga rólega stund, 

 en ekki get jeg borið á móti því, að það hafi orðið mjer heldur til tafar.  Jeg hef nýlega lokið 

 við að semja söngstykki í polka-formi, sem jeg held nærri því að megi nota.  Er því ætlað  

 innihald og nafn þar eptir.  En líklega kafnar það undir því; að minnstsa kosti læt jeg það 

 ekki uppi, fyrr en þú getur orðið skírnarvottur.  Jeg hugsa að það sje eit til meira aðsenda 

 þjer það fyrri en með orgelinu. 

!
!
Úr bréfi Sigtryggs, dagsettu í Reykjavík 1895. 

  

 …Einnar bókar verð ég að geta þó jeg hafi ekki nema aðeins sjeð hana enn.  Hún heitir: Die 

 Lehre von den Tonempfindungen als physiologiske Grundlage für die Theori der   

 Musik” (Fræði tóntilfinninganna [áhrifanna], svo sem sálarfræðislegur grundvöllur  

 fyrir vísindum sönglistarinnar). Bókin er all þjett prentuð á eitthvað á 7. hundrað blaðsíðum 

 í stóru  áttahl. broti. Þú getur nærri að þar muni margt vera fagur fróðleikur.   

 Landsbókasafnið á þessa bók. - - Loksins hef jeg samlað saman öllum heptunum af söngvum 

 og kvæðum J. H. (Jónasar Helgasonar innsk. KJN) (og Hörpu) og látið binda í snotur bönd.  

 Tvö og tvö saman. Þykir mér vænt um eignina.  

!
Bréf frá Sigtryggi, dagsett á Steinkirkju 4. ágúst 1895.  

  

 Eitt dettur mjer í hug að minnast á.  Á jeg ekki að fara að skrifa sr. Bjarna Þorsteinssyni og 

 stinga upp á samvinnu okkar þriggja (og máske nafna míns á Hallbjst) um söfnun og  

 viðhald þjóðlaganna og gömlu laganna?   

!
Bréf frá Sigtryggi, dagsett í Reykjavík 18. febrúar 1896.  
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 …Það helsta sem jeg hef lesið um söng i vetur er fyrirlestur eptir Tomas Laub organista við 

 Holmsenskirkj. í Kh um lutherskan kirkjusong.  Hann rekur dallítið sögu hans gegnum  

 siðbotartímann og þykir hann ekki hafa breytst til batnaðar.  Er hann mjög fram um að hið 

 upphaflega form hans (frá 16.öld) sje tekið upp óbreytt. - Þá hef jeg dálítið kennt mjer það 

 sem jeg hef getað fundið um skáldskap og söng Gyðinga á gullöld þeirra.  Er jeg í  

 hjáverkum snúna að skrifa dálítið upp af því og hefur mjér dottið í hug að bjóða “Verði  

 ljós” það, en líklegast að það þyki liggja fyrir utan stefnu blaðsins.  Það er líka illt að koma 

 því fyrir í svo lítilli grein án þess það verði sundurlausir molar.   

!
Bréf skrifað í Reykjavík 29. janúar 1897.  

  

 Næsta kvöld og á sunnudagskv. á að hafa hjér afar mikinn samsöng (orchester-concerti!!!) 

 Leggja saman í hann allir stór=músicantar borgarinnar: Jónas helgason, Helgi 

 “bróðir” (hans) Steingrímur Johnsen, Björn Kristjánsson, Brynjúlfur Þorláksson o.s.frv.   

 Þar á að verða af instrumentum: harmonia (2), piano (2) horn (2 eða fleiri) flauta (1) fiolin 

 (jeg veit ekki hvað mörg). Meðal annars á að syngja og leika þar:  “Kær Jesú Kristi,” “Við 

 hafið jeg sat” (Jónasar), og “Eggert Ólafsson” (Helga) Höfuðstykkið er Júdas Makkabeus 

 (jeg man nú ekki í bráðina eptir hvern).  - Jeg held jeg geti ekki stillt mig um að fara í þetta 

 sinn, þótt dýrt  verði; en jeg hef ekki keypt inngöngu á leikhús í 2 ár.  - Jeg hlakka stórlega 

 til. 

!
Bréf dagsett í Reykjavík 31. desember 1897. 

  

 Af því að pósturinn var látinn bíða eptir skipinu þá get jeg nú sent þjer þessi marg umtöluðu 

 blöð. Sönglögin eru öll raddsett fyrir harmonium nema þau 2 eptir Söderberg eru að jeg  

 held fyrir mannsraddir með lokuðum munni, en meiga auðvitað eins spilast, efri radd. þá  

 áttund  neðar en þær eru nótumsettar. - Þá má máske nærri taka fyrir glettur að jeg sendi  

 þjer “Í skýjum föllegt” eins erfitt og það þykir en það var bæði það, að mig langaði að láta 

 þig sjá  hvernig það er í sinni listalegu mynd og að jeg var ekki alveg vonlaus um að þú  

 kynnir eitthvað að hafa gaman af að reyna við það.  Jeg hef ekki heyrt það leikið að neinu 

 ráði, en það er sagt óviðjafnanlega fagur þegar það er vel leikið.  Jeg skal geta þess að  

 nóturnar:  á, að minnsta kosti efra b=ið, að slá þannig, það hljóðið rjett við það detti  
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 sundur í jafnar smá-nótur lítið lengri en knekk í vasaúri, líkast því er smábuna í lind (t.d.  

 ögn fyrir sunnan Nesið heima!!!)  sitlar. - 

 …..Í kvöld ætla jeg á “konsertinn… 

!
Úr bréfi dagsettu á Steinkirkju 14. júlí 1898. 

 ….Það var mikil skemtihátíð hjer út í Vaglaskoginum 18. júní að mig minnir og jeg var á  

 leiðinni að sunnan að yrkja kvæði og componera sönglag fyrir hana; - hjelt hún ætti að vera 

 nokkru seinna, en svo kom jeg heim kvöldið fyrir hana og svaf heima daginn eptir.  Allir fóru 

 hjeðan nema hjónin… 

!
 Svo virðist sem Sigtryggur geti síður sinnt lestri og tónlist á Þóroddstöðum, eins og fram 

kemur í eftirfarandi bréfi: 

!
 Þóroddstað 16. febrúar 1900. 

 Sárlítið hef eg getað lesið bækur nú í ár; það fer allur tíminn í ferðalög og búsumstang.   

!
 Í bréfi hans dagsettu á Þóroddstað 26. september 1900, kemur fram að tímarnir séu erfiðir. 

Ólöf Sigtryggsdóttir kona hans er alvarlega veik og dauðvona. Lýsing á veikindum hennar, þriggja 

daga ferð í rúmi til Akureyrar á spítala og uppskurður og fl. Bréfið ber þess merki að töluvert sé um 

veikindi og dauðsföll um þessar mundir. Sigtryggur minnist á Stefán 13 ára sem deyr úr 

lungnatæringu líkt og faðir hans og systir.  

Bréfið markar byrjun á aðstæðum sem valda því að Sigtryggur flytur vestur.  

!
 Í bréfi hans dagsettu á Þóroddstöðum 24. janúar 1901, segir frá tíðarandanum og 

stemningunni í aðdraganda aldamótanna. Sigtryggi finnst of mikið af skemmtifundum, eins og 

komandi öld ætti að vera eintómur dans og skemmtun. Eins má sjá hæðnislega gagnrýni á hve 

hástemmd og þjóðernismiðuð stemningin er orðin. Sigtryggi þykir nóg um:  

  

 ….Allar byggðir á fljúgandi dansi á “aldamótaskemmtifundum”. Hvenær þeim látum linnir 

 má hamingjan vita.  Helst útlit fyrir að öldin nýja eigi að verða dansandi skemmtikvöld,  

 þangað til að fundaræðumennirnir lypta landinu voru, þessum litla danspalli, upp yfir skýin 

 með krapti tungunnar, og skemmta sjer svo að horfa á Valtý bundinn á stjórnarklafann  
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 þarna “niðri í  Kaupmannahöfn”, þá fyrst skilst hvað það þýðir að “fara upp til Íslands”.  

 Forfeður vorir ljetu sjer nægja með að fara út þangað.    

!
 Bréf skrifað á Þóroddstöðum 12. mars 1901. Í þessu bréfi segir Sigtryggur frá fleiri 

skemmtifundum vegna aldamóta og nefnir móðir “Léttúð” í því samhengi. Segist ekki hafa farið á 

neina slíka samkomu og er hissa á að aldamótaafmælið sé ekki tengt við kristna trú. Það er 

presturinn og trúmaðurinn Sigtryggur sem hér hefur orðið:  

!
 Eru ekki aldaskiptin afmæli kristindómsins á jörðunni, - þess ljóss, sem skinið hefur út yfir 

 löndin og þjóðirnar miðað við alla tímaákvörðun annarra viðburða eins og þess mesta sem 

 skeð hefur í heiminum, - þess ljóss sem lýst hefur landinu voru afskekkta nú um nokkur  

 hundruð ára og vermt gróður menningar og dáða?  Í stað þess að minnast þessa   

 alheimsljóss með einu orði, verkannna þess, móttöku þess, meðferðar þess, þakklætis fyrir 

 það etc, eru menn að gambra um stjórnarbót og landbúnað og kyrja föðurlandssöngva  

 (mætti auðvitað vera  með) eins og eitthvað verði að tína til heldur en ekki neitt.  Og svo að 

 sparka ofan á allt saman, og síðast að sofa af sjer svimann dægrum saman. 

  

 Nefnir síðar í bréfinu að sönggarpar séu að æfa “Ólafur Tryggvason” í tilefni stórkostlegrar 

aldamótaþingreiðar eða sýslusamkomu, sem halda ætti á komandi sumri.  (sumri komanda)  

 Hér virðast ákveðin vatnaskil verða í bréfskriftunum, því minna fer fyrir 

tónlistarfræðingnum Sigtryggi í bréfunum sem eftir koma. Í þeim er m.a. rætt um slæmt tíðarfar, 

heimilisfólk, erfiðleika og heilsuleysi, en Ólöf kona hans er alvarlega veik, eins og áður hefur 

komið fram. Hafa þarf í huga að þessi tími áður en Sigtryggur flytur vestur, er honum erfiður og 

örlagaríkur. Bréfin frá þessum tíma í byrjun aldarinnar segja í raun frá aðdraganda að flutningi 

vestur í Dýrafjörð.   

!
!
!
!
!
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Áhrif menntunar og menningarlegt auðmagn 

   

 Segja má að hugmyndin að göfgandi og mannbætandi hlutverki listanna og menningarinnar 

sé að finna í skrifum Aristótelesar m.a. í verkinu Ars. Poetica, Um skáldskaparlistina. Þar talar 

hann um hlutverk Katharsis, sem þýða mætti sem hreinsun sálarinnar eða göfgun hennar, og á sér 

stað þegar manneskjan upplifir tilfinningarnar sem miðlað er í listaverki. Tala má um jákvæða hefð 

í þessu sambandi þar sem áhersla er lögð á uppbyggilegan og göfgandi þátt menningarinnar í lífi 

fólks. Vísað er til neikvæðrar hefðar þegar ræddar eru hugmyndir Platóns t.d. um áhrif listanna á 

manninn. Úr jákvæðu hefðinni finna svo heimspekingar frönsku Upplýsingastefnunnar, Diderot, 

Voltaire og fl., aðferðir til að búa til mjög byltingarkennda kenningu um félagslegt gildi hinnar 

fagurfræðilegu upplifunar: 

!
 …and advocated an art that could forge citizens imbued with moral and civic   

 values and virtues. In other words, they postulated that art should be used for the  

 education and moral improvement of mankind.                  27

!
 Menningarlegt auðmagn tekur á sig ýmsar myndir í íslensku samfélagi. Tökum sem dæmi 

menntakerfið. Það er stórt og mikið tré, sem á vaxa hinar ýmsu greinar. Það er auðvelt að sjá 

hversu víðfemt og áhrifamikið það er, og þróun þess og vöxtur á síðustu öld hefur verið með 

ólíkindum. Þjálfunin og mótunin sem þar fer fram byrjar að öllu jöfnu í leik- og grunnskóla. Þær 

áherslur sem þar eru lagðar, skila sér til annarra menntastofnana og samfélagsins. Skólarnir eru 

ekki mótandi einungis fyrir nemendurna heldur eiga þeir ríkan þátt í að ala upp foreldrana í þeim 

anda sem þeir sjálfir vilja starfa. Skólarnir eru áhrifavaldar á allt samfélagið. Framhalds- og 

háskólar eru hluti af þessu breiða og áhrifaríka auðmagni, en það eru líka sérskólarnir allir eins og 

t.d. tónlistarskólarnir. Viðhorf til tónlistarmenntunar breyttist um leið og tilvist þeirra var leidd í lög 

að frumkvæði Gylfa Þ. Gíslasonar þáverandi menntamálaráðherra. Segja má að Gylfi hafi farið að 

ráðum Foucaults og breytt þeim skilaboðum með valdssviði sínu, þ.e. kynnt þann sannleika sem 

stofnun hans hafði umsjón með og tækifæri til, að sannfæra Alþingi og þar með þjóðina um að 

tilhögun tónlistarnáms þyrfti að styðja og styrkja með stoð í lögum. Þar með er komið að öðru 

auðmagni í samfélaginu sem eru pólitískar valdastofnanir, eins og dæmið um Alþingi sannar. Um 
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leið eru komin dæmi um menningarlegt og efnahagslegt auðmagn. Þau eru innbyggðir þættir í því 

sem að ofan er nefnt. Það má líka kalla stofnanalegt menningarauðmagn.    

 Það eru ekki bara stofnanir og stórfyrirtæki sem mynda grundvöll menningarlegs 

auðmagns. Það getur líka verið táknrænt. Að ákveðinn rithöfundur viðri ákveðnar skoðanir í 

ákveðnu blaði, getur verið gott dæmi um auðmagn í krafti þeirra áhrifa sem staða og skoðanir 

rithöfundarins hafa. Þannig getur persóna verið ímynd auðmagns, tileinkað sér menningarlegt 

auðmagn með starfi sínu og notað það til áhrifa í samfélaginu.   

 Verk sr. Sigtryggs Guðlaugssonar á Núpi í Dýrafirði er gott dæmi um slíka starfsemi og 

þróun.   

 Segja má að allt það sem hefur áhrif í samfélaginu eins og skoðanamyndandi viðhorf, 

fyrirmyndir, regluverk, og margt fl. sem miða að því að breyta hegðun, siðferði og sannfæringu 

einstaklinga og hópa, feli í sér menningarlegt auðmagn. Sá sem hefur ritað margt athyglisvert um 

þetta er menningarfræðingurinn Pierre Bourdieu. Samkvæmt kenningu hans hafa samfélög 

nútímans alið af sér ýmsar gerðir af auðmagni. Hann skiptir þeim í efnahagslegt, félagslegt og 

menningarlegt auðmagn. Að hans mati felst menningarlega auðmagnið í þeim þáttum þar sem 

menningarframleiðsla kemur við sögu. Þessir hópar stýra því sem kallast menning hverju sinni. 

Það getur verið myndlist og bókmenntir en líka menntun og vísindi. Einstaklingar og afurðir í 

þessu sambandi stýra viðhorfum og gildismati, og rétt eins og í tilfelli banka og lífeyrissjóða, þá 

hafa þeir völd.  Þeir þurfa ekki að vera starfandi listamenn, þeir geta líka verið svokallaðir 

dyraverðir menningarinnar. Þeir stjórna umræðuþáttum í sjónvarpi sem stór hluti þjóðarinnar 

fylgist með af mikilli samviskusemi og hleypa þeim að sem þeir hafa áhuga á og vilja koma á 

framfæri, eða réttara sagt, þeim skoðunum og upplýsingum sem viðkomandi hefur eða býr yfir. 

Eins í útvarpi, þar sem kynntar eru plötur vikunnar og aðeins útvaldir fá umfjöllun og spilun. Þar er 

valdapýramídi sem öllum er ljós en ekki er víst að allir séu að taka eftir honum.   

 Önnur dæmi um íslenskt menningarlegt auðmagn má sækja í sögu, hefðir, siði og sálma.  

Þjóðbúningnum fylgja reglur og viðhorf sem lifa sterku lífi meðal þjóðarinnar og hann er einskonar 

heilagt og lifandi tákn einhvers sem ekki má breyta. Þorrablótin eru annað dæmi um auðmagn, en 

líka bókmenntaarfurinn sem sífelld uppspretta á sviði listanna.  Íslendingasögurnar eru notaðar til 

að aðgreina og styrkja ímyndina og auka stolt yfir glæstri fortíð. Söguskoðunin er einnig hluti af 

auðmagninu. Aðstaðan til að móta þekkingu og stýra viðhorfum. Íslensk þjóðlög og söfnun þeirra 

og notkun er líka gott dæmi.   

 Svo má nefna náttúruna sem dæmi um menningarlegt auðmagn. Hvernig við nýtum okkur 

hana í ólíkum tilgangi, t.d. í listum og menningartengdri ferðaþjónustu. 
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!
 Þessi hugtök, ekta eða óekta, upprunalegt eða stælt, eru félagsleg fyrirbrigði. Það þýðir að 

þau lúta þeim lögmálum sem gilda þegar menning er annars vegar. Það verður að skoða þau sem 

hluta af mannlegri tilveru og tjáningu. Menningin virðist vera ofurseld því lögmáli að taka 

sífelldum breytingum. Sigtryggi er ljós þessi staðreynd og minnist hennar í aðfararorðum að 

sönglagahefti sínu. Þar segir hann:  

!
 En það hefir líka komið fyrir, að eg hefi leyft mér framhjágöngu, ef mér féll betr í   

 geð. Smekkur manna er misjafn, og list á aðeins bráðabyrgðalög.      28

!
 Ekki bara menningin sjálf og afurðir hennar, hefðir og hlutir, heldur breytist manneskjan 

stöðugt og upplifun hennar, skilningur og meira að segja tungumál. Það er því ekki hægt að nota 

hugtökin við umfjöllun á félagslegu fyrirbrigði. Þau eru og geta ekki verið hlutlæg. Skýringin er 

fólgin í því að þau geta ekki staðið ein og eru alltaf háð túlkun okkar á þeim. Það þarf að skýra þau 

í hvert sinn og í hvert sinn eru þau ný, þ.e.a.s. ný augu, skilningur, þekking og reynsla tekur yfir 

matið og leggur fram sitt álit. Það sem var er ekki lengur ósvikið eða upprunalegt því samhengið 

og viðtakandinn hefur breyst og skynjunin og skilningurinn er því alltaf nýr. Erfitt er t.d. að gera 

sér í hugarlund hvernig sálmar Ólafs á Söndum í Dýrafirði voru sungnir og hvernig þeir hljómuðu í 

sínu samhengi. Nú á dögum þarf að geta í eyðurnar og prófa ýmsa túlkunarmöguleika um leið og 

leitin að upprunanum og því sanna og rétta heldur sleitulaust áfram. Viljinn til að þráðurinn haldist 

og slitni ekki.   

 Það hefur lengi verið útbreiddur misskilningur, sérstaklega á Vesturlöndum, að óslitinn 

þráður hugmynda og hefða falli okkur í skaut á hverjum tíma. Um þetta fjalla þau Richard Handler 

og Jocelyn Linnekin í greininni Tradition, Genuine or Spurious. Þau taka sem dæmi baráttu íbúa 

Quebec fyrir viðurkenningu og sjálfstæði. Farið er í að gera upp gömul hús og komið upp sýningu 

sem alls ekki getur verið ekta því búið er að setja hlutina í annað og nýtt samhengi. Fullorðnir og 

börn taka þátt í að endurskapa og sýna líf eins og það var, en það er í raun og veru eitthvað nýtt. 

Eitthvað endurskapað. Síðan er sumum hlutum haldið til haga en öðrum kastað fyrir róða. Meira að 

segja dansar sem álitnir eru ekta verða bitbein þátttakenda og tilþekkjenda þar sem þeir hafa ekki 

sömu skoðun á því hvernig hinn upprunalegi dans eigi að vera. Einhver þarf að taka af skarið og 

því þarf að velja einhverja trúverðuga, vonandi sem réttasta, gerð af dansinum eins og hann var.  
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Niðurstaðan er að Quebecbúar hafi í raun aldrei verið einsleitur hópur með hefðir sem færast 

heillegar milli kynslóða. Það sem gerist þegar hefð er útfærð, er að hún breytist í hvert sinn. Það 

verður til ný þekking og ný upplifun. Hún er aldrei sú sama og hún er skapandi sjálf, rétt eins og 

safnvörðurinn þegar hann stendur frammi fyrir hlutnum úr fortíðinni. Hægt er að líkja þessu við 

þróun tungumálsins. Það verða breytingar, heilmiklar breytingar á tungumálinu með hverri nýrri 

kynslóð. Sum alþjóðleg tungumál þróast á marga ólíka vegu á hinum ýmsu stöðum í veröldinni. 

Menning er annað orð fyrir breytingu. Sigtryggur hvatti til þess að samin yrðu ný lög fyrir íslenska 

kirkju og undirstrikaði það með því að vitna í orðin í Núpskirkju:  

!
 Syngið drottni nýjan söng.   29

!
!

Kórloftið í Núpskirkju í Dýrafirði   
Mynd: Bjarki Sveinbjörnsson !

!
 Ferðamenn koma til að skoða gamlar byggingar t.d. kirkjur og anda að sér gusti gamals 

tíma og fornra tákna. Þeir koma með rútunni frá bænum og stoppa í gömlu sveitakirkjunni á Núpi í 

Dýrafirði. Þar má ímynda sér söngkvartett sem bíður til að syngja fyrir þá gömul íslensk sönglög 

og sálma. Ferðamennirnir fá sér sæti þegar þeir koma inn og eru tilbúnir með myndavélarnar til að 
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missa nú ekki af neinu þegar þessum örtónleikum er lokið og halda skal á næsta áfangastað. 

Söngur kvartettsins á helst að hljóma eins og í gamla daga. Vera eins ekta og hægt er. En það er 

ekki svo létt. Enginn söngmeðlima hefur heyrt hvernig gamli flutningurinn fór fram og nóturnar 

gefa aðeins ákveðna mynd af sönglaginu og túlkun þess. En flutningurinn er hvorki stæling né 

ekta, rangur eða réttur. Hann er ný nálgun, nýrra flytjenda fyrir nýjan og framandi áhorfendahóp. 

Þekking ferðamannanna og reynsla getur ekki komið í stað þeirra þekkingar og reynslu sem var. 

Þeir taka með sér nýtt viðmót svo að segja og heyra sönginn nýjum eyrum þó aldraðir séu.   

 Skemmtilegt dæmi er þó hefðin með Ukulele hljóðfærið sem upprunalega kom frá Portúgal 

þó hægt sé að rekja það mun lengra aftur til annarra svæða. Niðurstaðan um ekta og óekta verður 

alltaf háð skilningi, upplifun og tilfinningum. Stemningunni kringum hlutinn. Stemningunni 

kringum minninguna um hlutinn. Meira að segja minni einstaklingsins er ekki það sama og minni 

hópsins, eins og Steinunn Kristjánsdóttir fjallar um í grein sinni, Sameiginlegt og félagslegt minni. 

Tilvist þjóða getur mótast af hinu sameiginlega minni: 

!
 Eins og Guðmundur Hálfdánarson bendir á í grein sinni um sameiginlegt minni og  

 þátt þess í tilvist íslenskrar þjóðar, þá er sagan ekki fortíðin sjálf, heldur er hún ákveðin  

 mynd af henni sem er endursköpuð í gegnum minningar.    30

!
 Hluturinn er kannski ekki þarna, heldur einhver annar sem var valinn í staðinn. Einhver 

valdi að tefla honum fram samkvæmt sinni bestu þekkingu sem þó er fallvölt og háð túlkun og 

aðstæðum. Gestir velja að sjá hlutinn og minnast hans. Þeirra val er líka menningarviðburður.   

 Það sama má segja um íslensku sálmalögin og kvæði og söngva í munnlegri geymd. En 

einnig sálma sr. Sigtryggs. Þeir eru samruni úr eldri sálmum og þjóðlegum tónum.  

Menningararfinn eins og hann birtist í þjóðlögunum vildi hann nýta og óskar að það megi verða 

efni í íslenska list.   

!
!
!
!
!
!
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Hlíð.  Heimili Sigtryggs og Hjaltlínu 
Mynd: Bjarki Sveinbjörnsson !

!
Menningarsetur á Núpi í Dýrafirði  

!
 Í athyglisverðri grein, Exploring the music festival as a music educational project, er fjallað 

um áhrif tónlistarhátíðar og í þessu tilfelli hátíðarinnar í Pite Älvdal í Svíþjóð, á þátttakendurna, 

með áherslu á hvernig hún miðlar þekkingu og mótar sjálfsmynd á fjölbreyttan hátt. Fram kemur í 

greininni að börn og fullorðnir á þessari öld, tileinki sér þekkingu á furðulegri og sífellt 

yfirgripsmeiri hátt en nokkurn tíma áður. Að færa þurfi fókusinn á fleiri þætti en samspil kennara 

og nemanda, og það að upplifa menningu og list sé ákaflega mótandi eins og sést á eftirfarandi 

tilvitnun úr greininni:  

!
 Culture and art experiences can play an important role in the creation of self-  

 narratives because of the potential to open up to strong emotional experiences.  31

    

 Þetta eru nefnilega spurningar um áhrif. Áhrifin af því að sækja viðburði og hvað það er 

eiginlega sem gerist þegar fólk sækir menningar- og listviðburði. En að sjálfsögðu líka hvað lesa 

megi úr því sem fólk velur að upplifa af því sem í boði er. Í því mótast, styrkist og skýrist staða 

viðkomandi innan þess hóps eða samfélags sem hann tilheyrir. Þannig er valið á upplifuninni ekki 
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síður áhugavert. Að velja að sækja tónlistarhátíð, t.d sálmahátíð á Vestfjörðum eða ákveðna 

menningarhátíð, hefur mikla þýðingu í þessu samhengi. Með því er verið að undirstrika 

menningarlega sjálfsmynd, eða eins og einn af þátttakendunum í tónlistarhátíðinni í Pite Älvdal 

orðaði það:  

!
 These experiences are extremely important for my own musicianship. Music is   

 part of my life and because of that, such experiences are extremely important.  32

!
 Það er áhugavert að líta á þetta í tengslum við allar hátíðarnar sem haldnar eru hér á landi. 

Á Ísafirði eru t.d. haldnar tvær gjörólíkar tónlistarhátíðir, Aldrei fór ég suður og Við Djúpið. Sú 

fyrri, sem haldin er á páskum, er samfelld rokkveisla í einn og hálfan dag þar sem hver flytjandi 

hefur 20 mínútur til að ráðstöfunar og spilar eingöngu fyrir heiðurinn. Sú síðari, sem haldin er í 

byrjun júní, er klassísk tónlistarhátíð þar sem fremstu og færustu listamenn sem völ er á, eru 

fengnir til að halda tónleika, masterklassa og námskeið.  

 Það er deginum ljósara að þessir menningarviðburðir höfða til mismunandi hópa fólks og 

sumir eru meira afgerandi í afstöðu sinni en aðrir. En það segir ekki alla söguna því að til er fólk 

sem sækir báðar hátíðirnar eða gæti vel hugsað sér að sækja þær báðar. Sjálfsmyndin er því ekkert 

endilega öðru hvoru megin, heldur líka mitt á milli og allt um kring. En hvað svo sem lesa má úr 

þeim er mikilvægasti hlutinn samt alltaf fólginn í að fá fólk til að koma saman, verða betra hvort 

við annað, kynnast nýrri tónlist og aðstæðum og upplifa. Og þá er loksins komið að spurningunni; 

Er hægt að búa til áhugaverðan, fræðandi og eftirsóknarverðan viðburð í menningartengdri 

ferðaþjónustu, úr því efni sem hér er kynnt til sögunnar, þ.e. sr. Sigtryggi Guðlaugssyni og sálma- 

og þjóðlagaarfi hans, brautryðjendastarfi og einstakri heimsýn? Við þeirri spurningu er að 

sjálfsögðu ekki hægt að gefa algilt svar, en möguleikinn og fræðilegar forsendur hans eru verðugt 

viðfangsefni. 

 Húsið Hlíð á Núpi í Dýrafirði, var bústaður sr. Sigurlaugs og Hjaltlínu konu hans. Þar er enn 

að finna bóka- og hljóðfærasafn þeirra. Vel má skoða þann möguleika að breyta því í safn sem hægt 

er að heimsækja og jafnvel útbúa fræðimannsíbúð (a.m.k. í húskynnunum á Núpi), eins og gert er í 

safni Davíðs Stefánssonar á Akureyri. Hugsanlega væri hægt að fjármagna rannsóknir og stofnun 

safns með viðveru og vinnuframlagi þess sem þar myndi dvelja. Afmarkaðir viðburðir eins og 

málþing og tónlistarhátíðir eiga mikið og brýnt erindi á Núp í ljósi sögu staðarins og umgjarðarinnar 
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í húsakosti og náttúrufegurð. Nú þegar eru haldnar þar samkomur af ýmsu tagi eins og t.d. afmæli 

og málþing. Það verður þó að teljast til undantekninga en reglu.     

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
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Hlíð 
Mynd: Bjarki Sveinbjörnsson !

!
Menningartengd ferðaþjónusta, safna- og fræðslustarf  

!
 Ferðaþjónustan er hinn mikli vaxtarbroddur okkar tíma. Það er heppilegt fyrir okkur því við 

íslendingar teljum okkur hafa svo margt að bjóða. Einstaka náttúru og menningu. En það er ekki 

langt síðan að við vissum í hvaða ljósi ferðamenn ættu að skoða okkur. Eða erum við kannski ekki 

með það á hreinu?   

 Árin kringum Alþingishátíðina 1930 sóttum við fyrirmyndir og samsvörun í 

gullaldarbókmenntirnar, tunguna og söguna. Hina stoltu arfleið miðalda. Sjálfsmynd þjóðarinnar 

var bundin þessum arfi órjúfanlegum böndum. Og í hann sótti hún m.a. tilvist sína og ákall um 

sjálfstæði. Þessari sjálfsmynd var við haldið í kennslubókum og meðal þjóðarinnar langt fram á 

öldina. Óvenjulangt. En nú, eftir mikla grósku í efnhagslífi og menningu á síðari hluta 20. aldar 

hefur sjálfsmyndin tekið stakkaskiptum og íslendingar og íslenskur menningararfur tekið sér nýja 

stöðu ef svo mætti að orði komast.  

 Fyrst ber að nefna að áherslan hefur færst yfir á náttúru landsins og hvernig þjóðinni tekst 

að lifa í samneyti við hana. Það á bæði við um einstaka listamenn sem sækja innblástur í náttúru 

landsins eins og Björk og Sigurrós, en einnig hvernig þjóðin hefur lifað, fætt sig og klætt, en ekki 

síður hvernig hún hefur trúað á undarleg fyrirbæri og átt og lifað voveifleg skeið í sögunni. Dæmi 

um ræktun slíks menningararfs er Síldarminjasafnið á Siglufirði, Galdrasafnið á Ströndum, að 

ógleymdu sjálfu Þjóðminjasafninu, svo nokkur séu nefnd.  
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 Það hefur orðið gríðarlegur vöxtur í varðveislu allskyns menningararfs og segja má að um 

menningarfsvæðingu sé að ræða, sem riðið hefur yfir landið þvert og endilangt. Á Bíldudal er t.d. 

Skrímslasetur, svo það einskorðast ekki við hefðbundin þjóðlegan arf eins og ask og reiðtygi. Talað 

er um að vera nútímalegur, þegar menningararfinum er gefinn gaumur og það þykir fínt að hafa 

hann sem áhugamál og viðfangsefni. Og þeir eru margir til kallaðir sem gefa honum gaum. Þessi 

þróun er tiltölulega ný. Fyrir fáum áratugum hefði fáum dottið í hug að endurreisa gömul 

úrsérgengin hús. Nú keppast allir við að bjarga verðmætum eins og í frystihúsinu forðum, nema hér 

er um minjar að ræða. Hugmyndirnar að baki þessari þróun eiga sér rætur í alþjóðlegu samhengi 

m.a. UNESCO. Ekki eru allir á eitt sáttir um framsetninguna og finnst mikið á vanta til að hlutirnir 

séu sýndir í réttu ljósi, en sem betur fer er einnig dæmi um hið gagnstæða. Að vísindaleg og 

vönduð vinnubrögð séu ástunduð. Sjálfsmyndin hefur einnig breyst í kjölfarið. Íslendingar eru 

stoltir af nærumhverfi sínu og forfeðrum en ekki bara hetjunum sem riðu um héruð. Þeir eru ekki 

einöngruð hetjuþjóð í norðri. Þeir eru hluti af alþjóðlegri fjölskyldu og hafa meðtekið hugmyndir 

annarra um sig og það sem er eftirsóknarvert, og yfirfært það á sínar aðstæður.  

 Annað dæmi er um handverk og handverkshefðir, jafnvel handverkssöfn. En 

menningararfur eins og sálmar vestfirðinganna Ólafs á Söndum, Jónasar Tómassonar eldri og 

Sigtryggs Guðlaugssonar bera skýrt vitni um, er auðlind sem þjóðinni ber skylda til að vernda og 

ávaxta. Hluti af þessari rannsókn er að sýna fram á nauðsyn þess, hugmyndafræðina sem að baki 

býr, og um hvað er verið að ræða. Í hverju verðmætið felst. Dýrgripir sem liggja hjá garði, meðan 

þeir eru ekki aðgengilegri og þar með áhrifameiri en þeir eru í dag.   

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
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Lokaorð 
!
 Af þessari greiningu er hægt að draga þá ályktun að í sálmum sínum hefur Sigtryggur stuðst 

við orð og innihald textanna, enda sannur og einlægur í sinni trú og trúarlegu lífsskoðun, og sem 

mótaði allt hans líf. Hann tignar guð sinn með sálmum sínum, en tekst jafnframt að veita þjóðlegum 

íslenskum sönglögum farveg í sínum eigin lögum, frekar en að sækja sér innblástur til danans 

Berggreens og annarra norrænna fyrirmynda á þeim tíma og margir aðrir tóku sér til fyrirmyndar. 

Það er sérstætt framlag Sigtryggs að sameina guðlega tilbeiðslu í sálmaformi en vera þó íslenskur í 

háttum og lagi þegar kemur að tónunum. 

 Það er helsta uppgötvunin í þessari rannsókn að Sigtryggur fer eigin leiðir í sálmagerðinni 

og tekst að rækta alveg sérstakt íslenskt afbrigði af hreintrúarsálmum með rætur í anda íslensku 

þjóðlaganna sem hann lærði á uppvaxtarárum sínum og fylgdu honum alla tíð síðan. Einnig má 

veita athygli hvernig góðir og þjálir textar eins og Matthíasar Jochumssonar í sálmi nr. 15 í 70 

sönglög, Legg þú á djúpið, skila sér í góðum lögum sr. Sigtryggs. Erlendir fornir, þýddir sálmar hafa 

ekki sömu áhrif. 

 Hvatning Sigtryggs Helgasonar í bréfi sem er dagsett 6. janúar árið 1883, kemur inn á 

sálmalög og að bjarga þeim gömlu lögunum en apa ekki bara eftir dönum. Þessi orð eiga sér 

hliðstæðu í lífi, starfi og ekki síst skoðunum sr. Sigtryggs á Núpi eins og fram kemur í grein hans, 

Hugleiðingar um forníslenskan kirkjusöng.   

 Það er við nánari skoðun á þjóðlögunum sem Sigtryggur hafði safnað fyrir sr. Bjarna 

Þorsteinsson, sem skyldleiki við sálma þess fyrrnefnda byrja að koma í ljós. Almennt má segja um 

lögin sem Sigtryggur skráði og sendi Bjarna, að í þeim sé að finna punkteraðar nótur og 

áttundaparta, umfram það sem almennt má sjá hjá öðrum söfnurum og heimildamönnum 

þjóðlagasafnins. Það kemur skýrast í ljós þegar lög í meðförum annarra eru borin saman við búning 

þeirra hjá Sigtryggi. Lög Sigtryggs skera sig úr að þessu leyti. 

 Niðurstaðan af samanburði við verk annarra sálmahöfunda er sú að Sigtryggur er ekki eins 

hallur undir dönsk áhrif tónskálda eins og Berggreens, Weyse og Hartmanns, eins og maður skyldi 

ætla miðað við strauma samtímans og val á sálmum í íslenskar sálmabækur. Það kemur á óvart. 

Sigtryggur var vel að sér um tónlistarsöguna og íslenskan tónlistararf, gagnrýninn og meðvitaður 

um sérkenni, strauma og stefnur. En frumleg viðhorf og frumlega spretti má finna finna í verkum 

hans. Hann er t.d. óhræddur við að nota kirkjutóntegundir, blandaðan hryn og taktboða sem ekki eru 

algengir. Fyrirmyndir sækir hann í íslensku þjóðlögin. 
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 Ávinningurinn af því að bera lög Sigtryggs saman við aðra sálma er sá, að með því 

uppgötvast nýjar hliðar á tónsmíðum hans og því sem gerir hann einstakan og skilur hann frá 

öðrum. Vitneskja hans og áhugi um þjóðlegan íslenskan tónlistararf hafði mótandi áhrif. 

 Lögin sem Sigtryggur safnaði og þekkti frá uppvaxtarárum sínum og lærði m.a. hjá mjög 

músíkölskum og menningarsinnuðum foreldrum, hafa skilað sér í tónsmíðar hans sjálfs. 

 En menningararfur eins og sálmar Vestfirðinganna Ólafs á Söndum, Jónasar Tómassonar 

eldri og í þessu tilfelli, Sigtryggs Guðlaugssonar, bera glöggt vitni, er auðlind sem þjóðinni ber 

skylda að fræðast um, njóta og nýta. Hluti af þessari rannsókn var að sýna fram á nauðsyn þess, 

hugmyndafræðina að baki og í hverju verðmætið felst. 

 Það er við hæfi að enda á hvatningu Sigtryggs Guðlaugssonar um að auðga íslenska 

þjóðlagaarfinn:  „Mætti það verða efni í íslenska list.“  

   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!
!
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