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Í Norðvesturkjördæmi Íslands, milli Mælifellshnjúks í suðri og Drangeyar í norðri,
eru heimamenn þekktir fyrir sönglíf sitt og hestamennsku. Kraftmiklir tónar óma
víðsvegar um fjörðinn í sönghneigðu héraði. Tvisvar í viku hittast áttatíu menn úr
firðinum í menningarmiðstöðinni Melsgili þar sem þeir syngja saman allan veturinn,
ár eftir ár. Þetta er karlakórinn Heimir. Hann hefur í langa tíð átt fastskipaðan sess í
menningarlífi Skagfirðinga og er orðinn eitt þekktasta menningarfyrirbæri svæðisins.
Stofnun Heimis má rekja til upphaf karlakórsmenningar í Skagafirði og hefur mikil
hefð myndast í kringum hann í formi fjölskyldubanda og félagsskapar. Kórinn tengist
samfélagi sínu sterkum böndum og syngur við hvert mikilvægt tilefni í Skagafirði.
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Inngangur
Ég ólst upp hlustandi á karla syngja. Foreldrar mínir fluttu ung frá heimahögum sínum
í Skagafirði og raddir karlakórsins Heimis leyfðu foreldrum mínum að ferðast í
huganum aftur heim með söng sínum. Þegar Heimir var spilaður þá fylgdi gleði.
Kveikja ritgerðarefnis míns varð til eina marsnóttina í húsi föður míns á Sauðárkróki
þar sem ég var að gramsa í tónlist og bókum sem ég hafði ekki séð síðan í æsku. Þar
rataði ég fyrir tilviljun á kunnuglega tóna þegar ég hlustaði á karlakórinn Heimi
syngja lagið Áfram veginn. Það var einfaldleiki D dúrsins í byrjun lagsins sem
mennirnir rauluðu saman sem greip mig og minntu raddir þeirra mig á gamla tíma, ég
vildi vita meira.
Útgangspunktur ritgerðarinnar er að söngur hafi jákvæð áhrif á einstaklinga1
og þá getgátu að kórstarf í sjálfu sér hafi jákvæð áhrif á samfélag manna. Karlakórinn
Heimir í Skagafirði er gott dæmi um slíkt starf. Í þessari ritgerð verður skoðað hvernig
Heimir varð til, rakið kórstarf Heimis frá upphafi og grenslast fyrir um hvaða áhrif, ef
einhver, Heimir hefur á samfélag sitt og hvaða áhrif samfélagið hefur á Heimi. Kórinn
verður rannsakaður í heild sinni og því verður litið til eðli starfs hans, hvers konar
tæknivinnu er beitt og hver forsenda félagsmanna er að vera í kórnum. Grennslast
verður fyrir um viðhorf fólksins á staðnum til kórsins með viðtölum og hafa ber í
huga við lestur ritgerðarinnar að hún er skrifuð út frá sjónarhorni innfæddra.
Rannsakað verður m.a. hvernig fjölskyldutengslum er háttað innan kórsins, þátttaka
aðfluttra, hlutverk eiginkvenna kórmeðlima og hvort dregur meira að félagsstarfið eða
söngurinn.

I. Bændakórinn
Forveri karlakórsins Heimis er Bændakórinn sem stofnaður var af níu söngelskum
bændum. Fremstur í flokki var bóndinn og söðlasmiðurinn Benedikt Sigurðsson á
Fjalli í Sæmundarhlíð. Hann hafði þegar gert nokkrar tilraunir til þess að skapa
karlakórsfélagsskap í Skagafirði. Hin fyrsta var árið 18942 þegar hann safnaði
mönnum saman í fjórraddaðan söng til þess að syngja opinberlega í Víðimýri milli
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„Music structure determines heart rate variability of singers,“ Frontiers in Psychology, 14.
nóvember 2015. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2013.00334/full
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Konráð Gíslason, Söngur í 60 ár: karlakórinn Heimir (Sauðárkrókur: SÁST sf, 1989), bls.
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jóla og nýárs sem lítið varð úr vegna falls fyrsta bassa fyrir Bakkusi það kvöld.3 Þarna
var ekki um nýja hugmynd að ræða en fyrstu heimildir um opinberan karlakórssöng á
Íslandi er frá 1854 þegar skólapiltar úr Latínuskólanum sungu fjórraddaðan söng
saman á Langalofti.4 Eftir fyrstu tilraun Benedikts urðu til fleiri ónefndir söngflokkar í
Skagafirði en enginn þeirra varð langlífur. Vitað er þó að Söngfélagið Stormur var
stofnaður árið 1906 og lifði sá félagsskapur í tvö ár undir stjórn Árna Eiríkssonar.5
Aðrir söngflokkar á þessum tíma héldust nafnlausir og voru jafnvel stofnaðir í þeim
eina tilgangi að koma aðeins fram í eitt skipti við hátíðleg tækifæri.6 Upphaf
Bændakórsins spratt út frá vinskap Benedikts og nemanda hans, Pétri Sigurðssyni frá
Geirmundastöðum. Hann lærði orgelleik hjá Benedikt sem hafði mikla trú á Pétri sem
söngstjórnanda. Eftir þá kennslu leitaði Pétur sér frekara náms til Akureyrar í einn
vetur. Þegar hann snéri aftur heim ákváðu þeir að stofna nýjan sönghóp. Pétur var
sautján ára gamall þegar hann stjórnaði fyrst karlakvartettnum sem svo átti eftir að
stækka. Þessi hópur samanstóð af Sigurði Sigurðsson í Brautarholti sem fyrsta tenór,
Sigurði á Geirmundastöðum sem öðrum tenór, Sæmundi Ólafsson á Dúki sem fyrsta
bassa og Benedikt á Fjalli sem öðrum bassa.7 Saman sungu þeir opinberlega í
Víðimýri vorið 1916 en um haustið bættust við fjórir menn í hópinn. Þorbjörn
Björnsson á Heiði bættist í fyrsta tenór, Bjarni Sigurðsson í annan tenór, Kristján
Hansen frá Sauðá í fyrsta bassa og Þorvaldur Guðmundsson í annan bassa. Þessir átta
menn, ásamt söngstjóranum, urðu stofnmeðlimir Bændakórsins þann tíunda janúar
1917.8 Strax í upphafi tengja fjölskyldubönd karlakórsmenninguna í Skagafirði en
Sigurður var eldri bróðir Péturs, Sæmundur var frændi Péturs og Bjarni var
föðurbróðir Péturs.9
Kórinn fékk góðar viðtökur í Skagafirði og skemmti hann þar víða en einnig
utan fjarðarins. Þau gæði sem kórinn bar með sér þóttu ekki hafa heyrst áður í
Skagafirði og var ný tegund karlakórssöngs sprottin upp. Kórsöngurinn varð strax
vinsæll til áheyrnar við ýmis tækifæri og byrjuðu þeir strax að koma fram á
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Konráð Gíslason, Söngur í 60 ár: karlakórinn Heimir, bls. 11.
Baldur Andrésson, „Söngur skólapilta,“ Tónlistarsaga Reykjavíkur, 2. október, 2015.
http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1800-1900/BjarniTh/songurpilta.html
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Konráð Gíslason, Söngur í 60 ár: karlakórinn Heimir, bls. 12.
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Sama rit, bls 13.
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Sama rit, bls 13.
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Sigfús Einarsson, „Frjettir,“ Heimir Söngmálablað, 1 (janúar, 1924): bls. 12, 20. september
2015. http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4962252
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Konráð Gíslason, Söngur í 60 ár: karlakórinn Heimir, bls. 13.
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Sæluvikunni, hinni árlegu bæjarhátíð Skagfirðinga. Oft lukkaðist söngurinn vel og má
til dæmis nefna að eitt sinn varð kórinn að syngja lagið Andvarpið eftir Neithart fimm
sinnum vegna ánægju áhorfenda.10
En kórinn átti ekki alltaf auðvelt uppdráttar og erfið veðurskilyrði settu mark
sitt á æfingar því á þessum tíma var fátt um bíla og þurftu meðlimir Bændakórsins því
annaðhvort að komast leiðar sinnar ríðandi eða gangandi þegar syngja átti saman. Í
enda hverrar æfingar var sú næsta skipulögð og henni var ekki hægt að breyta vegna
þess að þá var ekki til sími í sveitinni. Þarna voru bjartsýnismenn á ferð því oft var
leiðin löng í slæmu veðri, en fjörutíu og fimm kílómetrar aðskildu þann mann sem
lengst átti heima í burtu frá æfingastað.11 Æfingar fóru alltaf fram að vetri til vegna
anna bændanna við störf sín á sumrin.12 Þetta þýddi að oft gengu menn
klukkutímunum saman í illviðri til þess að mæta á kóræfingu. Þrátt fyrir búskapinn og
oft á tíðum erfiðar aðstæður þá hélt kórstarfið áfram og sagði Pétur Sigurðsson í
Söngmálablaðinu Heimi árið 1924: „En viljinn dregur hálft hlass, — má segja hjer
um. Það er ástin á listinni, sem hefir haldið þessum strjála flokki saman.“13
Kórinn var starfrækur til 1926 en talið er að endalok kórsins megi rekja til
andláts eins söngfélagans og brottflutnings annars. Þar sem kórinn endurnýjaði sig
ekki leið hann undir lok.14 Þegar Pétur Sigurðsson andaðist fyrir aldur fram þann 25.
ágúst 1931 sungu fyrrverandi meðlimir Bændakórsins saman í síðasta sinn.15

II. Heimir
Bændakórinn reyndist aðeins vera byrjunin á farsælu lífi karlakórssöngs í héraðinu og
má segja að þar hafi brautin verið rudd í tónlistarmálum Skagafjarðar.16 Þann 28.
desember 1927 á samkomu í Húsey var karlakórinn Heimir stofnaður. Fyrst um sinn
bar kórinn nafnið Gýgjafoss áður en Pétur Sigurðsson breytti nafni kórsins í Heimi.17
Fyrstu meðlimir kórsins voru einnig fyrrverandi meðlimir Bændakórsins ásamt
röddum yngri manna.18 Heimir var framtak Benedikts á Fjalli, en hann var helsti
10

Konráð Gíslason, Söngur í 60 ár: karlakórinn Heimir, bls. 18.
Sigfús Einarsson, „Frjettir.“
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MHG, „Í för með söng,“ Þjóðviljinn, 153 (júlí, 1979): bls. 10. 20. september 2015.
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2867503
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Pétur Sigurðsson. Sigfús Einarsson, „Frjettir.“
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MHG, „Í för með söng.“
15
Konráð Gíslason, Söngur í 60 ár: karlakórinn Heimir, bls. 17.
16
Jón Björnsson, „Söngstjóri og tónskáld í 45 ár,“ Tíminn, 18. mars 1973, bls. 20-21.
17
Konráð Gíslason, Söngur í 60 ár: karlakórinn Heimir, bls. 21.
18
Sama rit, bls. 22.
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forsprakki beggja kóranna,19 hinn nýstofnaði kór var því náskyldur Bændakórnum. Á
þessum tíma var karlakórsmenning á Íslandi að styrkjast ef tekið er tillit til þess að
karlakór Reykjavíkur var stofnaður árið 192620 og karlakórinn Fóstbræður var
stofnaður árið 1916.21
Karlakórinn Heimir hefur nú verið starfrækur í áttatíu og átta ár og á langlíf
sitt einbeittri forystu söngstjóra sinna að þakka ásamt eldhuga þeirra sem bæði í
kórnum sungu og þeirra sem heima voru kórnum til stuðnings svo starfið gengi upp.22
Má þar nefna þá menn sem gengdu stöðu formanna kórsins, þeim kjarnahópi sem hélt
æfingum gangandi og konunum sem heima við sáu um búskapinn.
Þegar lægð skall á kórstarfið og hópurinn var orðinn fámennur þá hélt kjarni
Heimis starfinu gangandi á hverju sem gekk. Það var ákveðinn hópur af meðlimum
kórsins sem gerðu sér það að reglu að láta kórinn ganga fyrir og mættu á allar æfingar.
Með þessu móti héldu félagarnir lífi í kórnum.23 Oft fluttu menn úr firðinum og
fækkaði þá meðlimum kórsins en ekki virtist lát á söngelskum mönnum og kom ávallt
maður í manns stað.
Söngstjórar Heimis gegna einnig mikilvægu hlutverki: þeir skapa grunn fyrir
starfi kórsins og halda hópnum saman. Ef söngstjóri nær ekki til söngmanna sinna þá
er hætta á að þeir endist ekki í kórnum.24 Samtals hafa söngstjórar Heimis verið
þrettán talsins.25 Jón Björnsson, tónskáld og bóndi, hefur stjórnað kórnum lengst af en
hann hóf þar störf árið 1926 og varði þar nær fjörutíu árum, eða til ársins 1968.26
Hann var metnaðarfullur stjórnandi og eyddi öllum sínum frítíma við störf
karlakórsins og vildi að Heimir yrði besti karlakór landsins.27 Hann stýrði kórnum í
gegnum mun erfiðari skilyrði en þekkjast í dag. Eftir uppsögn Jóns þá lagðist kórinn
nær niður en við tók tímabil þar sem mikil óvissa ríkti varðandi framhaldið.28 Starfið
lá niðri í tæp tvö ár en nýr söngstjóri fannst ekki. Sú óvissa endaði þegar samið var
19

Jón Björnsson, „Söngstjóri og tónskáld í 45 ár,“ Tíminn, 18. mars 1973, bls. 20-21.
Baldur Andrésson, „Karlakórar (framhald),“ Tónlistarsaga Reykjavíkur, 2. október 2015.
http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1930-1950/til1950_16.html
21
Baldur Andrésson, „Karlakórar,“ Tónlistarsaga Reykjavíkur, 2. október 2015.
http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1930-1950/til1950_15.html
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Árni Bjarnason, viðtal 12. október 2015.
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Árni Bjarnason, viðtal 12. október 2015.
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Árni Bjarnason, viðtal 12. október 2015.
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„Karlakórinn Heimir,“ Wikipedia, 7. desember 2015.
https://is.wikipedia.org/wiki/Karlak%C3%B3rinn_Heimir
26
Konráð Gíslason, Söngur í 60 ár: karlakórinn Heimir, bls. 166.
27
Björn Steinbjörnsson, viðtal 13 október 2015.
28
Konráð Gíslason, Söngur í 60 ár: karlakórinn Heimir, bls. 34.
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við karlakórinn Feyki um sameiningu undir nafni Heimis og tók söngstjóri þeirra,
Árni Ingimundarson, við stjórn um tíma.29 Ýmsir kórstjórar stjórnuðu Heimi eftir það
og sumir lögðu leið sína sérstaklega til Skagafjarðar til þess að stjórna Heimi en
stoppuðu stutt þar til Stefán Reynir Gíslason tók við.30 Stefán er núverandi söngstjóri
Heimis og hóf hann að spila undir hjá Heimi árið 1984 en tók við stjórn kórsins árið
eftir.31
Starfsaðferðir og tæknivinna Stefáns eru markvissar. Þegar hann hugar að
nýjum félögum í kórinn þá raddprufar hann alla þá sem hafa áhuga. Þeir sem komast
inn en eru óákveðnir fá reynslutíma. Í Heimi hafa alltaf verið ákveðnir einsöngvarar
og útsetur Stefán lögin sem sungin eru þannig að þau henti raddsviði þeirra sem best.
Þegar æfingarferlið hefst þá snýst það að miklu leyti um raddæfingar og
raddbeitingu. Mikil áhersla er lögð á textameðferð og að texta sé vel skilað en Stefán
er meðvitaður um sérhljóðanotkun og leggur áherslu á að kórinn verði ekki flámæltur.
Raddbeiting og styrkurinn sem sunginn er með skiptir líka máli. Á æfingum er ekki
sungið sterkt heldur aðeins í miðlungs sterkri dýnamík. Þegar kaflar virðast erfiðir þá
biður hann þá um að syngja með öllum sínum krafti, þetta geta verið sex til átta taktar
þar sem hann hefur þá val um að draga styrkinn til baka eða þá að slá af.
Þetta á einnig við um tónleika. Flutningur þeirra fer alfarið eftir leiðbeiningum
stjórnanda. Eina krafan sem mennirnir fá er að þeir eiga að syngja eftir stjórnuninni og
því þykir stjórnanda þeirra þeir vera vel þjálfaðir í. Á æfingum eru lögin ekki æfð í
neinum ákveðnum hraða heldur eru mennirnir látnir fylgja slagi svo stundum eru lög
sungin í hálfum hraða eða öðrum hraða en áður var gert. Styrkleiki laga er ekki
vitaður fyrir fram svo kórstjóri hefur frelsið til þess að stjórna eftir innsæi.32
Þetta er eins og ein sál. Ég fann það svo vel eins og þegar við fórum í Reykholt
í fyrra, þá vissu þeir að þeir voru undir gríðarlegri pressu. Það voru ekki nema
fjórar æfingar, ég sagði þeim að það yrðu bara fjórar æfingar. Við æfðum
prógramið - þeir höfðu að vísu sungið það áður en það er sama. Það átti að taka
það beint upp í útvarp og það er spilað og klippt í útvarp og ég sagði það. Þá
þegar þeir standa þarna þá sé ég það að þetta er bara eins og einn bolti. Það er
bara alveg gjörsamlega. Öll augun horfa eins. Þetta er rosa magnað. Þá eru þeir
að einbeita sér.33
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Konráð Gíslason, Söngur í 60 ár: karlakórinn Heimir, bls. 34.
Konráð Gíslason, Söngur í 60 ár: karlakórinn Heimir, bls. 53.
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Stefán R. Gíslason, viðtal 13. október 2015.
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Stefán R. Gíslason, viðtal 13. október 2015.
33
Stefán R. Gíslason, viðtal 13. október 2015.
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Samkvæmt þessu virðist Heimir vera eins konar hljóðfæri stjórnanda síns,
bæði í samheldni og hljómi. Hljómur Heimis þykir bjartur fyrir karlakór34 og er það
einkenni sem meðvitað er unnið með í kórstarfi þeirra. Þegar allir hafa lært sína rödd
og samæfing hefst þá syngur fyrsti tenór oft ekki með í þeim tilgangi að gera aðrar
raddir kórsins sjálfbærar.35 Oft syngur fyrsti tenór laglínuna og ef aðrar raddir eru ekki
hreinar þá verður hætta á að kórinn falli í tóni. Ef annar tenór er ekki standandi hreinn
í tóni þá skapar það álag fyrir fyrsta tenór og hljómurinn missir hreinleika sinn.36
Meðlimir Heimis halda tónleika í sinni heimabyggð, taka upp hljómplötur og
hafa ferðast víða saman. Ferðirnar byrjuðu innanlands. Fyrstu árin fór kórinn ekki oft
úr Skagafirði þó stundum tíðkaðist að ferðast til Akureyrar eða í nálægar sýslur.37
Heimir gekk í Heklu, samband norðlenskra karlakóra, árið 1939 og hefur það samstarf
verið gæfusamur partur af ævi Heimis.38 Þegar Heimir tekur þátt á Heklumótum þá
fara Skagfirðingar oft með og horfa á.39 Einnig er efnt til tónleika annars staðar í kring
og eru þessir tónleikar undirstaða tekna þeirra sem nauðsynlegar eru í útgjöld eins og
húsaleigu á æfingarhúsnæði en meðlimir Heimis borga ekki félagsgjöld.40 Með nýrri
tækni og auðveldari samgöngum fór kórinn með tímanum að ferðast meira og hefur
hann nú sungið á öllum landshlutum.
Fyrsta kórferð Heimis til útlanda var árið 1979 þegar Svein Arne Korshamn
var söngstjóri kórsins. Þá var ferðinni heitið til Noregs. Almennt þegar Heimir fer til
útlanda þá koma makar með, þetta eru bæði söngferðir sem og menningarferðir og
eftir Noreg þá hafa mörg lönd fylgt í kjölfarið. Nú hefur kórinn ferðast saman til
fimmtán landa,41 þar má nefna ferðir til Grænlands, Rússlands, Egyptalands, Kanada
og víðar.42 Þetta er mikil lífsreynsla fyrir alla þá sem að ferðunum koma43 og gefa
utanlandsferðirnar félögum kórsins mikið eins og hafa má eftir Árna frá Uppsölum,
meðlimi Heimis til sextíu ára: „Ef ég hefði ekki verið í kórnum þá er ég ekkert viss um
að ég væri búinn að þvælast til útlanda.“44 Í þessum utanlandsferðum er ýmist starf
34
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unnið en hið mikilvægasta var þó ábyggilega þegar kórinn fór til Hanover í
Þýskalandi árið 2000 sem fulltrúar Íslands á heimsýningunni Expo.45
Mennirnir hafa einnig gaman af hljóðupptökum. Heimir hefur samtals gefið út
átta hljómplötur á ferli sínum.46 Fyrsta platan kallaðist Karlakórinn Heimir og var
gefin út árið 1977. Kórinn hefur fengið fína dóma fyrir plöturnar sínar og eru þær til á
flestum heimilum í Skagafirði.47
Starfið er greinilega fjölbreytt og hlýtur mikill tími fara í kórstarfið. Líklega
hefði ekki verið mögulegt fyrir mennina að gefa starfinu þann kraft sem þeir gera
nema vegna eðlis dagsstarfs þeirra eins og söngstjóri þeirra segir frá:
Við fórum upp í það að syngja 30 konserta á ári. Það hefði enginn geta gert
nema bændur sem gátu losað um, höfðu frelsi og ekki síst vilja. Viljinn var
ótrúlegur að fylgja þessu prógrammi eftir með svona miklum krafti – áratug
eftir áratug.48

Lífið þykir oft eiga sér annan gang í sveitunum og er ábyggilega margt til
í því að erfiðara væri að gefa jafn mikið af sér í annasamri borginni.

III. Heimir og hefðin
Það er hefð að vera í Heimi,49 og ekki er ólíklegt að kórfélagi eigi venslamenn í
kórnum.50 Þekktasta dæmi um slíkt eru ábyggilega Álftagerðisbræður. Í gamni segja
Heimismenn að kóráhuginn sé genetískur.51 Sumir meðlimir kórsins eru afkomendur
upprunalegra stofnmeðlima52 og virðast fjölskyldutengslin auka áhuga ungra manna á
því að taka þátt í kórastarfinu. Skagfirskir menn sem hafa áhuga á söng líta fyrst og
fremst til Heimis53 og þegar gengið er til liðs við kórinn þá þykir það eins konar
manndómstákn fyrir unga menn.54 Börnin alast upp í kringum karlakórinn og sumir
drengir bíða frá unga aldri eftir því að vera gjaldgengir inn í félagsskapinn og halda
jafnvel að það sé ógjörningur fyrir þá að fá inngöngu.55
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Tenging kórsins við þá ungu skiptir máli. Fljót eru börn að verða fullorðin og
er endurnýjun ein megin ástæða fyrir því hve vel kórinn dafnar.56 Þessir ungu menn
tilheyra oft þriðju til fjórðu kynslóð fjölskyldu sinnar sem taka þátt í kórnum og ekki
er óalgengt að þrír ættliðir söngmanna hafa verið í kórnum í senn.57 Árið 2015 sóttu
tuttugu og fimm menn um að komast inn í kórinn58 og komust tuttugu og einn þeirra í
gegnum raddprufurnar.59 Fjórir drengir í tíunda bekk í Varmahlíðarskóla eru nú í
kórnum og má því segja að aldursbilið sé breitt60 þar sem einnig eru meðlimir í
kórnum sem hafa þar verið í sextíu ár.61
Söngstjóri Heimis hefur lengi kennt tónmennt við Varmahlíðarskóla.
Æfingarhúsnæði Heimis er nálægt skólanum svo auðvelt er fyrir börn að taka eftir
starfi þeirra og fylgjast grannt með. Mörg hver sýna áhuga strax frá unga aldri.
[...]ég var að raddprufa hérna í gærkvöldi og hann hafði verið að læra á flautu
hjá mér. Hann sagði mér það, ég var búinn að gleyma því. Ég sagði já, þú
talaðir nú við mig fyrir svona þremur árum síðar. Já, ég var í námi í Danmörku
og ég vildi ekki vera að slíta þessu í sundur. [...] Ég er tilbúinn núna því ég er
búinn að læra. Farinn að vinna á Sauðárkróki. En ég talaði nú um þetta við þig
þegar ég var sex ára, manstu ekki eftir því, sagði hann.62

Nú stendur til að stofna barnakór í grunnskólanum í Varmahlíð til þess að
syngja með Heimi á þréttánda tónleikum þeirra þann annan janúar 2016 sem er
árlegur viðburður þeirra í Skagafirði.63 Þetta er gert til þess að skapa áhuga meðal
krakkana á kórnum og vonandi fá meðlimi inn þegar þau verða eldri.64
Í kórinn sækja einnig menn sem eiga þangað engar ættir að rekja. Kórinn tekur
vel á móti aðfluttum65 og ganga þeir strax inn í mikinn félagsskap. Þar hafa bæði nýju
kórmeðlimirnir og makar þeirra tækifæri til þess að kynnast fólki og komast inn í
samfélag Skagafjarðar mun fljótar en ella. Líklega sækjast aðfluttir í kórinn vegna
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þess hve vel kynntur hann hefur verið um landið66 en mikil vinna hefur farið í Heimi
enda er hann orðinn eitt helsta menningarfyrirbæri Skagafjarðar.67

IV. Hlutverk Heimis í menningarlífi Skagafjarðar
Í Skagafirði búa tæplega 4000 manns.68 Hestamennska og sönglíf eru helstu
staðareinkenni fjarðarins69 og fylgir því mikil gleði þegar þetta tvennt kemur saman
líkt og þegar sungið er í hestaferðum. Þrátt fyrir að fjólksfjöldi sé ekki hár þá ber
kórmenning fjarðarins þess ekki merki og söngfólk finnst hvarvetna enda mæta áttatíu
menn á karlakórsæfingu samtals fimmtíu og fimm sinnum yfir veturinn auk þeirra
aukaæfinga sem kunna að vera boðaðar þegar styttist í mikilvægar uppákomur. Ekki
má heldur gleyma söngferðum sem þeir fara saman í um helgar.70 Án efa hefur Heimir
haft mikil áhrif á kórmenninguna og fleiri kórar hafa sprottið upp á svæðinu síðustu
áratugina; kvennakór, blandaður kór og kammerkór.71 Oft syngja meðlimir Heimis í
fleiri kórum en karlakórnum.72
Þeir eiga sér aðsetur í menningarhúsi sem byggt var milli áranna 1963 og 1967
sem kallast Miðgarður og er í Varmahlíð. Með byggingu þess átti Heimir loks heimili.
Æfingar fluttust þangað og eru enn haldnar þar í dag.73 Í Miðgarði er rými sem kallað
er Heimisherbergið og eiga margir Skagfirðingar minningar frá kvöldstundum þar þó
þeir hafi aldrei verið í kórnum. Þar var skemmt sér og haft gaman eða jafnvel bara
fylgst með kóræfingu.74
Þegar menningarviðburðir eða einhvers konar stórir viðburðir eiga sér stað í
Skagafirði þá kemur Heimir við sögu. Þeir halda í sínar hefðir eins og að syngja ár
hvert á Sæluvikunni, rétt eins og Bændakórinn gerði áður.75 Einnig eru mennirnir
fastur liður á Landsmóti hestamanna þegar það er haldið fyrir norðan og litast oft
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veturinn af undirbúningi fyrir þess konar tónleika.76 Stuðningur heimamanna er mikill
eins og túlka má úr Þjóðviljanum árið 1979:
Jafnframt því, sem söngurinn er ósvikull gleðigjafi er hann menningarauki.
Vegna starfsemi Heimis er Skagafjörður auðugra hérað en ella mundi, mér liggur
við að segja fegurra. Það mundi ásannast, að ef starfsemi Heimis legðist fyrir roða
þá hefði héraðið misst úr ásýnd sinni drátt, sem við myndum mörg sakna.77

Heimir eykur einnig aðgengi klassískrar tónlistar að Skagfirðingum.
Skipuleggjendur Heimis sækjast eftir því að kórinn fái að vinna með flytjendum úr
klassíska geiranum sem sýni söngmönnum Heimis góðan staðal í íslensku
tónlistarlífi.78 Nýjasta dæmi um slíkt er þegar Heimir söng með Þóru Einarsdóttur,
sópransöngkonu, og kammersveit.79 Einnig hefur kórinn sungið tvisvar sinnum með
Garðari Cortes.80 Þeir tónlistarmenn sem Heimir syngur með geta verið uppbókaðir
jafnvel tvö ár fram í tímann svo mikilvægt er að skipuleggja starfið vel. Líkur eru á
því að tónlistarmenn sem myndu ekki halda tónleika í Skagafirði nema fyrir tilstuðan
Heimis. Að fá að fylgjast með þess konar tónlistarmönnum er mikilvægt
tónlistaruppeldi en það má jafnvel segja að kórinn auki með þessu áhuga Skagfirðinga
á klassískri tónlist.81 Þó má ekki gleyma að í röðum Heimis eru einnig farsælir
einsöngvarar líkt og Óskar Pétursson, einn Álfagerðisbræðra.82

V. En hvar eru konurnar?
Varla getur verið að í heilu samfélagi sem ræktar sönglífið jafn vel og í Skagafirði
hafi konurnar minni áhuga á söng. Kvennakórar í Skagafirði komast hvergi nálægt
þeim frægðum sem karlakórinn hefur náð. Konurnar hafa þó gríðarlega mikilvægu
hlutverki að gegna og mundi Heimir ekki ganga upp ef heimilin tækju ekki þátt. Í kór
sem þessum þar sem margir meðlimir eru bændur þá verður makinn að vera með.83
Býlið vinnur sig ekki sjálft og í hvert sinn sem mennirnir þurfa að fara á æfingu eða í
kórferðir þá þarf einhver að sjá um vinnuna.
Ekki má gleyma hinum merka þætti, sem konur kórmanna lögðu fram í
söngstarfinu. Þær urðu vissulega að taka á sig ýmis verk heima fyrir í sambandi
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við æfingarnar. Konunum hefur ekki verið þakkað þetta eins og vert væri.
Sjálfur hefði ég ekki getað sinnt þessum þætti eins mikið og ég gerði, ef ég
hefði ekki átt skilningsríka konu er studdi mig eins og raun bar vitni um.84

Þetta virðist eðlilegt að viðurkenna en í gegnum aldir mannkynssögu gleymist
slíkt þó oft. Það er áhugavert að rannsaka hvað Heimir þýddi fyrir konurnar en vegna
þess hve stutt saga jafnréttis er þá var þetta ábyggilega talinn sjálfsagður hlutur.
Viðhorf Heimiskvenna má túlka sem að kórstarfið hafi einnig verið þeim mikilvægt.
Samanber sögu Helgu Rósar Indriðadóttur um fyrrverandi félaga úr Heimi sem nú er
orðinn níutíu og fimm ára. Hann upplifði þá tíma þar sem menn lögðu sig oft í
lífsháska við að komast á æfingar vegna veðurs:
Mamma spurði hann „söngst þú ekki í karlakórnum?“ og þá segir hann „jú, jú,
og það var alveg ótrúlegt að mamma sagði aldrei neitt við mig þó ég væri að
fara á æfingar í alls konar veðrum og út í einhverja óvissu. Hún gerði aldrei
athugasemd við það.85

Slíkt hið sama segir Björn Steinbjörnsson um móður sína og ömmu sem báðar
voru konur giftar mönnum sem tóku virkan þátt í Heimi til ársins 1969:
Ég held að ég hafi þessa sömu sögu ef ég tala um afa, þegar hann var stjórnandi,
og pabba þegar þeir fóru á æfingu, það þótti alveg sjálfsagt á heimilinu bæði hjá
ömmu minni og mömmu að allt yrði látið liggja því karlarnir voru að fara á
söngæfingu hjá Heimi.86

Ekki má heldur gleyma að Heimir er líka félagsskapur og kynnast
eiginkonurnar öllum meðlimum og mökum þeirra. Þær mæta á alla viðburði og nú í
seinni tíð fara þær einnig með í söngferðir. Þær fara með kórnum til útlanda og í
árlega ferð Heimis suður til Reykjavíkur.87 Tæknin er orðin meiri og auðveldara er
fyrir þær að komast frá búi.88 En þær sjá einnig um allan kökubakstur á kaffikvöldum
og Heimiskvöldum89 sem ekki hefur farið vel í allar konur kórmanna.90
Í innsta starfi Heimis hafa þó konur unnið. Heimismenn hafa haft söngkennara
sem kenna þeim raddbeitingu og má þar nefna Ingibjörgu Steingrímsdóttur og Ingu
Maríu Eyjólfsdóttur.91 Einnig var Helga Rós Ingimundardóttir söngstjóri kórsins á
árunum 2010-2012 og Sólveig Sigríður Einarsdóttir í eitt ár frá 1992-1993 þegar
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Stefán R Gíslason fór í leyfi.92 Helga stjórnar einmitt kvennakór í Skagafirði í dag
sem ber nafnið Sóldísirnar og hefur hún fulla trú á að þær muni einnig skapa sér sess í
menningarlífi Skagfirðinga.93 Einnig hafa konurnar tækifæri til að syngja í blönduðum
kórum eins og Rökkurkórnum, sem stofnaður var árið 1978,94 og Kammerkór
Skagafjarðar sem stofnaður var árið 2000.95 Í þessum kórum ásamt kirkjukórum
syngja konurnar með mönnum sínum sem margir hverjir eru Heimismenn líkt og Árni
Bjarnason hefur frá að segja: „Og konan var mikil söngkona. Við vorum saman í
kirkjukór, blönduðum kór, og þá voru fjórar æfingar í viku svona fyrir utan kirkjukór
og jarðarfararkór.“96 Af þessu má ætla að konur í Skagafirði hafa jafn mikinn áhuga
á söng og karlar. Aðgengi kvenna að Heimi hefur þó á einhverjum tímapunkti borist í
tal samkvæmt ummælum Jón Björnssonar í viðtali við tímaritið Tímann árið 1973:
Ég vil geta þess, að seinni árin mín með Heimi hafði ég mikinn áhuga á að
koma upp blönduðum kór í sambandi við kórinn. Það hefði verið hægt því að
nóg var af kvenfólki með góðar raddir. Meirihluti kórmanna hafði ekki áhuga á
blönduðum söng, og af þessu varð ekki. Samkór er þó miklu meira hljóðfæri en
karlakór.97

Spurningin sem enn er ósvöruð er afhverju sungu konurnar ekki saman? Hvers
vegna voru kvennakórar ekki virkir í allan þann tíma sem Heimir hefur verið virkur?
Þetta er efni í aðra ritgerð. Mikilvægt er að stúlkur fái jafn sterka fyrirmynd og drengir
hafa þegar þeir fá að fylgjast með Heimi. Þegar barnakór er látinn syngja með
karlakórnum er drengjunum gefið tækifæri á að eignast fyrirmyndir. Þegar þeir hafa
náð aldri fá þeir svo tækifæri til þess að gangast til liðs við fyrirmyndir sínar. Þegar
stelpurnar syngja í barnakórnum með Heimi þá fá þær ekki að fylgjast með
kvenfyrirmyndum og hafa svo seinna ekki tækifæri á að gangast til liðs við
Heimismenn, þrátt fyrir að þeir gætu vel verið fyrirmyndir þeirra úr æsku. Þess vegna
er mikilvægt að kvennakórar fái að blómstra í Skagafirði, ekki seinna en í gær og að
barnakórar syngi jafnt með Sóldísunum og Heimi. Svo hvar verða konurnar? Vonandi
upp á sviði, syngjandi.
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VI. Söngurinn og gleðin
Eins og áður hefur komið fram þá liggur mikil vinna bakvið kórstarfið, og ekki þykir
bændastarfið auðvelt, svo góð ástæða hlýtur að vera fyrir því að söngmenn endist jafn
lengi í Heimi og raunin er. Ástæðan reyndist einföld: karlakórnum Heimi fylgir gleði.
Sú gleði verður til þegar komið er saman og sungið.98 „Það er svona lífsfylling og
gleði að fá að syngja með stórum hóp og finna bara hljóminn og tilfinninguna sem fer
um mann þegar vel gengur.“99 Kórinn var skapaður af fólkinu í samfélaginu og lifir
enn vegna blöndu hefða héraðsins og söngáhuga. Tómstundariðjan breytist í lífstíl líkt
og einn félagsmaður segir Helgu Rós frá: „bretinn fer á pöbbinn eftir vinnu, ég fer á
kóræfingu.“100 En af þessu má dæma að kórstarfið er einnig félagslegt, þó
söngáhuginn dragi mennina saman þá hlýtur félagsskapurinn að vera mikilvægur.
Þetta er frábær félagsskapur í einu orði sagt. Bæði fyrir okkur sem eru í honum
og eins fyrir héraðið sem hann starfar fyrir. Svona félagsskapur bæði hér og
annarsstaðar er ómetanlegur fyrir staðinn sem hann starfar á.101

Fleiri hafa skoðanir á því, en söngurinn gefur lífinu gildi segir Jón
Gunnlaugsson, félagsmaður til tuttugu og tveggja ára.102 Þetta er samvinna þar sem
félagsskapurinn og söngurinn verður ekki aðskilinn.103 Söngurinn er hvíld frá
hversdags lífinu og í kórnum hjálpa allir hvor öðrum og allir skipta máli.104 Fátt
útskýrir fyrirbærið Heimi betur en dýrmæt orð söngmanns úr öðrum bassa varðandi
tilfinningar sínar gagnvart kórnum: „Þú færð svona snertingar, gæsahúð og hrifningu,
þegar þú finnur að það hefur tekist vel og það eru sungin lög sem að höfða til þín eða
þér finnast falleg og tignandi.“105 Karlakórinn Heimir var skapaður af fólkinu í
Skagafirði og virðist lífstíð hans hvergi lokið svo lengi sem söngurinn fái að óma
áfram í héraðinu.
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Lokaorð
Karlakórinn Heimir í Skagafirði hefur verið starfræktur frá árinu 1927. Það er ekki
óalgengt að kórmeðlimir tengist fjölskylduböndum og sem dæmi má nefna að þrír
ættliðir hafi sungið saman í kórnum. Einnig má sjá að afkomendur stofnanda kórsins
halda tryggð við hann. Aðfluttum Skagfirðingum er tekið opnum örmum í kórinn og
er hann mikilvægur félagslegur vettfangur fyrir þá. Konur taka virkan þátt í starfinu
en þær eru undirstaða þess að kórinn gat starfað þar sem þær sáu um öll störf á búi er
mennirnir héldu af stað á kóræfingar og í söngferðir.
Viðmælendur fyrir ritgerðina voru einstaklingar sem hafa verið virkir
þáttakendur í starfinu sem og heimamenn sem ekki hafa tekið þátt í kórnum. Erfitt er
að staðhæfa hvert almennt viðhorf fólks varðandi kórinn er en miðað við viðtöl sem
tekin voru þá hafa viðmælendur jákvætt viðhorf til hans og finnst hann mikilvægur
fyrir menningarlíf Skagafjarðar. Einnig bendir löngun ungra manna til þess að komast
í kórinn til jákvæðs viðhorfs. Aðsókn að kórnum hefur aldrei verið meiri en samtals
eru þáttakendur áttatíu þar eð tuttugu og einn maður fékk inngöngu í kórinn í haust.
Fyrir marga unga menn er innganga í kórinn eins konar manndómstákn og má því
áætla að það sé mikilvægt fyrir karlmennina að vera hluti af þessum hóp. Þeir
viðmælendur sem tóku beinan þátt í starfinu voru á einu máli um það að þeir væru
stoltir af því að vera í karlakórnum og þótti þeim félagsskapurinn jafn mikilvægur
söngnum.
Tekjur Heimis koma fyrst og fremst frá tónleikahaldi þannig að stuðningur
heimamanna er nauðsynlegur. Skagafjörður þarf að eiga menntað tónlistarfólk til þess
að stjórna kórnum, áhugasama söngmenn til þess að taka þátt í starfinu og eru konur
þeirra undirstaða þess að hægt sé að halda æfingum gangandi. Niðurstöður rannsóknar
er því að langlífi og velgengni karlakórsins Heimis sé háð samfélagi Skagafjarðar.
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Viðauki 1 – viðtal við Árna Bjarnason
Heimildarmaður: Árni Bjarnason (f. 1931)
Spyrill: Ragnheiður Erla Björnsdóttir
Viðtal tekið á Uppsölum, Varmahlíð 12. október 2015.
Hvenær byrjaðiru í kórnum?
Það er stutt síðan, ’59.
Þú ert búinn að vera alla tíð í kórnum síðan þá?
Já.
Geturu aðeins sagt mér frá því hvað karlakórinn Heimir er fyrir þér?
Þetta er frábær félagsskapur í einu orði sagt. Bæði fyrir okkur sem eru í honum og
eins fyrir héraðið sem hann starfar fyrir. Svona félagsskapur bæði hér og annarsstaðar
er ómetanlegur fyrir staðinn sem hann starfar á.
Og hvað geturu sagt mér um, því svo hef ég áhuga á, hvað karlakórinn Heimir er
fyrir menningu Skagafjarðar?
Kannski ætti annar að dæma um það. Ég mundi segja að hann hafði mjög góð áhrif á
menninguna. Með helst þá söngnum sem er aðalsmerki Skagfirðinga. Oft er talað um
það í gegnum.
Hvort teluru þá að það sé félagsskapurinn eða söngurinn?
Það er hvoru tveggja. Það verður ekki aðskilið.
Hvað er þá söngur fyrir þér?
Það er svona lífsfylling og gleði að fá að syngja með stórum hóp og finna bara
hljóminn og tilfinninguna sem fer um mann þegar vel gengur. Og syngja falleg lög.
Hvaða tilfinningar tengir þú við Heimi?
Þú færð svona snertingar, gæsahúð og hrifningu, þegar þú finnur að það hefur tekist
vel og það eru sungin lög sem að höfða til þín eða þér finnast falleg og tignandi.
Hvað finnst þér skemmtilegast að syngja?
Það er nú svo mörg sem maður er búinn að syngja. Ég get alveg minnst á
Pílagrímakórinn og Finlandiu. Bara svona sem dæmi. Erlend lög og svo er það
blessaður Skagafjörðurinn og Bláhiminn sem ætti að vera þjóðsöngur.
En hvað er það sem að þú heldur að dragi unga menn í kórinn?

Ég held það sé söngur og þetta er kannski þriðji, fjórði ættliður formanna sem kemur
inn. Ekki er óalgengt að það hafa verið þrír ættliðir í einu.
Átt þú venslamenn í kórnum?
Já. Fullt.
Afhverju helduru að kórinn sé svona langlífur?
Hann er það náttúrulega út af ef kór hefur góðan stjórnanda þá hefur það gríðarlega
mikið að segja. Hann laðar líka menn að og við höfum verið svo lánsamir í þrjátíu ár
að hafa svona að mestu, það hefur að vísu komið aðeins hlé, þar sem gripið hefur aðra
inn en þeir hafa staðið fyrir sínu. Og upphaflegi söngstjórinn var í tæp þrjátíu ár líka
sko. Svo eru margir búnir að vera styttra.
Teluru þá söngstjórana eiga hlut í hversu langlífur þessi kór hefur verið?
Já, það hefur verið mikið atriði. Ef þú ert með svona söngstjóra sem nær ekki til
söngmanna þá hætta þeir.
En hvernig lítur þú á hvernig Heimir er í dag og hvernig Heimir var, hvernig
finnst þér þróunin og breytingarnar hafa verið?
Ég held að hann sé svona fágaðri heldur en að hann kannski var. Það var mjög mikill
metnaður í Stefáni söngstjóra að hafa hreinan og glaðan söng.
En finnst þér einhver breyting á að vera í kórnum núna og þá?
Þetta rennur nú dálítið saman. Jú, jú, þetta er að mörgu leyti meiri agi á þessu.
Kannski heldur en var. Fyrst þegar maður var að byrja sko. Kannski var lausara á
reipinu þegar alltaf var verið að skipta um söngstjóra eftir að Jón hætti.
Og hefur einhverntímann verið ákveðin tímabil í karlakórnum Heimi sem hafa
verið þér minnisstæð?
Það er kannski þessar utanlandsferðir. Þær eru orðnar býsna margar eins og þú hefur
kannski grafið upp. Ef ég hefði ekki verið í kórnum þá er ég ekkert viss um að ég væri
búinn að þvælast til útlanda.
En hvað væriru að gera ef þú værir ekki í þessum kór, hefðiru haft einhvað
annað áhugamál?
Ég hefði bara reynt að halda mig við búskapinn. Þetta tók náttúrulega sinn tíma.
En er einhver á undan þér sem er í tónlist í fjölskyldunni þinni?
Já, já. Pabbi söng prýðilega vel og var nú eitthvað í kór en þeir voru bara skammlífir.
Og konan var mikil söngkona. Við vorum saman í kirkjukór, blönduðum kór og þá
voru fjórar æfingar í viku svona fyrir utan kirkjukór og jarðarfararkór.

Hvað er það sem gerir karlakórinn svona vinsælan að taka þátt í?
Svolítið erfitt að svara því. Ég held kannski eins og ég sagði áðan, þetta er ættgengt.
Og kannski hefur einhver hætt í eitt tvö ár og kemur svo aftur. Það er mjög algengt.
Menn taka sér frí eða jafnvel fara í burtu til þess að vinna annarsstaðar og koma svo
aftur. Menn hafa unnið í Reykjavík og komið einu sinni í viku á æfingu norður.
Þetta er greinilega mjög mikilvægt fyrir fólkið.
Já, þetta sýnir bara að það gefur viðkomandi eitthvað. Félagsskapurinn og gleðin held
ég.
Manstu afhverju, manstu afhverju þú ákvaðst að fara í Heimi?
Mér var bara boðið að koma, sennilega hefði ég ekkert verið að hafa frumkvæði á því
sjálfur. Það hefur sjálfsagt einhver heyrt einhvern hávaða í mér.
Og bjóstu við þessu langlífi kórsins fyrir td 50 árum? Bjóstu við því að vera
ennþá í honum?
Í dag? Það gerði ég enga grein fyrir, maður veit aldrei hvernig morgundagurinn
verður. Maður bara fagnar því að kórinn lifir. Þegar maður horfir á 10-15 ára gamla
mynd þá eru örfáir eftir í dag. Það sýnir bara að það kemur maður í manns stað. Bæði
í þessum og öðrum hlutum.
En þið lærið að lesa nótur og ýmisslegt?
Nei, nei, það er ekki nokkur maður sem les nótur. Það var hérna tékkneskur söngstjóri
í 1, 2, 3 ár og hann sagðist ekki skilja hvernig við gætum lært þetta. Þetta gæti ég ekki
lært svona eins og páfagaukur. Við vorum bara að læra okkar rödd. Jú, maður
náttúrulega þegar maður er búinn að vera lengi í þessu þá getur maður stuðst við
þessar nótur. En maður veit ekkert hvað þessi kvikindi heita, þetta eru bara einhverjar
klessur á blaði.
En tengist karlakórinn Heimir eitthvað við stolt Skagfirðinga? Staðarstolti
Skagfirðinga, að þínu mati?
Ég ætla rétt að vona það. Ég skammast mín ekkert fyrir það. Við höfum alltaf
velgengni að fagna og þurfum ekkert að kvarta undan því.
Voru einhverjir tímar sem að þú manst eftir þar sem kannski þú bara hélst að
kórinn væri að falla undir?
Já, já, það komu tímar þar sem hann var ekkert sérstakur, ef þú ert að meina það,
orðinn fámennur, kominn svona í kringum þrjátíu manns. En það var alltaf ákveðinn
kjarni samt sem hélt þessu gangandi á hverju sem gekk. Lét sig hvergi þó að á móti
blés.
Hvaða menn voru það?

Já, það var ákveðinn hópur af félögum sem mættu á allar æfingar og það voru í
rauninni þeir sem að héldu þessu starfi gangandi. Maður sem að kemur og er með
þennan vetur en ekki næsta og kemur svo og mætir ekki jafn vel á æfingar, hann er
enginn kjarni í hópnum. En þeir sem að koma nánast hafa það fyrir reglu að láta
kórinn ganga fyrir, þeir halda lífi í honum.
Það eru þá mennirnir sem sköpuðu þessum kóri lífi?
Já. Það er auðvelt núna að fara á æfingar miðað við það að menn þurfti að fara á
hestum eða labba í fleiri tíma til þess að komast á æfingu. Öngvir bílar þá til.
En afhverju helduru að þeir sem að lögðu svona mikið á sig, hver var ástæðan
fyrir því?
Það hefur verið gleðin. Að koma saman og syngja. Ég held að það sé fyrst og fremst
það. Þá voru menn lausir við sjónvarp og tölvudraslið og allt þetta og þá höfðu þeir
meiri tíma og kannski fleira fólk en bara fólkið heima á bæjunum. En það var samt oft
að eftir áramót þá tók svona hópur af ungum mönnum að fara suður á land í vertíðar.
Það gat verið svolítil blóðtaka fyrir kórinn, en þeir koma aftur með vorinu og gengu
inn í hópinn.
Hvernig finnst þér fólk utan að komandi Heimi, þá Skagfirðingar, taka Heimi?
Bara vel. Þeir taka þessu sem sjálfsögðum hlut. Þetta sé bara eins og fasteign sem að
héraðið á. Sem menn geta leitað til ef á þarf að halda.
Og hvernig lítið þið á sjálfan ykkur í tengslum við Skagafjörð?
Ég er náttúrulega stoltur af kórnum fyrir hönd Skagfirðinga. Ég er ekkert að leyna því.
En ekki það að það séu ekki góðir kórar hvar á landi sem er og vonandi hver stoltur af
sínum kór.

Viðauki 2 – viðtal við Björn Steinbjörnsson
Heimildarmaður: Björn Steinbjörnsson (f. 1957)
Spyrill: Ragnheiður Erla Björnsdóttir
Viðtal tekið á Akureyrarflugvelli, Akureyri 13. október 2015.
Hvernig upplifir þú karlakórinn Heimi?
Ég upplifði hann þegar ég var strákur, þannig í gegnum föður minn og afa. Afi minn
var stjórnandi Heimis í tæp 40 ár og faðir minn söng í kórnum. Það var mikil músík á
heimilinu og ég fékk að fara með á æfingar strax sem smákrakki og þar náttúrulega
upplifi ég þegar að þeir voru að æfa sig að syngja. Síðan náttúrulega upplifði ég
kórinn líka heima hjá mér þar sem afi minn stjórnaði honum, hann var mjög
metnaðarfullur stjórnandi. Vildi að hlutirnir gengu vel fyrir sig og mennirnir mundu
mæta vel á æfingar og svoleiðis. Síðan var hann tónskáld líka og samdi lög, ég
upplifði það sem lítill strákur þegar mörg lög sem að kórinn söng eftir hann voru að
fæðast í huganum á honum og hann var að búa þau til heima í stofu. Og faðir minn,
Steinbjörn, hann söng einsöng með kórnum og var ákafla bjartur og fallegur tenór og
ég upplifði það náttúrulega líka að þegar afi var að æfa hann, sem sagt heima í stofu,
þannig að það var mikill söngur á heimilinu þegar ég var að alast upp. Og þessi
söngur, þetta sönglíf sem þar var til staðar var náttúrulega ekki eingöngu í sambandi
við kórinn en fyrst og fremst samt tengt kórnum vegna þess að það var mikill
metnaður bæði hjá föður mínum og afa að kórstarfið gengi vel.
Og hvernig upplifðiru æfingar, að horfa á æfingar, hvernig fóru þær fram?
Þær fóru, ég var náttúrulega bara smágutti og var að veltast út um allan sal, æfingarnar
fóru fram sem að ég man eftir í nýbyggðu félagsheimili sem heitir Miðgarður. Þar var
risastór salur og æfingarnar fóru fram upp á senu eins og kallað var. Og í minningunni
er þetta að raddirnar voru æfðar og afi minn var ákaflega líklega nákvæmur
stjórnandi, hann var kröfuharður, hann var aldrei ánægður fyrr en hlutirnir voru eins
og hann vildi hafa það þannig að hlutirnir voru endurteknir þangað til að hann var
orðinn ánægður. Þannig að strax, allaveganna á þessum tíma þegar ég man eftir mér
þá voru röddun og raddþjálfun stjórt atriði í hans stjórnun.
En hvernig leit hann á Heimi? Hvaðan fékk hann allan þennan kraft til þess að
vera svona nákvæmur, og hvernig tóku mennirnir því? Voru þeir líka svona
metnaðarfullir?
Ja, ég, get ekki svarað fyrir hann en ég upplifði hann þannig að hann bar hag kórsins
ofar öllu. Sem sagt að hann vildi sem sagt að kórinn syngi bjarta og fallega tónlist og
hafði metnað í það að þetta væri besti karlakór landsins alltaf hreint. Hann hafði
mikinn áhuga á því að fara með kórinn á konserta og halda konserta og það voru stórir
atburðir í hans lífi. Ég man sérstaklega eftir eitthverju afmæli á Akureyri, eitthvað 40
ára Hekluafmæli, ætli það hafi ekki verið eitthvað karlakóra afmæli, það var mikill
undirbúningur fyrir það afmæli. Ég man að það tókst mjög vel og það veitti hann
mjög mikla gleði því hann var í góðu skapi í margar vikur á eftir. Söngurinn var, hann
var náttúrulega bóndi líka, hann var mjög góður fjárbóndi, hörkuduglegur en
söngurinn var samt hans ær og kýr. Alltaf í fyrsta í sæti. Allar æfingar og þar fram

eftir götum. Hann var ekki bara stjórnandi Heimis heldur stjórnaði hann öðrum kórum
líka, að minnsta kosti þremur eða fjórum kirkjukórum.
Veistu hvaða kórar það voru?
Já, það voru, hann stjórnaði kirkjukórnum í Glaumbæjarsókn og Reynisstaðarsókn,
Víðimýrarsókn og út á Skaga, Hólum. Hann var í raun lengur söngstjóri kirkjukóra en
karlakóra þó að hann hafi stjórnað karlakórnum Heimi í fjörutíu ár þá byrjar hann með
kirkjukóra rúmlega tvítugur ef ég man rétt en karlakórinn Heimir var hans barn og
hann hlúði að því eins og hann gat og sem sagt, veitti allri sinni orku í það, hann tók í
raun og veru hlé frá búskap ef þess þurfti. Ég man eftir því stundum við heyskap. En
það var kannski ekki tengt karlakórnum heimi en í heyskap ef það datt niður lag í
hausinn á honum þar sem við vorum við heystörf og hann var kannski við einhverja
dráttarvél þá sáum við, skildum ekkert í því fyrr en eftir á hvað hann hljóp eins og
fætur toguðu heim vegna þess að þá hafði dottið niður í hausinn á honum einhver
laglína sem hann varð að skrifa niður einn, tveir og þrír til þess að gleyma henni ekki
en svona var tónlistin númer eitt, tvö og þrjú.
En hverju tengir þú langlífi karlakórsins Heimis?
Ég tengi það nú við fyrst og fremst við áhuga þeirra sem að stóðu að skipulaginu og
stjórnuðu starfi kórsins. Það voru örugglega miklir frumkvöðlar sem að báru hitann og
þungann af starfinu. Það er sjálfsagt í fyrsta sæti, það eru stjórnendur kóranna og
formenn kóranna. Síðan náttúrulega hefur þetta aldrei gengið nema menn hefðu
virkilega haft gaman af því að syngja, ég er viss um að það að söngurinn veitti þeim
vissa fullnægju í sínu lífi. Gott að hittast að reglulega og slaka á í góðum vinahópi. En
síðan held ég samt sem áður að það hafi verið söngurinn sem dró menn saman til þess
að hittast svona oft og leggja svona mikið á sig.

Viðauki 3 – viðtal við Helgu Rós Indriðadóttur
Heimildarmaður: Helga Rós Indriðadóttir (f. 1969)
Spyrill: Ragnheiður Erla Björnsdóttir
Viðtal tekið í Varmahlíð, 23. október 2015.
Hver er bakgrunnur þinn í tónlist og hvernig komstu að karlakór Heimis?
Ég lærði í Tónlistarskólanum í Reykjavík og tók þar alveg fullt af prófum,
tónmenntakennarapróf, einsöngvara- og söngkennarapróf. Ég fór svo erlendis í
óperudeild tónlistarháskólans í Stuttgard, lærði þar og fékk svo fastráðningu við
óperuhúsið í Stuttgard. Þannig að söngurinn er svona mitt aðalfag en svo flutti ég
heim og alla leið hingað norður. Þá vantaði stjórnanda í forföllum Stefáns.
Hvernig upplifir þú karlakórinn Heimi?
Þetta er mjög fjölmennur kór, þetta er mjög flott hljóðfæri og bauð upp á mikla
möguleika. Ég hafði mjög gaman af því að vinna með þeim og ekki síst frá söngtækni
– nota mína þekkingu í söngtækni til þess að ná sem mestu út frá þeim.
Hvaða tækni notaðiru?
Það er ekkert flókið, þú getur sagt þó að fólk kunni ekkert og það er í raun alveg
ótrúlega létt að gefa góð ráð sem að virka. Þó að þú hafir ekki margra ára klassískan
bakgrunn. Það höfðu allir mjög gaman af, ég upplifði það allaveganna þannig, og fékk
þau viðbrögð – að menn höfðu gaman af því að hugsa aðeins um hvað þeir voru að
gera. En okay, ég byrjaði á því að láta þá hita rosa mikið upp og gera alls konar
æfingar, labba um allan salinn og syngja. Það voru ekkert allir alveg glaðir með það,
fannst þetta nú algjört bull að vera eitthvað að ganga um og syngja og gera eitthverjar
endalausar æfingar. En svo veit ég að þeir sakna þess margir núna að gera ekki meiri
æfingar.
Hvernig náðiru helst til þeirra?
Þetta snýst um þessa opnun, öndunina, aðeins að beina sjónum að því. Reyna að
forðast þessa háu öndun, anda niður í magann.
Ólstu upp í Skagafirði?
Já.
Áttu venslamenn í kórnum?
Nei.
Þannig að þegar þú byrjaðir þá var þetta bara starf, ekki eitthvað sem þú varst
búin að fylgjast með síðan þú varst lítil?

Jú, jú, jú, maður er náttúrulega alinn upp við þá. Pabbi söng í honum á eitthverju
árabili. Maður fór á tónleika og maður þekkti karla sem voru alltaf mætandi á æfingar
tvisvar í viku.
Þú upplifir það þá hvernig þeir tengjast menningu Skagafjarðar?
Já, það er ákveðið manndómstákn að vera í þessum kór. Maður heyrði það hjá
mönnum. Þetta þótti mjög merkilegt að fá inngöngu í kórinn. Ég held að sumir hafi
jafnvel haldið að það væri ógerningur að fá að syngja með. En ég held að þeir líti á
þetta sem mikla upphefð, að vera í Heimi.
Tengir þú karlakórinn Heimi við staðarstolt Skagfirðinga?
Alveg. Það er svo mikil saga að baki og það eru þarna afkomendur þeirra sem
stofnuðu kórinn og þeirra sem lögðu svona gríðarlega mikið á sig til þess að halda
þessu starfi gangandi og ég held að það sé svolítið það. Eins og kemur upp í öllu fólki.
Að rækta tengsl og viðhalda einhverju sem forfeðurnir hafa gert. Ég held að þetta sé
spurning um þessar rætur og viðhalda hefðum.
Innskot frá Birni Steinbjörnssyni: Ertu að meina kannski að það sé gróinn
menningararfur í héraðinu?
HRI: já, alveg. Í dag er verið að leggja mikið á sig og þeir gera það, keyrandi kannski
90 km fram og til baka á æfingu en í gamla daga þá voru þeir að leggja sig í lífsháska
til þess að fara á æfingar. Og ég er nýbúin að heyra og það er svolítið skemmtilegt
fyrir þig, einn nítíu og fimm ára sem er enn á lífi, gríðarlega góður bassi og syngur
ennþá, hann átti tal við mömmu bara fyrir nokkrum dögum og hún var bara að segja
mér þetta í gær. Þetta er svolítið skemmtilegt. Hann bjó hérna fram að Hömrum í
Lítilstaða Hreppi, tólf, fimmtán km héðan innar. Þau bjuggu þarna sem sagt, þessi
maður og mamma hans, pabbi hans var fallinn. Mamma spurði hann „söngst þú ekki í
karlakórnum?“ og þá segir hann „jú, jú, og það var alveg ótrúlegt að mamma sagði
aldrei neitt við mig þó ég væri að fara á æfingar í alls konar veðrum og út í einhverja
óvissu. Hún gerði aldrei athugasemd við það.“ Hvort það hafi lýst hennar virðingu og
upplifun á hvað þetta væri mikilvægt fyrir hann eða bara, ég veit ekki hvað. Hún var
ekkert að segja „hvað, ert þú að fara út í þetta vonda veður hérna til þess að fara á
kóræfingu?“
Innskot frá Birni Steinbjörnssyni: Ég held að ég hafi þessa sömu sögu ef ég tala um
afa, þegar hann var stjórnandi, og pabba þegar þeir fóru á æfingu, það þótti alveg
sjálfsagt á heimilinu bæði hjá ömmu minni og mömmu að allt yrði látið liggja því
karlarnir voru að fara á söngæfingu hjá Heimi. Það var eitthvað sem var sjálfsagt að
gera. Þetta er sama upplifun hjá mér.
En hvernig upplifir þú karlasamfélagið Heimi, verandi eina konan sem komst
inn í það?
Hún var eitt ár hún Sísa, Sólveig Sigríður. Ég upplifði það að þeir virtu mig sem
þeirra stjórnanda og voru mjög, bara já, gerðu allt sem ég sagði þeim. Ég upplifði það
aldrei á neinn slæman hátt. Þeir tóku þessu mjög vel og ég hleraði það reyndar að þeir
hafi ákveðið það að sjá hvernig þetta gengi og taka öllu vel. Þeir einsettu sér það. Þó

svo að ég var að koma þarna inn með að láta þá gera söngæfingar og labba út um allan
sal og það var kannski ekkert létt fyrir fullorðna menn sem höfðu sungið með kórnum
í eitthverja tugi ára. Þeir treystu því að ég hlyti að vera að gera eitthvað sem væri
starfinu til góða og létu vaða í það.
Hvernig upplifir þú það afhverju þeir eru þarna? Koma þeir þarna til þess að
syngja eða út af félagsskapnum? Hvers vegna leggja þeir svona mikið á sig?
Ég held að það sé þessi söngáhugi mikli, og einn sagði einu sinni við mig „bretinn fer
á pöbbinn eftir vinnu, ég fer á kóræfingu.“ Auðvitað er það félagsskapurinn líka.
Svo ertu með Sóldísirnar, hvernig upplifiru þær á móti þeim?
Ég er auðvitað bara að byrja en ég hef mætt á tónleika hjá þeim, já, ég held að það sé
bara vaxandi. Margar þeirra eru einmitt konur Heimis.
Þær verða þá alveg jafn mikilvægar í samfélagi Skagafjarðar?
Já, en við megum heldur ekki gleyma að allir þessir karlar, þeir eiga bæði mæður og
eiginkonur. Einhvernveginn verða þeir til. Kvennakórinn er auðvitað bara ungt
fyrirbæri en ég trúi því að þær eiga eftir að marka sér sess.
Teluru að tónlistaruppeldi fjarðarins?
Ég hugsa það með þessa stráka sem bíða eftir því að komast að. Þessi tónlist sem þeir
eru að flytja.
En sem stelpa, ferðu þá bara beint í einsöng?
Ég veit það ekki alveg, hvernig á að lýsa því. Allur þessi söngur hérna hefur áhrif á
mann, ekki bara karlakórinn heldur bara að það sé endalaust verið að syngja þegar
komið er saman. En í mínum grunnskóla var mikið sungið, tónmennakennslan var
söngur.
Afhverju helduru að kórinn sé svona langlífur?
Þarna er þessi sterka hefð, þarna eru afkomendur þeirra sem að byrjuðu.
Er eitthvað sem þig langar að segja okkur um karlakórinn Heimi?
Nei, þetta er bara flottur kór sko.
Saknaru hans?
Ekkert þannig. Ég er með Sóldísirnar og Skagfirska kammerkórinn. Þau eru að syngja
allt án undirleiks. Hann er búinn að starfa síðan 2000. Þetta er þó nokkuð flókið af því
að þeir eru drifnir, ég held að þetta sé eini kórinn á landinu sem borgar ekki í
félagsgjöld. Þeir borga ekki félagsgjöld. Þeir lifa á einhverjum styrkjum og svo
náttúrlega bara sölu á tónleika. Það er talað um að þrír aðilar þurfa að vera ánægðir í
kórastarfi: stjórnandinn, kórinn og áhorfendur. Það getur verið flókið að samræma

þetta. Maður þarf að vanda sig varðandi verkefnaval. Ætlaru að setja upp verkefni sem
er áhorfendavænt, og kannski eitthvað sem þér finnst ekki skemmtilegt að gera sjálfur
sem stjórnandi. Þá kannski verður það ekki árangursríkt. Hversu krefjandi verkefni
ætlaru að vera með, mönnunum þarf að finnast þetta gaman líka. Eða ætlaru að gera
eitthvað sem selur?

Viðauki 4 – viðtal við Jón Gunnlaugsson
Heimildarmaður: Jón Gunnlaugsson (f. 1954)
Spyrill: Ragnheiður Erla Björnsdóttir
Viðtal tekið á Stóru-Gröf ytri, Skagafirði 11. október 2015.
Afhverju ertu í karlakórnum ?
Ég byrjaði snemma í söng, upp úr ’70. Ég söng fyrst í Karlakór Sauðárkróks, svo
leystist hann nú upp og svo var ég í kirkjukórunum hér á Glaumbæ og Reynisstað.
Það var nú sami söngstjórinn sem var með kórana og kirkjukórana.
Hvað hét hann?
Stefán Gíslason. Og heitir.
Og svo bara þróast þetta svona. Það er náttúrlega þannig að allir sem eru í söng í
Skagafirði þeir hugsa um Karlakórinn Heimir. Það er náttúrulega okkar
söngmannamekka má nú segja. Eins og núna eru 29 nýjir meðlimir að byrja í
karlakórnum í haust. Þetta er ábyggilega mjög sjaldgjæft.
Og á hvaða aldri eru þeir?
Megnið á þeim eru bara ungkornir menn, allt niður í 15 ára gamla stráka, bara rétt
komnir úr mútum. Svo þú sérð að karlakórinn er náttúrulega þó nokkuð dæmi.
Sönghefð Skagfirðinga, hann (karlakórinn) hefur fylgt Skagfirðingum í nær hundrað
ár. Afi þinn stjórnaði þarna í 40 ár.
Áttu venslamenn í kórnum?
Já. Pabbi söng lengi í Heimi og svo Jón Dagur, barnabarn mitt, var í nokkurn tíma í
Heimi. Svo hætti hann nú, fór suður í skóla. Hugsi um að hann byrji aftur.
Hvernig upplifir þú söng?
Þetta náttúrulega gefur lífinu gildi. Þetta er náttúrulega stór hluti, menn sem hafa verið
í karlakórnum í tugi ára eins og ég, þetta er bara orðið hluti af lífi þínu bara. Og
heimilin okkar eru náttúrulega, við þurfum mikið að fara í burtu, það eru æfingar
tvisvar í viku og svo eru söngferðir um helgar. Þetta gerir enginn í sveit nema að hafa
makann með sér í þessu, þú labbar ekki bara út og allt er í volli heima, skilurðu. Þetta
er stór hluti af lífinu að vera í karlakórnum.
Ertu í karlakórnum vegna félagsskaparins eða útaf söngnum eða er þetta
einhversskonar samvinna?
Það er náttúrulega söngurinn sem tvinnar þetta allt, númer eitt. Félagsskapurinn, bæði
í söng og bara í rabbi og nærveru og þetta. Það skipar stórum sess líka. Bara að hitta
þessa menn og þarna á maður marga góða vini þar sem maður hittir hvergi

annarsstaðar. Við erum kannski ekkert í heimboðum, við hittumst og erum mjög nánir
í kórnum.
Svo söngurinn heldur ykkur í sambandi?
Við mætum þarna til þess að syngja. Það er náttúrulega toppurinn. Góður konsert er
ótrúlega upplifun.
Hvernig upplifiru góðan konsert?
Ég held að við séum allir mjög stoltir að vera í karlakórnum Heimi. Heimir er þó
nokkuð nafn í karlakórum á Íslandi. Ég held að það sé engin lygi eða mikilmennska
að segja að karlakórinn Heimir sé einn þekktasti karlakór á Íslandi. Gamall og
rótgróinn, sterkt nafn og hefur gert góða hluti. Tekið upp mikið af músík á diskum
sem hafa verið býsna vinsælir. Flutt svona létta tónlist.
Hvað eru þið með marga tónleika? Yfir veturinn.
Það man ég nú ekki alveg. Þeir eru býsna margir sko. Ég mundi giska á svona tíu eða
tíu, fimmtán á aldri. Útum allt, ekki bara í Skagafirði. Núna strax í næstu viku byrja
æfingar því við erum að fara austur á land, fyrir jólin. Þá erum við mikið með
prógrammið frá því í fyrra sko. Þar verða tveir tónleikar í þeirri ferð.
Og eru allir nýju meðlimir með?
Nei, þeir verða ekki með þá. Þeir þurfa náttúrulega sinn tíma til þess að komast inn í
þetta.
Hvað tekur langan tíma að komast inn í karlakór?
Það tekur þó nokkurn tíma fyrir nýjan mann. Þegar þú gengur inn í karlakórinn þá er
hann að syngja eitthvert prógramm og hver nýr sem kemur þarf sjálfur bara að læra
fyrir konsertinn mörg lög. Þau eru ekkert æfð mikið. Kórinn heldur bara sinni rúllettu
og nýir menn þurfa bara að spjara sig. Það er bara svoleiðis.
Þegar þeir koma inn, eru inntökupróf eða..
Þeir fara í raddprufu. Allir, kórstjórinn gera það. Það er algjört trúnaðarmál milli hans
og viðkomandi umsækjanda. Þeir gera það bara einir. Bæði náttúrulega ákveður hann
hvar í kórinn hann lendir og svo bara hvort hann sé með rödd sem að getur nýst í kór.
Og þarna eru menn, kannski sumir sem hafa verið alla ævi í karlakórnum?
Já, pabbi söng í Heimi í yfir fjörutíu ár. Við erum með karla í kórnum núna sem hafa
sungið í sextíu ár. Árni Bjarnason á Uppsölum til dæmis. Fína rödd, hann er
raddfélagi minn í öðrum bassa.
Hvað mundiru gera ef þú værir ekki að syngja, mundiru vera að gera eitthvað
annað?

Sjálfsagt, en maður hefur ekkert mikið hugsað út í það. Maður er í Heimi og er ekkert
á leiðinni þar út. Það er bara ekkert inn í myndinni að vera að fara.
Mundir þú upplifa sjálfan þig öðruvísi ef þú værir ekki í karlakórnum Heimi?
Því þú segir þetta tengjast mikið stolti?
Þetta tengist mikið stolti, það er náttúrulega Skagfirska stoltið er töluvert þegar við
förum út úr héraðinu. Það er fátt eins gaman og tignarlegt að syngja þegar við förum
til Reykjavíkur eða einhversstaðar langt í burtu og við syngjum um Skagafirðinn.
En hvernig myndir þú lýsa stoltinu, er hægt að lýsa því? Til utanaðkomandi.
Það er þannig að ef við höfum ekki trú á okkur sjálfum þá getum við ekki ætlast til
þess að aðrir hafi trú á okkur. Og ég held að það sé almenn skoðun í Heimi að Heimir
sé góður og áheyrnarlegur kór. Menn eru stoltir að vera félagar þar inni, í þessum hóp.
Menn eru virkilega að vanda sig, þetta er ekki gert í neinni léttúð. Manni er ekkert
sama um hvernig þetta er gert. Við náttúrulega búum svo vel að eiga frábæran
söngstjóra núna eins og svo oft áður, hann er að byrja aftur núna eftir veikindi, Stefán
Gíslason.
Er hann besti söngstjórinn sem þið hafið átt?
Hann hefur verið svo lengi með kórinn, hann hefur verið í yfir tuttugu ár með kórinn
og við kunnum svo vel á hann. Og hann á okkur. Kannski er maður bara þræll vanans.
Hann er náttúrulega mjög fær, útsetur mikla músík og er geysilega góður músíkant,
semur jafnvel lög. Hann er maður á réttum stað. Enda fékk hann fálkaorðuna fyrir
kórstjórn. Í sumar.
Finnst þér karlakórinn Heimir skipta menningu Skagafjarðar máli?
Já, mikið.
Hvernig væri Skagafjörður ef karlakórinn væri ekki?
Hann væri mjög, þú sérð náttúrulega til dæmis að allt sem að skeður í Skagafirði,
einhverjar stórar uppákomur - þar yfirleitt kemur Heimir einhversstaðar að. Allt sem
að skeður eitthvað stórt í Skagafirði, þar kemur Heimir við sögu. Einhverjir
menningarviðburðir. Og svo fór Heimir til Hanover á heimssýninguna fyrir hönd
Íslands. Það var mjög gaman og við fórum með forseta Íslands. Við vorum fulltrúar
Íslands á heimssýningunni í Hanover í Þýskalandi.
Hvernig helduru að svona kór, á svona stað, hvernig helduru að svona verði til?
Svona rótgróin söngmenning? Mér finnst eins og fólkið hafi búið þetta til.
Fólkið býr þetta til. Áhugi á meðal manna. Það er náttúrulega mjög gaman að koma
saman og syngja raddaðan söng. Það er alveg sérstök tilfinning.
Hvernig myndir þú lýsa henni?

Þú ert að ná einhverju fram með öðrum. Þú ferð að hlusta eftir hinum og þú nærð því
til dæmis í kvartett. Og þar sem eru fjórir menn að syngja, bara einn maður í rödd. Ef
menn ná því. Það er þessi tilfinning að samhljómurinn í röddunum öllum búa til lag.
Samvinna?
Já þetta er samvinna. Þetta er samvinna, og allir skipta máli. Úr þessu daglega lífi er
þetta hvíld, þetta er allt annað, að mæta á kóræfingu og fara að vanda sig við að
syngja og flytja músík. Og já, heyra raddfélaga sína, menn eru að læra raddir og menn
hjálpa hvorum öðrum.
Þetta er líka tónlistarlegt uppeldi, væntanlega?
Þetta er tónlistarlegt uppeldi. Menn læra á nótur og allt hvað eina. Þó þeir séu ekki í
tónlistarskóla, bara vegna þess að þeir eru í kórnum.
Þannig að þú þarft ekki að kunna nótur áður en þú kemur..
Nei, nei, það er ekkert skilyrði. Fæstir kunna það, fæstir. Það er sungið eftir nótum og
við lærum og hermum eftir nótum. Og smá saman í gegnum árin þá bara förum við að
læra nótur. Bara á þessu starfi.
Myndir þú vilja segja eitthvað um karlakórinn?
Ég held að mér eins og öllum sem eru í kórnum þykja afskaplega vænt um kórinn.
Maður er hreykinn að því að vera í Heimir, ég held að það séu allir. Þarna er viss
kjarni, menn koma og fara eins og gengur, en þarna er viss kjarni sem er alltaf. Þessir
menn sem ekkert fara og eru búnir að vera þarna í tugi ára. Halda þessu stafi mjög
uppi. Svo er þarna hópur sem heldur burt til náms og flytur og allaveganna, koma og
fara. En maður finnur það bara að það eru allir stoltir af Heimir. Heimir er búinn að
vera stór hluti af menningu Skagfirðinga í gegnum árin, áratugina. Það má alveg nefna
eins og Jón Björnsson, afa þinn, þetta er ótrúlegur maður að halda þessu starfi
gangandi og djöfla þessu í gegnum miklu erfiðari skilyrði en þau sem eru í dag. Menn
gengu langar leiðir. Bara á eina æfingu tók það hálfan sólarhring, skríðandi yfir
héraðsvötnin hálfilla frosinn.
Þetta var bara lífið?
Þetta var bara lífið. Í dag förum við bara tíu mínútum fyrir æfingu og keyrum á okkar
bílum. Þeir fóru þarna, eins og pabbi var stundum að segja mér frá þá fóru þeir
labbandi beint yfir eylendið og yfir í Hátún, fengu sér kaffi og svo var labbað áfram.
Þeir kannski lögðu af stað upp úr hádeginu. Þetta fannst þeim bara sjálfsagt mál.
Til þess að syngja?
Já. Bara til þess að syngja. Finna ef að kórinn er til dæmis á konsert og menn eru á
tánum eins og maður segir, allir að vanda sig. Gera það gott og áhorfendur eru
ánægðir og klappa mikið. Og við vitum það að við erum að gera góða hluti. Okkur
tókst að gera það sem við erum kannski búnir að æfa hálfan veturinn. Það er ótrúlega
góð tilfinning. Það er svona pínulítið sigur. Mikill sigur.

Og þá er þetta allt þess virði?
Já, þetta er mjög mikils virði. Þetta er mjög mikils virði sko.
Tengist Karlakórinn Heimir ástríðu?
Já, það mundi ég segja. Það kemur ekkert til greina að hætta meðan maður er í lagi
sjálfur. Það kemur fyrir einstaka menn að þeir verða að hætta, eitthvað kemur fyrir
raddböndin, veikindi eða eitthvað. En það er ekki mikið um það að menn hætti ef þeir
eru búnir að festa sig í kórnum á annað borð. Það er ekki mikið um að maður hætti
bara út af því að maður nenni því ekki.
Hvað eru margir kórar í Skagafirði?
Þeir eru margir. Karlakórinn Heimir, Rökkukórinn, Sóldísirnar, Kammerkór og svo
allir kirkjukórarnir sem ekki má gleyma sem eru um allt héraðið. Rökkurkórinn er
blandaður kór. Mikið af sama fólkinu er í þessum kórum. Ég er í kirkjukórunum í
Glaumbæ og Reynisstaði og Heimi líka. Það var messa í dag, í Reynisstaðakirkju.

Viðauki 5 – viðtal við Ragnheiði Erlu Björnsdóttur
Heimildarmaður: Ragnheiður Erla Björndóttir (f. 1947)
Spyrill: Ragnheiður Erla Björnsdóttir
Viðtal tekið í Glæsibæ, Skagafirði 13. október 2015.
Hvernig upplifir þú karlakórinn Heimi?
Á mjög jákvæðan hátt.
Geturu sagt mér hvernig karlakórinn tengist menningu Skagafjarðar? Hefur
karlakórinn einhver áhrif á menningu fjarðarins?
Mjög mikla. Fólk nýtur þess að hlusta á þá og svo hreykir það sér af honum við fólk
sem að býr ekki í héraði og jafnvel sem býr í útlöndum. Til dæmis þegar koma gestir
til mín, „fyrir hvað er þetta hérað frægast?“ spyrja þau og þá segi ég, það er fyrir
kórmenningu og hross.
Átt þú einhverja venslamenn í kórnum?
Meinaru ættingja? Ekki í karlakórnum Heimir.
Hefuru einhverntíman átt?
Ég minnist þess ekki.
Þannig kórinn hefur áhrif á ímynd Skagafjarðar.
Mjög mikil.
Finnst þér að kórinn hafi áhrif á staðarstoltið í Skagafirði?
Já, já, já. Mjög mikil áhrif. Og svo líka fer hann víða, hann fer út um allt land og svo
hefur hann oft sungið á erlendri grundu.
Hefur karlakórinn Heimir áhrif á tónlistaruppeldi?
Já, það finnst mér mjög líklegt. Stjórnandinn hans var, ég veit ekki hvort hann er það
ennþá, hann var kennari við tónlistarskólann.
Mikil áhrif á tónlistarlífið?
Já, það hugsa ég.
En afhverju, hvaðan kemur þessi sönghefð í Skagafirði?
Hún er mjög gömul, mjög gömul. Ég held að upphafið hennar hafi verið á Hólum í
fornöld, það sem við köllum fornöld.

Helduru að karlakórinn sé afleiðing söngmenningarinnar eða hefur karlakórinn
átt þátt í að búa til söngmenninguna?
Hvoru tveggja.
Hverju á velgengni Heimis að þakka? Afhverju er Heimir svona vinsæll?
Það er náttúrulega út af því að það hafa verið leiðtogar, eða þeir sem hafa verið að
stjórna þessum kórum hafa verið mjög góðir tónlistarmenn. Við getum þá nefnt hérna
Pétur Sigurðsson og Jón Björnsson og þá sem að eru núna. Ég held að það sé nú
númer eitt, tvö og þrjú, leiðtogarnir séu góðir tónlistarmenn.
Og afhverju helduru að karlarnir séu að sækjast í karlakórinn Heimi?
Þetta er bara það sem þeir velja í sínum tómstundum, sem gleðina frá hinum
hefðbundna degi. Ef þeir hafa góða söngrödd þá er þetta náttúrulega opið tækifæri til
þess að njóta, læra og njóta.
Ná Sóldísirnar jafn mikilli velgengni hér?
Ég bara þekki það ekki. Ég held nú ekki sko. En þær eru, ég hef nú reyndar aldrei
hlustað á þær. En svona, ég hef, persónulega, þó mér finnist blandaðir kórar og
kvennakórar fínir og allt það, því ég hef mjög gaman að hlusta á svona. Þá svona
persónulega, þá finnst mér karlakórar skemmtilegastir.
Hvað er það við þá?
Það er svo mikill kraftur í þeim. Og ég hef farið á Heklumót. Þú veist hvað Heklumót
er, er það ekki? Þar sem allir kórar á landinu hittast og syngja allir. Og svo syngja þeir
í restina saman, og það er alveg, karlakórarnir sko, og það er alveg meiriháttar gaman
að fara á svoleiðis mót. Það hefur verið hér, sko. Ég hef farið hér á karlakórsmót – á
Heklumót.
Þannig að það er krafturinn sem að laðar að?
Og svo eru þeir mjög oft með góða einsöngvara. Það er bara mjög gaman. Ég held að
það sé til á hverju heimili hér í Skagafirði diskar með karlakórnum Heimi og
Álftagerðisbræðrum.
Þannig að allir eru að taka þátt?
Ég meina að fólk er að hlusta á þá og ég sé hérna að hérna í minni þjónustu að fólk er
tala um að hlusta á íslenska tónlist þá velur það þessa diska. Það sé ég mjög oft. Mér
finnst það bara mjög gaman.

Viðauki 6 – viðtal við Stefán Reyni Gíslason
Heimildarmaður: Stefán Reynir Gíslason (f. 1954)
Spyrill: Ragnheiður Erla Björnsdóttir
Viðtal tekið í Norðurbrún 9, Varmahlíð 13. október 2015.
Hvað er karlakórinn Heimir fyrir þér? Hvað þýðir þessi kór fyrir þig?
Ég er búinn að leggja þvílíka vinnu í þennan kór að það er náttúrulega, og hann í mig,
að það er náttúrulega engu lagi líkt. Það er nú bara þannig. Hugsaðu þér að þegar
swingurinn var sem mestur þá vorum við með þrjátíu konserta á ári. Það var nú bara
ekkert annað. Og ég er búinn að útsetja fleiri, fleiri, hundruð lög og við settum upp að
við vorum alltaf á undan öllum öðrum kórum með allt sem við værum að gera því ég
gat útsett það og við vorum alltaf á undan í öllu sko. Þegar var ný stefna í lögum, þá
vorum við á undan í því. Allaveganna þá hugsuðum við það þannig.
Geturu tekið dæmi?
Já, það er til dæmis það að við vorum nú yfirleitt með miklu léttara prógramm sko.
Því við tókum eins og í sambandi við hestalandsmót, sem við syngjum alltaf á þegar
þau eru hér, þá litast veturinn af því að útsetja hestalög sem eru hröð. Eins og núna er
þemað að vera með íslensk lög sem er ekki undirleikur við, þannig við getum bara
stillt okkur upp hvar sem er og sungið án þess að vera með undirleik eða neitt. Svo við
erum svolítið opnir fyrir því sem er að koma og svo líka þegar við förum til útlanda,
þegar við fórum til Kanada, ég var búinn að tala við marga og sérstaklega einn mann
sem hafði farið þarna til Ísrael áður, til dæmis hann Haukur Guðlaugsson, hann var
skólastjórinn minn þegar ég fór til Árgerði, í náminu sko. Ég var að spyrja hann
hvernig við áttum að fara að, sumir halda það að þegar maður fer til Kanada þá á
maður að vera að syngja kanadísk lög, eða þegar maður fer til Ísrael eða Ameríku að
maður eigi að vera að syngja einhverja ameríska slagara, en það er ekki. Því
íslenskara, því betra. Ef þú ferð til útlanda, taktu þá það íslenskasta og besta sem þú
veist og flyttu það. Leyfðu þeim að sjá menningu, til þess koma þeir að horfa og
annað, ekki afbökuð lög sem þeir þekkja sjálfir og hafa kannski sungið í fínum kórum
sko. Svoleiðis það er margt sem maður reynir að spyrja mikið og læra af öðrum af
þeim sem eldri eru. En það er náttúrulega sko, ég er búinn að vera þrjátíu og eitt ár
með kórinn, ég byrjaði að spila undir hjá honum ’84 og svo tek ég ’85 við svo það eru
komin þrjátíu ár núna síðan ég byrjaði að stjórna þeim sko og þetta er náttúrulega
þvílík samvera. Fimmtíu og fimm æfingar á ári og þrjátíu konsertar. Og að mennirnir
skyldu þola þetta er alveg með ólíkindum og ég veit að menn í þéttbýli þar sem fólk
fer mikið til útlanda og það er í öllu öðru, það er ekki vegur sko. Hér eru bara menn í
þessu af krafti, þetta er ótrúlegt fyrirbæri sko.
Hvað er þetta fyrirbæri? Hvað er þetta sem þeir sækjast í?
Samveruna hver við annan. Og svo náttúrulega pössum við, við höfum gert það, að
starfið gangi ekki illa. Það má ekki ganga illa sko, þá fer að koma ský á þetta allt
saman og svo núna, lengi, í langan tíma, höfum við verið að fá sólóista sem við erum
að sigta út eins og til dæmis Kristján Sigurðsson og þá kannski líða tvö ár frá því að
við tölum við hann þar til hann getur komið. Við erum með svona markmið að líka

bara kynnast því besta sko. Núna var Þóra Einarsdóttir með okkur í Skálholti og
kammersveit, sem var gríðarlegt „kalebert“, því tveir þeirra voru leiðarar í
sinfóníuhljómsveitinni í Helsinki í Finnlandi. Og einn er sellóleiðarinn í
Sinfóníuhljómsveit Íslands, svo þetta var rosa fílingur hjá okkur. Það er voðalega
gaman að kynnast svona góðu og allir svo ánægðir með það. Kallar eins og Kristinn
Sigursveinn, einn sagði að þegar kallinn fór að syngja sko, þetta er bara eins og
dómkirkja þessi maður, sagði hann. Hann er svo flottur. Og Garðar Cortes hefur
komið í tvö ár og hann hérna, tenór hérna, litli sonur fréttamannsins. Hvaða vitleysa er
þetta. Æ, ég man það á eftir. Tenórinn sem er alltaf verið að syngja. Jájá. Og fleiri sko.
Svo þið eruð alltaf að skipuleggja þó þeir viti ekki af því.
Já, við erum alltaf að horfa yfir. Og núna er það næsta, Elmar Gilbertsson ætlar að
koma og syngja með okkur. Svona mest spennandi tenór landsins. Hann söng
hlutverkið í Ragnheiði. Elmar er mikill töffari. Hann syngur í Hollandi og hann er svo
bjartur og hann skilar svo vel. Nú ætlar hann að vera með okkur í vor. Við erum alltaf
að sigta, það er alltaf einhver virkni í gangi sko. Svo er hestalandsmótið, við þurfum
að æfa okkur fyrir það.
Þannig að í rauninni eru kórfélagarnir að læra af þessum.
Já.
Þeir syngja með og það lyftir þeim upp.
Alveg. Sjá hvar klassinn er og þeir vita hvað þarf. Þetta er svo gaman að fá gott fólk
og þá sér maður já, klassinn er, þetta er svona.
Og þetta er alltaf planað.
Já, alltaf planað. Langt, langt, langt fram í tímann. Alltaf að stefna á eitthvað. Man
ekki hvað leið langur tími, það var öruggt að það liðu tvö ár frá því að við töluðum við
Kristján og þar til hann hafði tíma. En Kristján Jóhannsson, hann hefur aldrei sungið
með okkur. Ég var að hlusta á hann núna um helgina, það var á laugardagskvöldið.
En afhverju er kórinn svona langlífur? Hvað er það í gegnum öll þessi ár sem
hefur haldið honum á lífi? Að þínu mati.
Stundum er ég nú að hugsa að þegar er verið að tala um þetta, sönglíf í Skagafirði;
„oh, tala þeir nú um þetta eina ferðina enn?“ Að þetta er nú allt með takmörkunum
eins og allsstaðar. En það er nú eitthvað hérna og það var náttúrulega eins og Jón á
Hafsteinsstöðum, það var enginn smávegis afrek á þessum tíma sem hann skilaði á
þessum tíma, þessi kór. Að stjórna honum í fjörutíu ár við þessar aðstæður, alveg með
ólíkindum, og á meðan að hægt er að þrælast svona áfram, hann hefur orðið að gera
það, það sér hver í hendi sér sko, að það er ekkert smá afrek. Og hann náttúrulega
lagði grunninn að þessu, algjörlega. Og síðan hefur þetta verið svona sterkt. Menn
verða náttúrulega að leggja á sig og það verður að vera einhver forrysta. Svo höfum
við náttúrulega formann sem tók nú við eða í rauninni, hann var ekki orðinn formaður
þegar Jón var stjórnandi en tók við strax á eftir. Þorvaldur Óskarsson, hann er
náttúrulega einn eldhuginn. Bara svipaður Jóni, áfram, áfram, áfram. Það var ekkert

annað sem komst inn í. Svoleiðis að þetta var, já, það voru náttúrulega þessir
einstaklingar og náttúrulega eins og ég segi, með þessa fimmtíu og fimm æfingar og
þrjátíu konserta á ári, ég veit ekki hvaða svæði hefði þolað svona lagað. Ég bara sé
það ekki fyrir mér. Núna hef ég verið nú organisti í Kópavogskirkju, ég fékk ársfrí
hérna og fór og var organisti í Kópavogskirkju og svona kynntist og var í skólanum
og svona, ég sé ekki fyrir mér að fólk sem er í ýmsu öðru leggi svona lagað á sig.
Og ég hef líka áhuga á því, ef að karlakórinn Heimir væri annarsstaðar en í
Skagafirði, hefði þetta þá gengið upp? Er þetta einhvað tengt svæðinu?
Já, ég held nefnilega að þetta sé tengt svæðinu. Þó að maður fái stundum, hugsi
stundum þegar er verið að tala um þetta sönglíf í Skagafirði og oh, en ég held að þetta
sé tengt svæðinu.
En ég hef líka áhuga á söngáhugi í Skagafirði, hvað er það, hvaðan kemur þetta?
Þessi söngáhugi, já, það er nú það sko, það er nú verið að tala um að þetta komi frá
hólabiskupi einhverntímann, en það er nú langsótt. Já, það er nú ansi langsótt, en ég
held sko að þó að það sé eitthvað skrýtið að heyra mig segja þetta þá hefur náttúrulega
kórinn notið alveg ótrúlegrar velgengni í gegnum mjög langan tíma. Og ég held að
meðan gengur vel þá er áhuginn til staðar. Hugsaðu þér að ungir menn núna, kannski
milli 10 og 20 strákar, fjórir hérna úr tíunda bekk og einn sem að fara út tíunda bekk
og yfir í fjölbraut. Og þeir koma og vilja bara syngja, og allir góðir söngmenn og
búnir að vera hérna í leikritum og syngja söngleiki og tilbúnir í slaginn og sjá ekkert
annað en að byrja í karlakórnum Heimi, ungir strákar. Þetta er já, og ég veit að
karlakórar berjast í bökkum, þetta er orðnir eldri menn og búnir að standa sig vel og
gera en þeir sakna þess mjög að fá ekki unga stráka því ef það gengur ekki þá verður
nú heldur þungt fyrir fæti. Og við höfum verið heppnir með það í þau þrjátíu ár sem
ég hef verið að það hafa alltaf á hverju ári komið einhverjir ungir og þá er svo mikill
spenningur í kringum þá strákana, já, það er farið að skemmta sér og þeir eru svona
svalir og þetta bara, þeir yngjast aldrei. Ég mundi ekki bjóða í það ef þeir væru allir
gamlir, það þýðir ekki neitt en strákarnir, þeir taka þetta upp.
Skiptir aldursamsetningin máli?
Gríðarlegu máli, það er ekki spurning.
En hvað er það sem að karlakórinn Heimir er að gera til þess að ná í ungu
strákana? Afhverju fá strákarnir áhuga á þessu?
Það er náttúrulega eins og allir þessir hérna sem að koma, þeir hafa verið í
Varmahlíðarskóla og það er gríðarlegt sönglíf hérna, og þeir hafa allir verið hjá mér í
tónlist. Ég er ekki að segja að það sé eina ástæðan fyrir því, því þeir koma líka af
króknum sem hafa ekki verið í því. Það hefur verið meira hérna náttúrulega og ég
kynnist þeim strax og oft hefur pabbi þeirra eða afi verið í kórnum og þeir heyra
sögurnar og þeir bara bíða, ég var að raddprufa hérna í gærkvöldi og hann hafði verið
að læra á flautu hjá mér. Hann sagði mér það, ég var búinn að gleyma því. Ég sagði já,
þú talaðir nú við mig fyrir svona þremur árum síðar. Já, ég var í námi í Danmörku og
ég vildi ekki vera að slíta þessu í sundur. Því að ég þurfti að vera þar, ég er tilbúinn
núna því ég er búinn að læra. Farinn að vinna á Sauðárkróki. En ég talaði nú um þetta

við þig þegar ég var sex ára, manstu ekki eftir því, sagði hann. Krakkarnir bara. Eins
og til dæmis núna þá er ég búinn að fara fram á við það við skólastjórann í
Varmahlíðarskóla að tónmenntakennarinn útbúi kór í skólanum, bara úr einhverjum
bekkjum, eldri bekkjum, og hann syngi með okkur eitthver þrjú lög hérna af því að
þrettándakonsertinn er annar janúar, já, og helduru að þetta sé ekki smitandi og svo
kemur hljómsveit sem að spilar með og krakkarnir uppljómaðir og strákarnir þar, já,
ég ætla að fara í þennan kór og svo líða tíu ár og þeir eru bara komnir sko.
Og finnst þér Heimir hafa áhrif á tónlistaruppeldi?
Já, með þetta, að við höfum verið að fá með okkur krakka því að það er líka það að ef
maður missir tenginguna við börnin, þau eru svo fljót að verða fullorðin, börnin. Og
ef að þau eru ekki virk og þetta er allt ómögulegt þá verður þetta allt ómögulegt. Þetta
snýst allt um að koma ungir. Annars er þetta alveg glatað.
Og er Heimir afleiðing söngáhugans í Skagafirði eða er Heimir að byggja upp
áhuga í Skagafirði?
Já, ég held að það sé nú bæði sko. Já, ég held að það sé bæði. Hann er náttúrulega
afleiðing söngáhuga, það, ég held að við verðum nú eiginlega að segja það. Það er
söngáhugi hérna því það eru margir kórar og fólk er í mörgum kórum, sami maðurinn.
En svo þrýstum við á ‘hægri pakkann’ og reynum að gera það besta sem við getum.
Það er nú þannig.
Innskot frá Birni Steinbjörnssyni: Sem er, ef ég má bæta við, sumir hafa bent á að
Skagafjörður átti áður fyrr marga fræga söngmenn. Sem voru ekki í kórnum en þeir
ólust upp hérna eins og Sigurður Skagfield og Stefán Íslandi og þannig að það hefur
verið mjög snemma mikill söngáhugi.
Já, og eins og Óskar Pétursson, ég fullyrði að um tíma var hann vinsælasti söngvari
landsins. Já, hann var gríðarlega fjölhæfur og óhemju vinsæll. Þannig að það er bara,
svoleiðs, þetta heldur áfram. Svo var nú Kristján Jóhannsson, það má segja að hann
væri nú Skagfirðingur sagði Kiddi, hann sagðist vera af Flóadalsætt.
Hvert er þá þetta krydd sem Skagfirðingar hafa í röddinni sinni sem að fólki
líkar svona vel við?
Það er tenórinn sko. Það er tenórinn. En nú er kominn upp nýr tónn hjá okkur. Við
erum með svo rosalega góðan annan bassa, dýpsta bassann sko. Ég eiginlega áttaði
mig ekki almennilega á því, ég gerði alltaf út á tenórinn og þarna voru tenórar í einni
röddinni bara tíu stykki, bræðurnir voru þrír, Álftagerðisbræður, allir svona góðir
tenórar. Og svo margir með þeim, svona háir líka, og það er náttúrulega, það var
alveg, það er alltaf gert út á það, alltaf tenórinn. En svo þegar ég fæ svona öfluga
bassa þá breytist svolítið hljómurinn í kórnum, þá fer ég að gera svolítið út á það.
Annars var þetta freistandi að láta tenórinn, það er hann sem er, það er Skagfirski
tenórinn.
En hvernig mundir þú lýsa hljómi Heimirs?

Það er nú kannski að einhver mundi segja, að það sé ekki rétt hjá manni og aðrir sem
eru að spekúlera í því sama. En hljómurinn er náttúrulega bjartari, hann hefur verið
bjartari sko en hjá öðrum kórum. Já. Það er bara þannig sko. En núna er ég að reyna
að fá þykkri og, svo lengi lærir sem lifir sko, en það er sama, þessi bjarti, maður heyrir
líka þegar hann er spilaður í útvarp sko, maður þekkir það strax sko, aðeins bjartari
hljómur. Svo líka kannski, þú veist, vegna þess að það hefur verið menning hérna
fyrir söng þá hafa þeir áhuga á að rækta þetta.
Sko, ekki að fara inn í sextíu manna hóp og að það sé einhver vitleysa í einhverri
röddinni sko, ég nenni því alls ekki. Og ef það kemur þá segi ég bara já, nú bara
skulum við bara radda þetta betur. Ég nenni ekki að vera að andskotast í fimmtán,
tuttugu köllum og láta hina fjörutíu bíða, meðan ég er að laga eitthvað, förum bara að
radda þetta. Þetta er ekki í lagi. Svoleiðis að þeir kunni og þjálfist áður en að þeir fara
að samsyngja er náttúrulega alveg höfuðatriði. Tekur að vísu helmingi lengri tíma en
þeir unni að mér allt og þeir sættu sig við það.
Geturu kannski útskýrt fyrir mér æfingaferlið?
Það er náttúrulega byrjunin, ég prófa alla inn í kórinn. Og það er líka sko, ef þeir eru
svona óákveðnir þá fá þeir líka reynslutíma og allt það sko, svo það er bara eins og
gengur, með öllu því sem því fylgir. Og síðan vel ég lög og oft útset þau þegar ég er
búinn að horfa nógu langt fram, hvað þarf að gera, hvaða einsöngvarar munu vera og
hvaða hæð eru þeir og sérstaklega ef ég kynnist þeim og veit hvar röddin liggur best
þá útset ég það þannig að það henti þeim. Og svo bara byrjum við bara að æfa og þá
snýst þetta um að radda rosalega vel. Og líka, ég lærði raddþjálfun sjálfur í fjögur ár,
hjá söngkonu, Guðrúnu Tómasdóttir, þið hafið kannski heyrt talað um hana, hún er
svona fræg söngkona. Ég var hjá henni í fjögur ár og hún kenndi mér raddbeitingu og
textameðferð, ég legg mjög mikla áherslu á að textinn er réttur, því að syngja á
vitlausum sérhljóða, eins og maður heyrir oft kóra gera. Þeir verða bæði flámæltir og
sérhljóðarnir skakkir og þá verður söngurinn bara ljótur. Þetta er svo gríðarlega tengt
textanum og það er raunar aðaláherslan sem ég legg á að ef að textinn er borinn fram
eins og maður eða manneskja flytur fallegt ljóð, það fer ekki að flytja það með
flámæli, það þarf að flytja það alveg hreint. Það er nákvæmlega eins í söngnum. Ég
æfi þá yfir, læt þá aldrei syngja sterkt, æfi þá alltaf bara í miðlungs og svo tek ég
svona, vel parta úr lögum sem eru erfiðastir. Kannski svona sex taktar eða átta taktar
og tek það á öllum þeim styrk sem þeir eiga. Já, og svo er hægt að draga til baka, og
slá af. Þá er þetta svona alls konar. Ég nota alls konar aðferðir og oft á tíðum þegar ég
er búinn að radda og við förum að samæfa, þá læt ég fyrstu rödd, fyrsta tenór sem
oftast syngur lagið, læt hann bara þegja. Ég fæ hina til þess að vera alveg sjálfbæra,
ekki vera að hanga neðan á fyrsta tenórnum. Þeir þurfa að vera alveg hreinir sjálfir,
hljómurinn þarf að vera hreinn líka. Það þýðir ekkert að hanga í fyrsta tenór og draga
hann niður og þá fer kórinn að falla í tón og svoleiðis að það er mest hættan á að hafa
annan tenórinn, ef hann er ekki alveg standandi í hæð þá er hann mikið álag fyrir
fyrsta og vill draga hann með sér. Þannig það er svo gott fyrir annan tenórinn að vera
allt í einu orðin efsta rödd. Þurfa að halda hinum uppi. Þá birtir. Ég held að það sé
hluti af þessu af hverju hann er svona bjartur. Hann birtir yfir og þeir eru svo réttir, á
milli efstu raddana. Réttar innbyrgðis. Já, það eru allsskonar kúnstir sko. Þetta ár sem
ég var fyrir sunnan í Kópavogskirkju þá var ég að æfa með Karlakór Reykjavíkur líka,
með stjórnandanum. Þá gat hann stundum ekki komið og þá fór ég að hamast svona í

þeim og þá spurðu þeir mig, ætlaru að hafa þetta svona? Þeim þótti þetta svolítið
skrýtið, lést ekki heyra það.
Þannig að hljómurinn er bara allt öðruvísi?
Já, allt öðruvísi. Og hérna, þá fór ég að láta þá syngja í hálfum hraða. „Hvenær á ég að
syngja sterkt?“ segja þeir. Þeir eru alveg hættir að spyrja að því, „þið verðið bara að
fara eftir stjórnuninni,“ ég man það ekki neitt og þó ég segi ykkur það og þið munið
það, þá ekki einu sinni man ég það. Því þetta bara kemur þegar þetta kemur. Það er
þannig sko. Því ef ég fer á kóræfingar og heyri að kórstjórinn „heyrðu, þið eigið að
syngja sterkt þarna þar sem stendur ég og hætta þar sem ert þú, þið verðið að muna
það“. Þetta er algjörlega vonlaust, þetta man enginn. Svo er komið algleymið og
nervous í sumum og kórstjórinn man það ekki heldur sko. Það þýðir bara ekkert að
tala um það sko, það verður bara allt að fara eftir stjórnuninni, það er það eina sem er.
Og þá verða þeir miklu, oft þegar ég er að æfa þá, þá hef ég það aldrei á sama hraða
sko, lögin aldrei í sama hraða og læt þá bara fara eftir slaginu alveg og styrkleikanum
alveg í tíma og ótíma. Kannski sterkt þar sem var veikt síðast og þannig að þeir eru
alveg þjálfaðir að fara eftir stjórnun. Það er gríðarlega góð tilfinning, þeir fara mjög
vel eftir stjórnun.
Stjórnaru mikið eftir innsæinu?
Já, algjörlega. Algjörlega.
Hvaða tilfinningar tengiru við karlakórinn Heimi, hvað helduru að þeir séu að
finna fyrir?
Þetta er eins og ein sál. Ég fann það svo vel eins og þegar við fórum í Reykholt í fyrra,
þá vissu þeir að þeir voru undir gríðarlegri pressu. Það voru ekki nema fjórar æfingar,
ég sagði þeim að það yrðu bara fjórar æfingar. Við æfðum prógramið - þeir höfðu að
vísu sungið það áður en það er sama. Það átti að taka það beint upp í útvarp og það er
spilað og klippt í útvarp og ég sagði það. Þá þegar þeir standa þarna þá sé ég það að
þetta er bara eins og einn bolti. Það er bara alveg gjörsamlega. Öll augun horfa eins.
Þetta er rosa magnað. Þá eru þeir að einbeita sér. Já, þetta er svoldið klikkað sko. Og
þá bara fær maður hljóminn, fær þá til að hljóma og svo slær maður á hvenær sem er
og þeir eru alltaf tilbúnir. Já, þetta er dáldið magnað. Þetta er aginn en samt þannig
sko að vera ekki að skammast í þeim að muna að gera þetta. Ein krafa, farið eftir
stjórnuninni. Þið hafið ekki annarra kosta völ, alveg sama hvort stjórnandinn er
lélegur eða ekki, það skiptir engu, þið hafið engra kosta völ en að fara þennan eina.
Það er bara þannig. Og þá fer þetta að virka svona vel, menn gera hvað sem er. Það er
það skemmtilega í þessu.
Þá er kórinn orðinn eins og hljóðfæri.
Þetta er alveg gjörsamlega rétt. Það er bara alveg beintengt. Og við höfum stundum
gert það bara að gamni, ef við erum úti, að sleppa einu erindi og þá læt ég þá bara taka
endir hvenær sem er og það er allt í góðu og ekkert mál. Það sést ekki á þeim. Ég segi
alltaf að það sé forgangsatriði að það sjáist ekki á ef eitthvað er að gerast. Menn klára
það og taka eftir hvað er verið að gera.

En þeir eru þá mjög þjálfaðir?
Mjög og eru mér alveg ótrúlega góðir. Þeir eru ekki að fýra á mig, kemur aldrei fyrir.
Þeir svona eru alveg rosalega meðvirkir og þjálfaðir og þægilegir.
En lesa þeir nótur?
Ég læt þá alltaf hafa nótur og þeir sjá alltaf hvort röddin fari upp eða niður. Þetta
hjálpar þeim öllum einhvað. Og ég giska helmingnum, mjög mikið. Kannski einn
fjórði les nótur, ég mundi svona gróft segja það. Allir þessir stákar sem eru að koma
núna, þeir lesa nótur. Ég hef meira að segja kennt þeim sjálfur. Þetta er náttúrulega
geggjað.
Hvernig er með aðflutta, hvernig er tekið á móti þeim í kórinn?
Mjög vel. Það er alltaf tekið vel á móti öllum sem koma inn.
Og þeir sækjast líka í það, þeir vilja koma inn. Afhverju helduru að aðfluttir
sækjast um að komast inn í kórinn?
Ég átta mig ekki alveg á því. Þeir vilja kannski, þeir eru svona tuttugu sinnum fljótari
að kynnast, þetta er svo ofboðslega stór hópur. Og konurnar koma að líka og þeir
kynnast bæði körlum og konum.
Hvernig er hlutverk kvenna í karlakórnum Heimi?
Hlutverk kvenna hefur náttúrulega, sérstaklega þetta var hér áður, þá var alltaf farin í
vorferð sem var í fyrri hlutann í júní. Og það var svona, konurnar fóru með í hana og
þá var kannski þriggja daga ferð eða fjögurra daga ferð, svona góð helgi og gist og
dottið í það og ball kannski síðasta kvöldið. En nú er það þannig að við förum til
Reykjavík einu sinni á vetri um helgi og konurnar fara þá og allir gista á hóteli. En
áður þegar karlarnir voru að fara þá, bændafólkið með kýrnar og allt þetta, að þá
komust þær ekki með. Þær bjuggu meðan karlarnir voru á þessu djammi. Það var nú
bara þannig. Og svo náttúrulega voru þessi kaffikvöld og það voru Heimiskvöldin og
kökur og þær sáu um það. En nú komast þær yfirleitt alltaf með, þetta er
einhvernveginn öðruvísi. Það er svona meiri tækni og einhverjir til þess að leysa af á
bæjunum og það er ekki í boði lengur að skilja þær bara eftir.
Geturu sagt mér aðeins hvernig karlakórinn Heimir hefur áhrif á menningu
Skagafjarðar?
Já, ég upplifi það svoleiðis að hérna, hann er náttúrulega í fyrsta lagi, ég held að að sé
komið þannig að þó hann hafi lifað af á söngelsku Skagafirði þá eykur hann áhuga
fólks á til dæmis klassískri tónlist. Og þar eru svo rosalega margir þáttakendur og það
er svo mikil tenging við þetta í þessu litla héraði. Hugsaðu þér að það er kannski
sjötíu manna kór í svona litlu héraði. Hér eru undir 4000 manns, í sveitafélaginu
Skagafirði. Það er komið undir 4000, þetta er náttúrulega ótrúlegt og ég upplifi það
þannig að til dæmis þegar haldin eru hestalandsmót þá eru þeir fengnir og þar koma
útlendingar og Kanadamenn, það er svo mikil tenging við Kanada, íslendingaslóðir og
allt og svona, þetta auglýsist út á við. Þeir sem koma aðfluttir þeir sækjast eftir því,

hann er dáldið vel kynntur, ég upplifi það þannig, kannski svolítið skrýtið að heyra
mig segja þetta því ég er nú að stjórna honum. Eins og maður sé alltaf að hæla sjálfum
sér eða eitthvað svoleiðis. En þetta er mín upplifun á því, að hann sé svona í
framvarðasveitinni. Mér finnst það því hann er alltaf beðinn, allaveganna ef það er
eitthvað stórt um að vera, þá er beðið Heimi um að syngja sko.
Innskot frá Birni Steinbjörnssyni: Nú er það þannig að þegar ég var að alast upp þá
voru ekkert margir kórar í héraðinu, en núna eru þeir orðnir fleiri.
Já, það er kammerkór, og það er kvennakór og það er Rökkurkór, blandaður kór. Svo
er það þessi kirkjukór náttúrulega. Hér er fjörutíu manna kirkjukór.
Geturu sagt mér hvernig Heimir hefur haft áhrif á ímynd Skagafjarðar? Utan á
við.
Það er alltaf talað um; hestar og söngur. Skagafjörður; hestar og söngur. Ég held að
hann eigi nú sinn hlut í því. Því við höfum farið, og eins og ég segi þegar við erum að
slútta þessum ferðum okkar, þá er kátt á því og menn kynnast mörgum og eru glaðir
með allt. Þetta er einhver svona sönggleði sem að fylgir.
Innskot frá Birni Steinbjörnssyni: Ef ég má skutla því inn, allaveganna í svona
hestaferðum sem að ég þekki vel til þá er náttúrulega voðalega gaman þegar komið er
orðið kvöld og það eru félagar í karlakórnum Heimi vegna þess að þeir kunna að
syngja, þeir kunna öll almennileg lög og þeir kunna að syngja. Það er það aðrir
kunna ekki.
Nei, nema hafa verið í einhverju svipuðu. Í svona fámennu héraði með svona power,
það verður einhversstaðar varið við það. Því eins og maður segir, fólk fer víða, og
liggja ekkert á því sumir. Nei, nei.
Innskot frá Birni Steinbjörnssyni: Ég man eftir því þegar ég var bara strákur og fór
með föður mínum á hestamannamót þvers og kruss um landið þá var hann mjög
vinsæll selsskapsmaður vegna þess að hann kunni svo vel að syngja og leddi þá söng í
stórum hópi. Og svona er þetta örugglega með marga sem að eru í kórnum sem að
gegna svipuðu hlutverk út á við, óaðvitandi.
Svo er líka sem hefur komið kórnum mjög til góða og kannski ekki allir hugsað út í
og Álftagerðisbræður eru bara afsprengi út úr kórnum og þeir eru búnir að ferðast
þvílíkt um landið að það er ekkert smá og syngja við útfarir allar helgar. Fyrir
hundruð manna og þetta er allt tenging við kórinn. Það er svo margt sem hjálpar.
Hvernig sérð þú framtíð Heimis fyrir þér?
Ég sé enga hnignum í kringum hann. Það var kannski fyrir svona tíu árum þegar þeir
fóru að eldast sem voru bestir, það er mjög stór hópur sem eru alveg magnaðir
söngmenn, annars mundi þetta aldrei geta gengið, þeir geta verið misgóðir eins og í
öllum hópnum náttúrulega. Og ég fór þá að hugsa um það, hvernig fer það þegar þeir
eldast þessir menn. En svo bara mokast inn bara yngri menn, eins og núna þessir
strákar, allir góðir og allir geta lesið nótur. Bara milli tíu og tuttugu stykki sko. Og

kannski tuttugu af þeim sem eru að koma aftur sko. Svoleiðis að ég sé enga, ekki neitt,
sem að mundi stoppa þetta starf af þannig. Það sé ég ekki.
Bjóstu við þessari rosalegu velgengni fyrir tuttugu árum?
Nei, aldrei. Þrjátíu árum. Alls ekki. Því það var öðruvísi þá sko, ég fór að æfa þá, fólk
var að tala um það að þeir eru alltaf að syngja sömu lögin, eitthvað svoleiðis. Ég fór
að vera alltaf með ný lög og ég veit ekki hvað, þeir eru orðnir býsna fljótir við að læra
ný lög og ég veit ekki hvað ég á að segja mörgu sinnum en þeir eru að minnsta kosti
helmingi fljótari en þeir voru. Ég held það muni meiru því þeir eru orðnir mjög
þjálfaðir. Hann er mjög þjálfaður kórinn svoleiðis. Það var gamla lagið en svo leiðist
það bara. Eftir að Jón hætti með hann þá fór hann í pjúra lægð kórinn, það var þannig.
Þetta var tíu ára tímabil þar sem Árni Ingimundar var með hann og hann bara kom í
mýflugumynd og farinn aftur og það var ekkert raddað og það var bara djöflast í
gömlu lögunum og þeir kunnu þau illa og það var samt klárað. Það var bara þannig.
Því hann var dáldið góður stjórnandi kallinn en það var bara enginn tími til að
raddkenna eða neitt og þetta var bara tekið upp á gamla lagið og það náttúrulega þýðir
ekki neitt og þá kemur ekki árangur og þá fara menn að vera efins og kjarkminni og
alls konar. Við þessu tók ég, þá hafði ekki í langan tíma verið gert neitt í þessu af ráði.
Þó þeir voru þessir útlendingar með og það var sérstaklega einn þarna tékki, hann var
mjög duglegur og var að kenna þeim Finlandiu og eitthvað svona framandi og tók upp
einn disk, hann var hérna í þrjú ár. Þeir þjálfuðust svolítið þá. Mér finnst framtíðin
vera björt.

Viðauki 7 – bréfaumslag Árna Bjarnasonar
Árni Bjarnason hafði skrifað niður allar helstu upplýsingar á bréfaumslag áður en
rithöfundur ritgerðarinnar kom í heimsókn til hans. Þarna má sjá öll lönd sem þeir
hafa ferðast til, alla stjórnendur frá því að hann byrjaði í kórnum. Hann skrifaði einnig
niður nöfn undirleikara kórsins niðri í hægra horninu.

