
 
Tónlistardeild 
Skapandi tónlistarmiðlun 

 

 

 

 

Kvennaslagur í meira en öld 
Saga kvennakóra á Íslandi frá upphafi og fram til fyrsta 

landsmóts kvennakóra 1992 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ritgerð til BA-prófs í skapandi tónlistarmiðlun 
 

Hildigunnur Einarsdóttir 
Vorönn 2016 



 

Tónlistardeild 

Skapandi tónlistarmiðlun 

 

 
 

 

 

 

Kvennaslagur í meira en öld 
Saga kvennakóra á Íslandi frá upphafi og fram til fyrsta 

landsmóts kvennakóra 1992 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ritgerð til BA-prófs í skapandi tónlistarmiðlun 
 

Hildigunnur Einarsdóttir 
kt: 260183-3119 

Leiðbeinandi: Elín Anna Ísaksdóttir 
Vorönn 2016 



Í þessari ritgerð verður fjallað um sögu íslenskra kvennakóra frá upphafi og fram að 

fyrsta Landsmóti kvennakóra 1992. Sérstökum sjónum verður beint að upphafinu, 

hvað fólst í því og hvaða þróun fór af stað í kjölfarið. Til að setja söguna í samhengi 

voru heimildir úr dagblöðum og tímaritum skoðaðar. Tekin voru viðtöl við Margréti 

Bóasdóttur, Margréti J. Pálmadóttur og Jóhönnu V. Þórhallsdóttur sem eru 

frumkvöðlar í kvennakórastarfi á Íslandi. Markmiðið með ritgerðinni var að öðlast 

heildstæða sýn á því hvernig kvennakórastarf hófst og varð að því sem það er í dag en 

kvennakórar á Íslandi standa loks á traustum grunni eftir áratuga uppbyggingu. Þetta 

er grunnrannsókn og einungis dropi í hafið, en það er von mín að skrásetja megi sögu 

kvennakóra á Íslandi og að henni verði gert jafnhátt undir höfði og öðru kórastarfi hér 

á landi, því það er vissulega blómlegt og mikið. 
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Inngangur 
Á Íslandi er talið að um 1,3% þjóðarinnar syngi í hátt í 200 kórum.1 Hér  starfa 

kirkjukórar, barna- og unglingakórar, gospelkórar, poppkórar, kórar fyrir eldri borgara, 

kammerkórar og fjöldinn allur af karla- og kvennakórum. Karlakórar eru þeir kórar sem 

eiga sér hvað lengsta sögu og hefð í þessari upptalningu og kirkjukórar fylgja fast á eftir. 

Barnakórar eru fjölmargir og til eru heimildir um söngkennslu barna frá því snemma á 

20. öld.2 Kvennakórar eru hins vegar nýtt afl hér á landi og hafa skipað sér sess á síðustu 

20 árum, en það hefur tekið sinn tíma. 

Þegar orðinu „karlakór“ er flett upp á tímarit.is koma fram 23.687 niðurstöður, en 

einungis 4.785 niðurstöður þegar orðinu „kvennakór“ er flett upp. Það er sláandi munur,  

en helgast af því að karlakórahefð Íslendinga var og er mjög sterk. Nafngreindir 

kvennakórar eru mun færri á fyrstu áratugum síðustu aldar og oftar en ekki finnast 

auglýsingar um að kvennakór syngi en hvorki stjórnandi né laganöfn nefnd. Þegar líður á 

öldina koma fram fleiri og fleiri nöfn, kóra jafnt sem kórstjóra. Karlakórahefðin stendur 

þó enn á sínum gamla og trausta grunni. Elsti starfandi karlakór landsins er Karlakórinn 

Fóstbræður sem er aldargamall á þessu ári og Karlakór Reykjavíkur er 90 ára og margir 

aðrir kórar fylgja fast á hæla þeirra í aldri. Elsti starfandi kvennakór Íslands er Kvennakór 

Suðurnesja sem stofnaður var 1967, en sá kór sem fylgir í kjölfarið, Freyjukórinn, er 

stofnaður 1990. 

Árið 1992 var fyrsta landsmót kvennakóra haldið á Íslandi. Á það mættu allir starfandi 

kvennakórar á landinu, alls fimm kórar og þótti vel til takast. Árið 1993 stóðu svo 120 

konur í löngum röðum og biðu eftir að komast í inntökupróf fyrir nýstofnaðan Kvennakór 

Reykjavíkur. Skyndilega varð þörf kvenna til að syngja saman yfirþyrmandi. Forvitnilegt 

er þó að vita hvað var í gangi fyrir þann tíma og hvernig allt saman hófst. Ekki var úr 

miklu að moða í útsetningum fyrir kvenraddir og það er alveg ljóst að það hefur verið 

mikil vinna við útsetningar. 

Hér verður fjallað sögu íslenskra kvennakóra. Sérstökum sjónum verður beint að 

upphafinu, hvað felst í því og hvaða þróun fór af stað í kjölfarið. Rætt var við Margréti 

                                                
1 Sigrún Lilja Einarsdóttir. „Af hverju syngur þú í kór?“ (Lokaverkefni til MA prófs í menningarstjórnun, 

Háskólinn á Bifröst, 2009), bls. 10. 
2 Álfheiður Björgvinsdóttir. „Syngjandi barn er hamingjusamt barn.“ (Lokaritgerð til BA prófs í skapandi 

tónlistarmiðlun, Listaháskóli Íslands, 2011), bls. 10.   
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Bóasdóttur, söngkonu og kórstjóra, sem jafnframt er verndari Gígjunnar, landsambands 

kvennakóra á Íslandi og gaf hún góða innsýn inn í fortíðina. Rætt var óformlega við hina 

ýmsu kórstjóra kvennakóra í Reykjavík og kannað hvernig þessi frumkvöðlavinna breytti 

landslaginu. Margrét Pálmadóttir og Jóhanna V. Þórhallsdóttir voru mér innan handar 

varðandi óskráða hluti úr sögu Kvennakórs Reykjavíkur. Einnig var útgáfa nótna fyrir 

kvenraddir og kvennakóra lauslega skoðuð. 
 

Saga kórsöngs á Íslandi 
Söngur er í raun eina tónlistarhefð Íslendinga sem nær langt aftur í aldir og tengist hann 

kveðskap órjúfanlegum böndum. Fólk söng saman á baðstofunum, hlustaði á 

rímnakveðskap og notaði söngva til að muna vísur. Kórsöngur er hins vegar tiltölulega 

ungt fyrirbæri á Íslandi og slítur barnsskónum í gegnum kirkjulegt starf. 

Pétur Guðjohnsen, fyrsti organisti Dómkirkjunnar, kom heim úr kirkjutónlistarnámi 

frá Danmörku árið 1840 og það sama ár kom hingað til lands fyrsta pípuorgelið3, 50 árum 

eftir mislukkaða tilraun Magnúsar Stephensen til að flytja inn orgelwerkspil og bæta 

tónlistarlíf Íslendinga, en ekki hlaut hann mikinn hljómgrunn.4 Pétur var hins vegar sterkt 

afl í sönglífi Íslendinga og var það í raun köllun hans að vinna að útbreiðslu sönglistar á 

Íslandi.5 Pétur kenndi söng við Latínuskólann og þar efndi hann til samsöngs árið 1854 

með piltum úr skólanum6,7 og er það vísir að fyrsta starfandi kór á Íslandi. Þeir efndu til 

fyrstu tónleika sinna 2. apríl 1854 á Langalofti, og voru það fyrstu opinberu tónleikar á 

Íslandi.8 Piltarnir sungu svo meðal annars við minningarathöfn um Kristján konung VIII 

og þótti mikið til koma.9 Pétur gaf út einradda sálmasöngsbók árið 1861 og vann svo að 

annarri fyrir þriggja radda söng, en hún var ætluð fyrir karlaraddir enda sungu eingöngu 

                                                
3 Ingibjörg Eyþórsdóttir. „Erlendir tónlistarmenn á Íslandi á 20.öld.“  Morgunblaðið, 14. apríl 2007, bls. 4. 
4 Inga Dóra Björnsdóttir. 2001. Hin karlmannlega raust og hinn hljóðláti máttur kvenna. (Saga, 7-50. 

Guðmundur J. Guðmundsson, Guðmundur Jónsson, Sigurður Ragnarsson. Sögufélag, Reykjavík.) 
5 Baldur Andrésson. „Brynjar Þorláksson.“ Tónlistarsaga Reykjavíkur, 27.apríl 2016, sótt 10. maí 2016 á 

http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1800-1900/til1900_12.html.  
6 Sigurður Sævarsson. „Choral life in Iceland.“ The IFCM Magazine, 1. janúar 2015, sótt 7. maí 2016 á 

http://icb.ifcm.net/en_US/choral-life-in-iceland/.  
7 Baldur Andrésson. „Opinber söngur og hljóðfæraleikur.“ Tónlistarsaga Reykjavíkur, 11.mars 2008, sótt 

10. maí 2016 á http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1800-1900/til1900_13.html#skolapiltar. 
8 Veronika Osterhammer. „Söngurinn göfgar og glæðir, guðlegan neista í sál.“ (Lokaritgerð til BA prófs í 

skapandi tónlistarmiðlun, Listaháskóli Íslands, 2008), bls. 13. 
9 Baldur Andrésson. „Pétur Guðjohnsen.“ Tónlistarsaga Reykjavíkur, 22.mars 2016, sótt 10. maí 2016 á 

http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1800-1900/til1900_2.html.  
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karlmenn í kórum Péturs. Pétur hafði mikla ástríðu fyrir tónlist og fyrir að færa 

söngmenninguna á æðra stig á Íslandi og fannst honum mikilvægt að temja ungu 

piltunum nýtt hugarfar er hlustað væri á tónlist.10 Það var svo Jónas Helgason eftirmaður 

Péturs sem stofnaði Söngfélag Reykjavíkur árið 1862, sem var kór iðnaðarmanna í 

Reykjavík11 og var gefið nafnið Söngfélagið Harpa árið 1875 og  starfaði sá karlakór hátt 

í 30 ár. Harpa var lengi eini karlakórinn á Íslandi og vinsæll sem slíkur.12 Jónas gaf svo út 

fjórradda kirkjusöngsbók fyrir blandaðar raddir árið 1885, en honum þótti blandaður kór 

hæfa betur sálmasöng. Þetta varð um leið að gífurlega mikilvægum hluta af 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga: 
 

Ef Ísland átti að rísa úr öskustónni þurftu Íslendingar að taka upp nútímalega 
tónlist, tónlist sem sprottin var upp úr borgaralegri þjóðmenningu Vesturlanda. 
[...... ] Rímna- og tví- söngurinn var, að mati þessara manna, ekki endurhljómur 
aftan úr glæstri fortíð, heldur tákn um aumt andlegt og menningarlegt astand 
íslensku þjóðarinnar. Þessi söngur hefði skemmt tilfinningalíf og fegurðarskyn 
þjóðarinnar og til að verða frjáls og sjálfstæð nútímaþjóð, þyrftu íslendingar að 
komast undan „yfirdrottnun gamals vana" og tileinka sér hinn nýja tón. Þá fyrst 
gætu Íslendingar orðið þjóð meðal þjóða og borið „höfuð hátt og verið menn 
með mönnum, - einnig í þessum efnum.13 

 

Konur í kirkjusöng 
Konur komu við sögu í fyrsta sinn við sameiginlega útför Jóns Sigurðssonar og 

Ingibjargar Einarsdóttur árið 1880. Þar var flutt tónlist af blönduðum kór og einnig sungu 

þau Steingrímur Johnsen og Ásta Hallgrímsson einsöng.14 Ásta hafði verið tíður gestur 

þeirra hjóna sem barn og þótti mikið til þeirra koma. Útför þeirra var viðamikil athöfn 

sem tók fjórðung úr degi hið minnsta. Fyrir utan hefðbundna sálma var sorgarkantata flutt 

eftir Olufu Finsen, eiginkonu Hilmars Finsen, landshöfðingja. Sorgarkantatan var líklega 

samin við fráfall Friðriks konungs VII en staðfærð við þetta tilefni og Matthías 

Jochumsson orti nýtt ljóð við kantötuna. Olufa stjórnaði flutningnum og lék á orgel.15 

                                                
10 Baldur Andrésson. „Pétur Guðjohnsen.“  
11 Veronika Osterhammer. „Söngurinn göfgar og glæðir, guðlegan neista í sál.“ Lokaritgerð til BA prófs í 

skapandi tónlistarmiðlun, Listaháskóli Íslands, 2008. 
12 Baldur Andrésson. „Opinber söngur og hljóðfæraleikur.“  
13 Inga Dóra Björnsdóttir. Hin karlmannlega raust og hinn hljóðláti máttur kvenna. 
14 Kvennasögusafn Íslands-Ártöl og áfangar, sótt 8. maí 2016 á 

http://kvennasogusafn.is/index.php?page=artoel-og-afangar. 
15 Ingibjörg Eyþórsdóttir. „Erlendir tónlistarmenn á Íslandi á 20. öld.“ 
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Eingöngu karlmenn fengu að vera viðstaddir útförina, og voru þetta því mikil tímamót í 

sögu kvenna á Íslandi.16 Ásta sagði frá hvernig upplifun hennar var: 
 

Jeg ljet tilleiðast að syngja „Sopran“-einsönginn „Fjallkonan hefur sitt 
harmalag“. Mjer líður aldrei úr minni það augnablik, er jeg hóf sönginn 
upp við orgelið i Dómkirkjunni, en hver maður, sem í kirkjunni sat, sneri 
sjer við, svo mannsöfnuðurinn, sem jeg áður hafði sjeð aftan frá, varð 
eintóm hvít andlit. Jeg veit ekki betur, en þetta hafi verið í fyrsta sinn sem 
opinberlega var sunginn einsöngur á íslandi. Jeg var 23 ára gömul. Jeg 
kveið svo fyrir, að einn úr kórnum, Ásgeir Blöndal, sótti handa mjer 
hoffmannsdropa út í apótek til að hafa við hendina ef á þyrfti að halda. En 
þeirra þurfti ekki með sem betur fór. Þegar við gengum frá kirkjunni sagði 
jeg við manninn minn, að þetta gerði jeg aldrei aftur, að syngja einsöng 
opinberlega. Og það efndi jeg.17 

 

Olufa Finsen var hámenntuð tónlistarkona og tónskáld og fluttist hingað til lands frá 

Danmörku ásamt áðurnefndum eiginmanni sínum. Hún kenndi bæði söng og 

slaghörpuleik heima hjá sér og kom með ferskan andblæ frá Danmörku. Meðal nemenda 

hennar var Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Á kvöldin safnaði hún saman ungu fólki og 

kenndi því að hlusta og meta aðra tegund af tónlist en fólk var vant hér á landi.18 Að 

endingu var Olufa komin með vísi að kór og hóf að æfa hópinn af krafti. Kór þessi 

starfaði um skeið og kom fram opinberlega. Þessi ónefndi kór má segja að sé fyrsti 

blandaði kór Íslands. 
 

Kvennakórar 1905-1950 
Hugmyndin um kvennakór vaknar á þessum árum og hinir og þessir kórar spretta fram 

víðsvegar um land, en þó eru ekki margir langlífir. 

 

Söngfélagið Gígjan (hið fyrra) 

Lengi vel var talið að fyrsti kvennakórinn á Íslandi hafi verið stofnaður 1915, en árið 

1905 var hins vegar Söngfélagið Gígjan stofnað.19 Valgerður Lárusdóttir Briem stofnaði 

þann kór, en hún var af miklum tónlistarættum. Hún var dóttir séra Lárusar Halldórssonar 

                                                
16 „Útför Jóns Sigurðssonar og Ingibjargar Einarsdóttur.“ Þjóðólfur, 8. maí 1880, bls 51. 
17 „Frá útför Jóns Sigurðssonar.“ Morgunblaðið, 18. apríl 1984, bls. 72. 
18 Veronika Osterhammer. „Söngurinn göfgar og glæðir, guðlegan neista í sál.“ Bls. 11. 
19 Margrét Bóasdóttir. „Kvennakórar fyrr og nú.“ Gígjan, ávarp flutt á fyrsta málþingi Gígjunnar þann 

4.mars 2005, sótt 7. maí 2016 á http://gigjan.is/gogn/kvk-fyrrognu.pdf.  
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alþingismanns og fyrsta prests Fríkirkjusafnaðarins20 og Kirstínar Katrínar Pétursdóttur 

Guðjohnsen. Kirstín var dóttir fyrsta dómorganista Íslands, Péturs Guðjohnsen og var 

tónlistarkona mikil. Börn Lárusar og Kirstínar lærðu öll söng og hljóðfæraslátt hjá móður 

sinni og mynduðu kvartett þar sem Valgerður söng sópranröddina og þótti hún hin 

prýðilegasta söngkona. Í bókinni um dóttur Valgerðar, Halldóru Briem, kemur fram að 

Valgerður var ráðin einungis 18 ára gömul til Kvennaskólans í Reykjavík til söngkennslu 

og þar stofnaði hún, í félagi við vinkonu sína, Söngfélagið Gígjurnar en þá var Valgerður 

rétt um tvítugt.21 Gígjurnar störfuðu undir stjórn Valgerðar í nokkurn tíma, en árið 1907 

hélt hún til Kaupmannahafnar til frekara tónlistarnáms. Hún þurfti frá að hverfa vegna 

berklasýkingar og fluttist aftur til Íslands, þar sem hún kvæntist séra Þorsteini Briem og 

hófu þau búskap að Hrafnagili í Eyjafirði. Valgerður söng eins og hún gat, en berklarnir 

drógu hana til dauða langt fyrir aldur fram árið 1924. Una Margrét Jónsdóttir skrifaði 

pistla um kventónskáld á Íslandi þar sem skrifað stendur. „Eftir Valgerði hafa varðveist 

þrjú sönglög (þar með talið lagið Um kvöld) og eitt stutt píanóverk, Vornæturhéla. Við 

nóturnar stendur skrifað að það sé samið á áratugnum 1910-20.“ Kirstín Katrín móðir 

hennar samdi einnig lög: „Píanóverk Valgerðar og Kirstínar eru að líkindum elstu 

hljóðfæraverk íslenskra kvenna sem varðveist hafa.“22  

 

Söngfélagið Erlur  

Haustið 1918 stofnuðu nokkrar yngismeyjar Söngfélagið Erlur. Þær æfðu stíft og sungu 

opinberlega undir stjórn Friðriks Bjarnasonar. Friðrik var tónskáld og organisti og kenndi 

lengi söng í Barnaskólanum í Hafnarfirði og í Flensborg. Friðrik, ásamt Sigfúsi 

Einarssyni (frænda sínum og kennara), kom á fót tónlistarritinu Heimi árið 1923. Hann 

stjórnaði lengi Kór Hafnarfjarðarkirkju og stofnaði þónokkra kóra í Hafnarfirði sem 

fæstir urðu langlífir, en undantekning þar á er Karlakórinn Þrestir sem lifir góðu lífi enn í 

dag.23 Erlur störfuðu ekki nema í um tæpan áratug, en virðast hafa troðið upp á 

skemmtunum víðsvegar um Hafnarfjörð og nágrenni og verið tekið vel. Í Morgunblaðinu 

                                                
20 „Þorsteinn Briem.“ Alþingi, uppfært 1.apríl 2016, sótt 8. maí 2016 á 

http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=600.  
21 Una Margrét Jónsdóttir. „Kristín Guðjohnsen og Valgerður L. Briem.“ Kvennablaðið, 3.apríl 2014, sótt 

8. maí 2016 á http://kvennabladid.is/2014/04/03/una-margret-jonsdottir-skrifar-um-islensk-kventonskald/. 
22 Sama heimild. 
23 „Friðrik Bjarnason.“ Ísmús, sótt 8 maí á http://www.ismus.is/i/person/id-1003082.  
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27. mars 1919 er ritað: „Söngurinn var vel sóttur og mjög vel tekið, enda vel æfður og 

prýðisvel stjórnað. Söngmeyjunum var óspart klappað lof í lófa og urðu þær að syngja 

mörg af lögunum upp aftur og aftur.“24 

Erlur og Þrestir eru ávöxtur mikilvægrar söngkennslu Friðriks í Hafnarfirði. Í Erlum 

voru um fimmtíu stúlkur og sungu þær þrí- og fjórradda.25 Ekki er mikið um heimildir 

hvað efnisval varðar, en leiða má líkur að því að Friðrik hafi samið og útsett fyrir 

Erlurnar, enda var hann eitt ástsælasta tónskáld Íslendinga og gaf út langlífar söngbækur 

fyrir barnaskóla og handbók fyrir kennara. Kórinn er sagður hafa leyst upp 1923, en 

heimildir herma að Erlur hafi sungið tónleika á haustmánuðum 1925: 
  

Söngurinn tókst vel yfirleitt. Má sjerstaklega nefna: „Með svanaflugi fer hún“. 
Raddirnar eru flestar góðar og vel samæfðar, einkum, undirraddirnar (sumt 
úrvalsraddir). Annars voru þetta stubbar. Með þeim kröftum, sem fjelag þetta 
hefir á að skipa, gæti þið færst meira í fang, tekið lengri og erfiðari lög, og gerir 
það væntanlega næst. Töluverður galli var það á söngskránni að eigi skyldi vera 
getið höfunda laganna.26 

 

Kvennakór Reykjavíkur (hinn fyrri)  

Á tímabili var starfræktur Kvennakór Reykjavíkur undir stjórn Hallgríms Þorsteinssonar. 

Hallgríms er helst minnst í tónlistarsögubókunum sem forföður alls lúðrasveitastarfs á 

Íslandi í dag, heldur en kórastarfs, en hann stofnaði Lúðrasveitina Svan á sínum tíma og 

einnig Lúðrasveitirnar Gígjurnar og Hörpu, sem sameinuðust í Lúðrasveit Reykjavíkur 

síðar.27 Hallgrímur var þó menntaður orgelleikari og starfaði við söngkennslu og 

kórstjórn í Reyjavík og nam hjá honum ekki síðri maður en Karl Ottó Runólfsson sem átti 

eftir að setja svip sinn á tónlistarlíf Íslendinga nokkru síðar. Kvennakór Reykjavíkur 

virðist hafa sungið víðsvegar um Reykjavík við góðar viðtökur. Ekki fer mikið fyrir hvers 

konar efnisskrá kórinn æfði en í Morgunblaðinu 1. maí 1932 kom fram að kórinn hefði 

æft af kappi þann vetur og myndi koma fram á skemmtun í Iðnó það kvöld og flytja 

jafnaðarmannasöngva. Hann hafi verið stofnaður af Framsóknarkonum haustið áður og 

                                                
24 Söngfélagið Erlur. „Samsöngur í Hafnarfirði.“ Morgunblaðið, 8. mars 1919, bls. 2 
25„Útbreiðsla sönglistar í Hafnarfirði.“ Heimir, 1. janúar 1923, bls. 7.  
26 „Söngfjelagið Erlur.“ Morgunblaðið, 27. október 1925, bls. 4.  
27 Hreiðar Ólafsson. „Minningargrein um Hallgrím Þorsteinsson.“ Ísmús, upphaflega í dagblaðinu Vísir 
þann 17.nóvember 1952, sótt 7. maí á http://www.ismus.is/i/person/id-1003146.  
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komið fram á árshátíð hjá Verkkvennafélaginu Framsókn.28 Heimildir eru til um hrífandi 

söng kórsins frá því á 1. maí skemmtun 1927 29 svo hugsanlegt er að til hafi þurft nokkrar 

tilraunir til að stofna Kvennakór Reykjavíkur. Kórinn virðist hafa sungið í fjórum röddum, 

ef marka má auglýsingu sem birtist í nóvember 1934, þar sem auglýst er eftir öðrum 

 alt.30 

Í maí 1933 er rituð mjög áhugaverð athugasemd í Morgunblaðinu.31 Þar kemur fram 

að erlendir menn hafi verið nýlega í Reykjavík til að taka upp kórsöng fyrir rússneska 

útvarpið. Greinarritari, sem kallar sig K. er afar uppnuminn yfir því að taka eigi upp 

kórsöng en er æfur yfir því að Kvennakór Reykjavíkur sé neitað um að taka upp tvö lög. 

Karlakór Reykjavíkur hafi hins vegar tekið upp 22-24 lög og Karlakór K.F.U.M átt lög 

og spyr greinarhöfundur hvers vegna kommúnistakórinn sé tekinn fram yfir kvennakór.  
 

Er það af því að útvarpsráð eða útvarpsstjóri sjeu svo hrifnir af rússneskum 
uppreisnarsöngvum ? Eða halda þeir að Íslendingar vilji heldur heyra þá í útvarpið, 
en íslensk lög, sungin af íslenskum konum? Spyr sá sem ekki veit!32 

 

Alþingishátíðin 1930 - nýtt tækifæri fyrir konur til söngs 

Alþingishátíðin markar tímamót í söngsögu Íslands og hefst þá viðburðaríkt skeið í 

tónlistarsögunni. Undirbúningur hennar hófst 1925 er skipuð var þriggja manna nefnd af 

ríkisstjórninni og Páll Ísólfsson fenginn sem sérlegur tónlistarráðgjafi. Fleiri 

tónlistarmenn komu fljótlega við sögu og þá helst Sigfús Einarsson, tónskáld, sem hélt 

nákvæma dagbók yfir undirbúningsferlið. Ákveðið var að halda tvenna stórtónleika, 

annars vegar með fornum söngvum og hins vegar með nýrri tíma tónlist, og búa til 100 

manna kór til að flytja meðal annars frumsamda hátíðarkantötu Páls Ísólfssonar. Konur 

flykktust að til að fá að vera með í kórnum, enda höfðu þær ekki haft mikla möguleika til 

söngs vegna sterkrar karlakórahefðar. Prófaðar voru 138 konur og úr þeim hópi voru 

valdar 60. Hins vegar mættu eingöngu 35 karlmenn og ekki nema þrír sem hægt var að 

nota. Leita þurfti því til þriggja karlakóra í Reykjavík um aðstoð við góðar karlaraddir. 

Eftir miklar samningaviðræður fékkst Karlakór KFUM (síðar Karlakórinn Fóstbræður) til 

                                                
28 Alþýðuflokkurinn. „Skemtunin í Iðnó í kvöld.“ 1. maí, 1. maí 1932, bls. 8. 
29„Samkoman í Bárunni.“ Vikuútgáfa Alþýðublaðsins, 10. maí 1927, bls. 2. 
30 Kvennakór Reykjavíkur. „Kvennakór Reykjavíkur.“ Alþýðublaðið, 17. nóvember 1934, bls. 4. 
31 „Íslenskt - Rússneskt.“ Morgunblaðið, 28. mars 1933, bls. 7. 
32 Sama heimild. 
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verksins og úr varð 100 manna Þingvallakór. Fimmtíu manna útgáfa þessa kórs tók síðar 

þátt í söngmóti í Kaupmannahöfn og vakti mikla athygli. Kórinn var beðinn um að 

hljóðrita lögin af mótinu á hljómplötu, en Karlakór K.F.U.M vildi ekki taka upp söng 

sinn nema undir stjórn kórstjóra síns. Bjarki Sveinbjörnsson ritaði í grein sinni um 

Alþingishátíðina:  

 
„Þarna misstu íslenskir tónlistarmenn af gullnu tækifæri til að auglýsa land sitt 
og tónlist víða um heim, og var þetta ekki í fyrsta skipti sem heimóttaskapur 
hindrar framsækna þróun tónlistarmála á Íslandi.“ 33 

 

Aðrir kórar 

Í ræðu Margrétar Bóasdóttur við stofnun Gígjunnar árið 2003, segir að árið 1915 hafi 

verið haldin hátíð í Breiðumýri í Reykjadal í Þingeyjarsýslu, þann 19. júní. Frá þessari 

hátíð er til prentuð dagskrá og er eitt atriðið „Söngur“ og kemur fram að söngurinn var 

kórsöngur fimmtán kvenna, sem eru allar nafngreindar í heimildinni, og söngstjóri var 

Elísabet Jónsdóttir, tónskáld og prestsfrú á Grenjaðarstað.34 Hún var organisti í sveitinni, 

hafði lært á harmonium sem ung stúlka á Eyrarbakka, og var hún æði oft fengin til að æfa 

upp litla sönghópa og stjórna samsöng35, en einnig átti hún farsælt samstarf með Lizzie 

Þórarinsson sem nánar verður fjallað um síðar í ritgerðinni. Lögin sem kórinn söng voru 

tilgreind og var  meðal annars fluttur Kvennaslagur Sigfúsar Einarssonar, sem Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir lét semja, og er það fyrsta íslenska lagið sem samið er gagngert fyrir 

kvennakór. Eins og er á allra vitorði fengu konur kosningarétt þetta ár eftir mikla baráttu 

Bríetar og fleiri kvenna og einmitt þennan sama dag hafði borist skeyti þess efnis í 

sveitina.36 Önnur lög voru Þitt lof ó Drottinn eftir Ludvig van Beethoven og lag Jóns 

Laxdal, Vakna barn til verka kveður við texta Páls J. Árdal, hvort tveggja sagt vera flutt í 

fyrsta sinn.  

Árið 1927 birtist auglýsing í Morgunblaðinu þess efnis að Páll Ísólfsson, sem þá var 

starfandi organisti Fríkirkjunnar í Reykjavík, væri að æfa þar stóran hóp kvenna. Kór 
                                                
33 Bjarki Sveinbjörnsson. „Alþingishátíðin 1930.“ Tónlist á Íslandi á 20.öld, úr Ph.D. ritgerð í tónvísindum 

frá Háskólanum í Álaborg 1. desember 1998, bls. 11-26, sótt 8. maí 2016 á 
http://www.ismennt.is/not/bjarki/phd/sidur/11-26.html.  

34 Samtal höfundar, Hildigunnar Einarsdóttur við Margréti Bóasdóttur, 23. september 2015. 
35 Una Margrét Jónsdóttir. „Íslensk kventónskáld 2.pistill.“ Kvennablaðið, 8.apríl 2014, sótt 8. maí 2016 á  
 http://kvennabladid.is/2014/04/08/islensk-kventonskald-2-pistill/.  
36 Kristín Ástgeirsdóttir. „Hirðskáld kvennahreyfingarinnar.“ Morgunblaðið, 27. janúar 2007. Bls. 4.  
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þessi hafði upprunalega verið fjölmennur blandaður kór, en honum var breytt í kvennakór 

af óviðráðanlegum orsökum. Því kæmi fram hópur 40 stúlkna á sumardaginn fyrsta. 

Efnisskráin var ekki af lakari kantinum, en þar flutti Páll fyrst orgelverk eftir J.S.Bach og 

„orkestur“ verk eftir Pergolesi. Ekki kom fram hvað kórinn flutti37 en líklegt er að erlend 

verk hafi verið flutt. Páll Ísólfsson hafði aflað sér menntunar bæði í Leipzig og París og 

var öllum hnútum kunnur. Hann varð síðar dómorganisti, fyrsti skólastjóri 

Tónlistarskólans í Reykjavík og tónlistarstjóri Ríkisútvarpsins til margra ára.  

Í Winnipeg í Kanada starfaði um árabil kvennakór Íslendinga sem stjórnað var af 

Brynjólfi Þorlákssyni.38 Hann var dómkirkjuorganisti í Reykjavík 1902-12 en flutti 

búferlum til Kanada 1913. Hann stjórnaði þar nokkrum kórum og stóð að hans sögn 

sönglíf Íslendinga í Kanada í miklum blóma á þessum tíma.39  

Þónokkrir kvennakórar hafa verið á vegum verkalýðshreyfinga, t.a.m. áðurnefndur 

Kvennakór Framsóknar og svo Kvennakór Einingar á Akureyri á 4. áratug 20. aldar. 

Eining var öflugt verkkvennafélag þar nyrðra. Í desember 1935 birtist grein í 

Verkamanninum undir heitinu: „Neitaði Akureyrarbær ekki einungis Einingu sjálfu um 

fjárframlög, heldur einnig kórnum.“ Bæjarfulltrúi Framsóknar, Vilhjálmur Þór, 

harðneitaði á þeim grundvelli að ekki hefði hann heyrt kórinn syngja opinberlega. Konur 

kórsins bentu þá á að á aðalfundi KEA hefði flestum kórum bæjarins verið boðið til söngs 

og miðað við leikni og færni kórsins væri það hneisa og spurðu jafnframt hvort það væri 

mögulega út af því að þær væru verkakonur.  
 

„En konurnar í kvennakór „Einingar“ munu framvegis ekki síður en hingað til 
leggja fram krafta sína til eflingar sönghæfileikum sínum í þágu hinna 
undirokuðu og kúguðu stétta, þrátt fyrir óvild V. Þór og hina lítilmannlegu nísku 
frámunalegrar aurasálar.”40 
 

 

Sunnukórinn á Ísafirði var formlega stofnaður þann 25. janúar 1934. Kórinn hafði það 

fyrst og fremst að markmiði að efla sönglíf í bænum og að syngja við guðsþjónustur í 

Ísafjarðarkirkju. Kórinn bætti um betur og setti síðar upp óperettuna Bláu kápuna árið 

                                                
37„Kirkjuhljómleikar.“ Morgunblaðið, 20. apríl 1927, bls. 8.  
38 Fyrsta lúterska kirkjan. „Kvennakór.“ Lögberg, 17. apríl 1933, bls. 8. 
39 Baldur Andrésson. „Brynjar Þorláksson.“  
40 „Fjandskapurinn í  garð verkakvennanna.“ Verkamaðurinn, 14. desember 1935, bls. 1-2. 
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1948 við mikinn fögnuð bæjarbúa, en alls urðu sýningarnar tíu. Undirleik annaðist 

Ragnar H. Ragnar sem var nýfluttur til Ísafjarðar frá Bandaríkjunum með fjölskyldu 

sinni.41 Hann tók svo við kórnum árið 1950 og við tóku spennandi tímar hjá 

Sunnukórnum.42 Í desember 1952 tók RÚV upp söngdagskrá sem var flutt í útvarpinu á 

afmælisdegi kórsins 1953. Þar flutti kórinn fjölbreytta dagskrá og þar á meðal sungu 

kvenraddir Sunnukórsins nokkur lög. Í upptökusafni RÚV má finna upptökur af söng 

kvennaradda Sunnukórsins og voru þær upptökur notaðar þónokkuð sem síðasta lag fyrir 

fréttir og það sem fólk tengdi lengi frameftir við kvennakór. 43  

 

Kvennakórar 1950-1980 
Á þessum árum fer ekki mikið fyrir kvennasönghópum eða grasrótarkórum eins og virðist 

hafa verið á fyrstu áratugum 19. aldarinnar. Hugmyndafræðin um húsmóðurina er búin 

að festa sig í sessi og ætla má að konur hafi verið „bak við eldavélina“ frekar heldur en 

á kóræfingum. Þó fór hagurinn að vænkast á sjöunda og áttunda áratugnum og hélst í 

hendur við kvenréttindabaráttuna sem fór í hönd um víða veröld. 

 

Söngfélagið Gígjan 

Söngfélagið Gígjan var stofnað 12. febrúar 196744 en það var skipað fjölmörgum konum 

á Akureyri og var aðalhvatamaður að stofnun þess Sigurður Demetz Franzson.45 Sigurður 

Demetz var af ítölsku bergi brotinn og hafði starfað sem óperusöngvari á Ítalíu, en fyrir 

tilviljun endaði hann á Íslandi, hvar hann starfaði sem söngkennari og raddþjálfari í 

fjöldamörg ár. Hann hafði nýlega hafið störf sem söngkennari í Tónlistarskólanum á 

Akureyri þar sem Jakob Tryggvason, organisti Akureyrarkirkju var skólastjóri. Sigurður 

Demetz kenndi félögum Kórs Akureyrarkirkju söng og margar af konunum sem sóttu 

söngtíma, höfðu orð á því að gaman væri að stofna kvennakór. Stofnfundur var boðaður 

hið snarasta og um 50 konur mættu þar. Jakob stjórnaði kórnum alla tíð, en Demetz 

                                                
41 Sunnukórinn á Ísafirði. „Saga Sunnukórsins 1934 til 2004.“ Glósa á Facebook. 28.janúar 2016, sótt á 8. 

maí 2016 á https://www.facebook.com/notes/sunnuk%C3%B3rinn-%C3%ADsafir%C3%B0i/saga-
sunnuk%C3%B3rsins-1934-til-2004/879331825498094. 

42 „Ragnar H. Ragnar.“ Ísmús, sótt 8 maí á http://www.ismus.is/i/person/id-1003815.  
43 Samtal höfundar við Margréti Bóasdóttur, 23. september 2015. 
44 Söngfélagið Gígjan. Söngfélagið Gígjan. 1979, hljómplata. 
45 Tónlistarskólinn á Akureyri. „Söngur.“ Íslendingur, 2. febrúar 1967, bls. 7. 
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raddþjálfaði (1941-1986), en einnig hélt kórinn raddþjálfunarnámskeið þar sem Sigríður 

Ella Magnúsdóttir og Hanna Bjarnadóttir kenndu.46 Kórinn hélt reglulega tónleika á 

Akureyri og voru þeir viðburðir mjög vinsælir meðal íbúa og jafnan fullt út úr dyrum.47 

Kórinn fékk jafnan góða dóma og þá var raddþjálfara og kórstjóra hrósað í hástert fyrir 

agaða framkomu og vel þjálfaðar raddir.48 Jakob var vel liðinn af kórfélögum, þó að hann 

hafi ekki verið neitt lamb að leika sér við þegar illa gekk. 49   

Kórinn söng ávallt í fjórum röddum og gat Jakob leyft sér að hafa útsetningarnar mjög 

breiðar og ábúðarmiklar, ekki síst vegna þess að hann hafði það djúpar raddir sem komust 

niður á d og c fyrir neðan miðju c. Kórinn gaf út hljómplötu árið 1979 sem safnað var 

fyrir með ýmsu móti. Konurnar tóku m.a. að sér þrif á nýbyggingum á Akureyri.50 

Karlakórarnir höfðu ávallt kvenfélögin á bak við sig sem héldu kökubasara og 

hlutaveltur. Þeir gátu leyft sér utanlandsferðir og stærri áætlanir, en Gígjurnar héldu sig á 

heimalandinu.51 Á plötunni má heyra tónlist víðsvegar að. M.a. tvö íslensk þjóðlög, sjö 

sönglög, þar af sex í útsetningum Jakobs, en einnig erlend sönglög, þjóðlög og sálma. 

Einsöng syngja tveir af stofnfélögum kórsins, þær Gunnfríður Hreiðarsdóttir og Helga 

Alfreðsdóttir, sem báðar höfðu numið söng hjá Demetz í Tónlistarskóla Akureyrar.52 

Viðamikil skrá yfir nótnasafn Söngfélagsins er varðveitt á Héraðsbókasafni Akureyrar, 

en það var Gunnfríður sem skráði það niður. Jakob hætti störfum árið 1983 og var þá 

ákveðið að kórinn færi í pásu, en átti kórinn ekki afturkvæmt á sjónarsviðið.  

 
Ástæðan væri sú að metnaðurinn væri ekki til staðar lengur og því væri til lítils að 
gera eins og karlakórar gerðu alltof oft, að halda áfram störfum þótt gæðin væru 
augljóslega ekki til staðar. Þótti mörgum þarna fast skotið að karlakórum 
landsins. 53 

 

 

 
                                                
46 Söngfélagið Gígjan, hljómplata. 
47 Samtal höfundar, Hildigunnar Einarsdóttur við Margréti Bóasdóttur, 23. september 2015 
48 „Samsöngur Söngfélagsins Gígjunnar.“ Dagur, 7. maí 1969, bls. 4-5. 
49 „Þetta var hreint ævintýri.“ Landsmót íslenskra kvennakóra, Akureyri 9.-11.maí 2014,  Gígjan, 2014, sótt 

7. maí 2016 á http://www.gigjan.is/gogn/landsmot_2014_motsblad.pdf.  
50 Sama heimild. 
51 Sama heimild. 
52 Söngfélagið Gígjan, hljómplata. 
53 Helgi J. „Gígjan [7] (1967-1983).“ Glatkistan, 19. janúar 2015, sótt 10. maí 2016 á 

https://glatkistan.com/2015/01/19/gigjan_7/.  
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Kvennakór Suðurnesja 

Karlakór Keflavíkur tók til starfa árið 1953. Á þessum árum fengu fleiri og fleiri konur á 

Suðurnesjum áhuga á kórstarfi og tóku því til við að mynda hóp til að koma fram með 

karlakórnum. Upp úr því var ákveðið að kljúfa það samstarf og mynda þá sjálfstæðan 

kvennakór og úr varð Kvennakór Suðurnesja. Herbert H. Ágústsson stjórnaði kórnum 

fyrst um sinn og hélt kórinn sinn fyrsta samsöng á skírdag 1969. Kvennakórinn gaf út 

hljómplötu árið 197454 og voru þær upptökur gjarnan spilaðar sem síðasta lag fyrir fréttir 

á Rás 1. Herbert sjálfur gerði margar útsetninganna og einsöngvari á plötunni var Elísabet 

Erlingsdóttir, söngkona. Kvennakór Suðurnesja var mjög ráðandi kraftur í 

kvennakórasögunni á sjötta og sjöunda áratugnum og mikill gleðigjafi. Kórnum er sérlega 

mikið hrósað fyrir fallega og gleðilega framkomu á tónleikum 1975 og Herbert lofaður 

fyrir fágaðan og agaðan hljóm.55 Kórinn er enn starfandi í dag og er því elsti starfandi 

kvennakór á Íslandi. Hann hefur farið í gegnum stjórnandaskipti en er núna stjórnað af 

Dagnýju Þórunni Jónsdóttur söngkonu. 

 

Aðrir kórar 

Eins og fram hefur komið voru það fyrst og fremst Söngfélagið Gígjan og Kvennakór 

Suðurnesja sem voru leiðandi afl í kvennakóramenningu sjötta og sjöunda áratugarins. 

Þar var markvisst unnið að því að þjálfa raddirnar en jafnframt var félagsskapurinn góður. 

Karlakórar eru þó ráðandi á þessum árum og árið 1952 voru 17 karlakórar með aðild að 

sambandi íslenskra karlakóra og þá þegar höfðu verið haldin þónokkur söngmót 

karlakóra. KFUK starfrækti kvennakór í þónokkur ár.56 Herbert H. Ágústsson stjórnaði 

Kvennakór Slysavarnarfélagsins sem tók til starfa 1962 og virðist vera vísir að 

Kvennakór Suðurnesja. Konur lögðu svo niður störf á kvennafrídaginn 24. október 1975 

og flykktust á hátíðarhöld víðsvegar um landið. Á Lækjartorgi í Reykjavík kom fram 

hópur leikkvenna sem söng af miklum krafti rauðsokkusöngva af plötunni Áfram stelpur. 

Sönghópurinn hélt svo sem ekki áfram starfi, en þessi plata og þessi dagur telst með þeim 

                                                
54 Kvennakór Suðurnesja. Nú er öllum létt um róminn. 1974, hljómplata.  
55 Jón Tómasson. „Tónlistin - leið til menningarauka og fegurra lífs.“ Faxi, 1. maí 1975, bls. 56. 
56 KFUM og KFUK. „Æskulýðsvika KFUM og KFUK.“ Morgunblaðið, 10. febrúar 1963, bls. 21. 
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merkari í sögu kvenna og kvennatónlistar.57 Selkórinn, sem enn starfar sem blandaður kór 

í dag, hóf þó störf sem kvennakór58 en breyttist í blandaðan kór um 1977. Kórinn hélt þó 

áfram að æfa lög fyrir kvennaraddir.59 Kvennakór Sigufjarðar er stofnaður 1979 en áður 

hafði starfað kvennakór á vegum slysavarnarfélags á Siglufirði.60 

 

Kvennakórar 1980-1992 
Eftir fremur einsleitt landslag í kvennakóramenningu landsins og með vaxandi samstöðu 

kvenna um land allt fara hjólin að snúast. 

  

Kvennakórinn Lissý  

Kvennakórinn Lissý var stofnaður í Mývatnssveit árið 1985 í tilefni 80 ára 

Kvenfélagasambands Suður-Þingeyinga af Jóhönnu Steingrímsdóttur, formanni 

sambandsins.61 Einnig átti af sama tilefni, að afhjúpa minnisvarða um skáldkonuna Huldu 

(Unni Benediktsdóttur Bjarklind) og þótti kjörið að hafa kórsöng. Hólmfríður 

Benediktsdóttir söngkona frá Húsavík var fengin til að stjórna. Tveimur árum síðar tók 

Margrét Bóasdóttir við kórnum. Hún var þá nýflutt í Mývatnssveit. Margréti hugnaðist 

ekki í fyrstu að taka við kvennakór og segir sjálf hafa haft mikla fordóma fyrir 

kvennakórum. Hólmfríður gekk lengi á eftir henni, þar til Margrét gat ekki annað en 

samþykkt. Fordómar Margrétar hurfu eins og dögg fyrir sólu þegar hún hóf störf og átti 

hún dásamleg ár með kórnum.62 Undir stjórn Margrétar ferðaðist kórinn til Þýskalands og 

Frakklands og gaf út geisladisk árið 1992. Hólmfríður tók aftur við kórnum og enn síðar 

Roar Kvam. Kórinn lagði upp laupana um og eftir aldamótin, eftir farsælt starf. 

Kórinn var skírður Lissý, til að heiðra minningu Elisabeth MacDonald Grant eða 

Lizzie Þórarinsson. Lizzie var fædd árið 1857 í Skotlandi. Hún kynntist Páli Þórarinssyni, 

bóndasyni frá Laxárdal sem var að kynna sér skoska fjárrækt. Það var 15 ára aldursmunur 

á þeim, og eftir nokkurra ára bréfaskipti felldu þau hugi saman. Þau giftu sig í Skotlandi 

                                                
57 Steinunn Jóhannesdóttir. „Þverpólitísk samstaða gerði gæfumuninn.“ Morgunblaðið, 23. október 2005, 

sótt 10. maí 2016 á http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1045336/?item_num=49&dags=2005-10-23.  
58 „Syngjandi nesbúar.“ Vísir, 12. apríl 1977, bls. 3. 
59 „Hörpusöngur Selkórsins.“ Morgunblaðið, 22. apríl 1979, bls. 2. 
60 Slysavarnarkonur á Siglufirði. „Slysavarnarkonur á Siglufirði.“ Siglfirðingur, 20. desember 1962, bls. 5. 
61 Kvennakórinn Lissý. Láttu rætast draum. 1992, geisladiskur. 
62 Samtal höfundar, Hildigunnar Einarsdóttur við Margréti Bóasdóttur, 7. maí 2015. 
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og flutti Lizzie norður á Halldórsstaði í Aðaldal 1894 og bjó þar með hléum til dauðadags 

árið 1962. Fyrstu árin á Íslandi voru henni erfið, en eftir að hún lærði tungumálið gekk 

henni betur að samlagast siðum og venjum sveitafólksins. Hún var mikil tónlistarkona, 

lærði lengi söng í Skotlandi og í gegnum tónlistina kynntist hún t.a.m. Matthíasi 

Jochumsyni og átti farsælt samstarf við fyrrnefnda Elísabetu Jónsdóttur á 

Grenjaðarstað.63 Þær spiluðu á menningarviðburðum og í jarðarförum og var Lizzie fræg 

söngkona á Norðurlandi. Til eru hljóðritanir hjá útvarpinu þar sem hún syngur m.a. 

Home, sweet home, skoskt þjóðlag, en það varð hennar einkennislag.64 

 

Landsmótið 1992 

Margrét Bóasdóttir og Kvennakórinn Lissý eru hvatamenn að fyrsta landsmóti 

kvennakóra. Að sögn Margrétar þótti þeim þetta sjálfum frekar „klikkuð“ hugmynd:  

„Þetta var ekki neitt, neitt og við þurftum svolítið að stappa í okkur stálinu. Okkur fannst 

við klikk og bara svolítið fyndið að hóa saman fimm kórum.“ Kórinn, u.þ.b. 60 konur, 

var nýkominn úr ferðalagi um Þýskaland og Frakkland og var í góðu formi. „Á þessum 

tíma hafði ég sannfærst sjálf um að þetta væri frábært hljóðfæri og við vorum svo 

ánægðar með okkur. Okkur langaði til að hvetja kórana sem til væru. Að kalla til 

landsmóts var  auðvitað félagsleg hvatning en á grundvelli þess að við værum búnar á 

átta okkur á því að kórinn væri frábært hljóðfæri.65 Landsmótið heppnaðist vel og á það 

mættu 120 konur. Rituð var grein í Veru árið eftir sem segir ferðasögu nokkurra kvenna 

úr kvennakórnum Ljósbrá.66 Í henni kemur glöggt fram að konurnar höfðu ekki mikið 

sjálfstraust í þessum efnum, en að Landsmótið færi þeim mikinn kraft og öryggi. Þó ekki 

hafi verið tekin ákvörðun þarna um að halda fleiri Landsmót var raunin önnur og hafa 

Landsmót verið haldin reglulega allar götur síðan og verður vikið að því síðar í 

ritgerðinni. 

 

 

 

                                                
63 Björg Sigurðardóttir. Lizzie á Halldórsstöðum - „Tveggja heima barn.“ Skarpur, 28. apríl 2016. 
64 Samtal höfundar við Margréti Bóasdóttur. 
65 Samtal höfundar við Margréti Bóasdóttur. 
66 Margrét Björvinsdóttir. „Landsmót Kvennakóra.“ Vera, 1. febrúar 1993, bls. 32. 
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Kvennakór Reykjavíkur 

Margrét J. Pálmadóttir, söngkona og kórstjóri, var alin upp á Húsavík og í Hafnarfirði og 

söng þar í barnakór Öldutúnsskóla hjá Agli Friðfinnssyni, sem hvatti hana til frekara 

söngnáms. Margrét var nýkomin heim frá Austurríki úr söngnámi og stjórnaði Margrét 

fyrst um sinn Kór Flensborgarskólans, sem hún endurvakti eftir nokkurra ára dvala. 

Einnig tók hún við stjórn nokkurra blandaðra kóra, en algengt var að kynjahlutföllin væru 

mjög óstöðug, konur sóttu mikið í kórstarf, en höfðu ekki þennan sterka grundvöll á borð 

við karlakóra. Í janúar 1991 auglýsti Margrét nýjan kórskóla í Kramhúsinu fyrir konur á 

öllum aldri og varð þar með vísir að einu öflugasta afli kvennakórasögu nútímans á 

Íslandi, Kvennakór Reykjavíkur.67 Fyrstu tónleikar Kórskólans voru haldnir í 

Landakotskirkju vorið 1991 og haustið þar á eftir fjölgaði enn í kórnum. Kórskólinn hélt 

tónleika til styrktar Stígamóta á vormánuðum 1992 í Langholtskirkju og söfnuðust 

250.000 kr. Eftir þetta varð ekki aftur snúið og ákveðið var að stofna Kvennakór 

Reykjavíkur. Margrét fékk til liðs við sig Jóhönnu V. Þórhallsdóttur, sem hafði svipaða 

reynslu og Margrét og hafði sama metnað til að upphefja kvennakórasöng á Íslandi.68 

Saman hlustuðu þær á 120 konur sem mættu í auglýst inntökupróf, fjórfalt fleiri konur en 

undirbúningsnefndin hafði átt von á. Þær voru sammála um að vinna með kórinn fyrst og 

fremst sem hljóðfæri, félagsaflið kæmi af sjálfu sér. Fyrsta æfingin var haldin 25. janúar 

1993.69  Kórinn hélt sína fyrstu tónleika 9. maí sama ár í Langholtskirkju og nutu þeir 

mikillar hylli gesta og fór Ríkharður Örn Pálsson gagnrýnandi fögrum orðum um kórinn í 

Morgunblaðinu: 
  

Kvennakór Reykjavíkur fer vel af stað og vonandi heldur þessi starfsemi áfram 
með stefnuna á stór og viðamikil viðfangsefni, bæði sér og í samstarfi við aðra 
sönghópa, t.d. karlakórana, en fyrst og fremst til að hylla sönggyðjuna og syngja 
góða tónlist.70 
 

Enn má sjá glitta í gamla hugsun um að kvennakórar verði að fara í samstarf við 

karlakóra til að ná lengra. Ekki hefur þurft á því að halda hingað til. 
                                                
67 Samtal höfundar, Hildigunnar Einarsdóttur við Margréti J. Pálmadóttur, 20. apríl 2016. 
68 Samtal höfundar, Hildigunnar Einarsdóttur við Jóhönnu V. Þórhallsdóttur, 17. október 2015. 
69 Sigríður Anna Ellerup, Sigurbjörg Aðalsteinsdóttir. da capo. Reykjavík: Kvennakórinn Vox feminae,  

2009, bls. 48. 
70 Sama heimild, bls. 53. 
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Kórinn æfði um hríð í Aðventistakirkjunni í Reykjavík, en tók svo á leigu húsnæði að 

Ægisgötu 7 sem þurfti á miklum endurbótum að halda. Kórinn fylkti liði og allir lögðu 

hönd á plóg. Ægisgatan varð að mikilli kvennamenningarstofnun. 

Fyrir utan alla starfsemi kóranna sem spruttu upp á næstu árum, starfaði einnig Nýi 

söngskólinn „Hjartansmál“ í húsinu og unglinganámskeið sem voru vísir að Stúlknakór 

Reykjavíkur, en alls syngja um hundrað stúlkur í honum í dag í fimm aldursskiptum 

kórum. 

 

Aðrir kórar sem spretta í kjölfarið 

Aðsóknin í Kvennakór Reykjavíkur var svo mikil að stofna þurfti fleiri tegundir kóra. 

Svokallaður antikhópur var stofnaður, en í honum voru konur sem hófu að læra söng út 

frá kórskólanum og seinna var þessi kór skírður Vox feminae og hefur verið einn virtasti 

kvennakammerkór Íslands síðan og starfar enn undir stjórn Margrétar. Skemmtikórinn 

(síðar Léttsveit Reykjavíkur) var skipaður konum sem vildu syngja tónlist í léttari 

kantinum, en honum stýrði Jóhanna Þórhallsdóttir í 17 ár og starfar hann nú undir stjórn 

Gísla Magna.71 Einnig má nefna Senjóríturnar (kór eldri kvenna), kór fyrir enskumælandi 

konur og þannig mætti áfram telja.72 

 

Þróun og framboð tónlistar fyrir kvennakóra 
Efniviður kvennakóra fyrst um sinn var auðvitað það efni sem kórstjórarnir sjálfir lögðu 

fram. Kórstjórarnir hafa sjálfir útsett eða fengið aðra til að útsetja. Óljóst er hvað sungið 

hefur verið á fyrstu áratugum síðustu aldar, en þó er að finna einhver dæmi. Fyrsta 

tónsmíðin sem samin er gagngert fyrir kvennakór er áðurnefndur Kvennaslagur Sigfúsar 

Einarssonar og ljóðskáldsins Guðmundar Guðmundssonar. Kvennaslagur er gjarnan 

sunginn af kvennakórum nútímans, sem óður til fyrri tíma. Síðan er ekkert samið svo 

vitað sé fyrr en að Herbert H. Ágústsson semur fyrir Kvennakór Suðurnesja á sjöunda 

áratugnum. Ættjarðarlög og sálmar nutu almennt mikillar hylli og voru gjarnan sungin á 

heimilum landsmanna. Líklegt er að þau lög hafi verið sungin og útsett af kórstjórum 

fyrri tíma og eru til dæmi um það frá Elísabetu Jónsdóttur á Grenjaðarstað.  

                                                
71 Samtal höfundar við Jóhönnu V. Þórhallsdóttur. 
72 Sigríður Anna Ellerup, Sigurbjörg Aðalsteinsdóttir. da capo, bls. 55. 
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Klassísk tónlist hinna evrópsku tónskálda barst hingað seint og síðarmeir og oftar en 

ekki með tónlistarmönnum sem höfðu menntað sig á erlendri grund og Pétur Guðjohnsen 

og Olufa Finsen eiga stóran þátt í því að kynna Íslendinga fyrir nýrri tegund tónlistar á 

seinni helmingi 18.aldar. Páll Ísólfsson lét til sín taka og æfði upp mjög metnaðarfulla 

tónlist með sínum kórum, bæði í Fríkirkjunni í Reykjavík og Dómkirkjunni, dæmi um 

það er sálumessa Cherubinis.73 Árið 1941 fluttu kvennakór og hljómsveit Stabat Mater 

eftir Pergolesi í Landakotskirkju undir stjórn Victor Urbancic. Stabat Mater er samið 

fyrir tvo einsöngvara, sópran og alt, en má hæglega syngja af kvennakór.74 Victor var 

austurrískur tónlistarmaður sem fluttist til Íslands árið 1938 og bjó þar til dauðadags. 

Hann hafði mikil áhrif á íslenska tónlistarsenu og eftir hann liggja margar útsetningar 

fyrir barna- og kvennaraddir.  

Í spjalli við Margréti Bóasdóttur sagði hún að sér fyndist frumkvöðlastarf Jakobs 

Tryggvasonar í starfi Gígjanna eitt það merkilegast í sögu Kvennakóra á Íslandi en 

Margrét notaði t.a.m. mikið frá Jakobi í sínu starfi með Lissý, enda sungu hjá henni 

margar af fyrrverandi Gígjum.75 Jakob útsetti á annað hundrað laga fyrir Gígjurnar. 

Leikhústónlist er almenn efnisveita fyrir kóra. Þar má telja mikilvægan kost Máríuvers 

eftir Pál Ísólfsson, sem var samið fyrir leikritið Gullna Hliðið eftir Davíð Stefánsson frá 

Fagraskógi. Lagið er fyrir þrjár kvenraddir eða barnaraddir og mikið sungið af kórum, 

bæði barna- og kvennakórum. Lög Jóns Ásgeirssonar úr Heimsljósi eftir Halldór Laxness 

hafa auðvitað verið raddsett fyrir blandaða kóra og hafa mörg tónskáldin aðlagað 

útsetningar fyrir barnakóra og kvennakóra. Kvennakórar búa að því að geta auðveldlega 

sungið barnakóraútsetningar. Því hafa bækur á borð við Söngvasveigsbækurnar, sem 

gefnar eru út af Skálholtsútgáfunni verið mikill hvalreki fyrir kvennakóra. Þó henta 

barnakóraútsetningar ekki alltaf kvennaröddum. Útsetningar liggja þá mjög hátt og eru 

oftar en ekki þriggja radda sem er mjög hentugt fyrir barnakóra, en kvennakórar geta 

hæglega sungið mun breiðari útsetningar.  

Landsmótin sem koma í kjölfarið af hinu fyrsta voru haldin af framtakssemi einstakra 

kóra og kórstjóra og byggjast upp á grasrót.76 Næsta Landsmót var haldið 1995 af  

                                                
73 „Kirkjuhljómleikar.“ Morgunblaðið, 20. apríl 1927, bls. 8. 
74 „Kvöldsöngur í Landakotskirkjunni endurtekinn.“ Morgunblaðið, 22. maí 1941, bls. 4. 
75 „Syngja sín bestu lög.“ Íslendingur,  20. mars 1979, bls. 6-7. 
76 Samtal höfundar við Margréti Bóasdóttur. 
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Kvennakór Reykjavíkur og var Margrét Pálmadóttir listrænn stjórnandi mótsins og að 

þessu sinni tóku ellefu kórar þátt.77 Á því móti var gefið út nótnahefti sem margir kórar 

notuðu næstu árin. Á þriðja Landsmótinu var tekið upp á því nýmæli að láta semja 

Landsmótslag, sem var Aðeins eitt blóm eftir Hildigunni Rúnarsdóttur og hafa síðan þá 

verið samin fimm verk fyrir Landsmót eftir Sigurð Sævarsson, Þóru Marteinsdóttur, 

Örlyg Benediktsson, Tryggva M. Baldvinsson og Huga Guðmundsson. Á síðasta 

landsmóti á Akureyri 2014, mættu um 700 konur og þar voru haldnar sjö tegundir af 

tónlistarsmiðjum. Má þar nefna spuna- og rokksmiðju. Kvennakórar eru því farnir að 

syngja alla tegund tónlistar og prófa sig áfram. Þegar kórum fór að vaxa fiskur um hrygg 

fóru þeir að panta verk af íslenskum tónskáldum, og nú þegar kvennakórastarf stendur 

styrkum fæti semja tónskáld af eigin frumkvæði gagngert fyrir kvennakóra. Það var svo 

mikill fengur þegar Gígjan, landssamband kvennakóra var stofnað árið 2003. Gígjan 

hefur það að markmiði að efla starfsemi og samstarf kvennakóra. Gígjan heldur úti 

öflugri heimasíðu þar sem finna má lista yfir starfandi kvennakóra og sögu þeirra. Þar 

koma einnig fram sögulegar staðreyndir um kvennakóra og heimildir um öll landsmótin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
77 „1995 Reykjavík.“ Gígjan, sótt 8. maí 2016 á http://gigjan.is/?id=401.  
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Samantekt  
Það er ekki um auðugan garð að gresja þegar leitað er heimilda um kvennakóra á fyrri 

hluta síðustu aldar því þá áttu konur sér nánast enga rödd. Það eru helst auglýsingar og 

litlar klausur í dagblöðum þess tíma sem gefa vísbendingar um starf kóranna. Mjög fá 

dæmi eru til um efnisskrár eða tegund tónlistar sem sungin var. Þegar leið fram á öldina 

varð lítil breyting. Það var þó meira fjallað um tónleika og oft voru sendar greinar frá 

ónefndum aðilum sem lýstu aðdáun og gleði með tónleika og raddir kóranna. Þetta á helst 

við um stærri og þekktari söngfélög eins og Gígjurnar á Akureyri og Kvennakór 

Suðurnesja. Það var greinilegt að konur víðsvegar um land vildu syngja saman og með 

auknu frelsi kvenna fóru konur að þora að láta til sín taka. Kórar fóru að spretta upp 

víðsvegar og það er ljóst að það urðu tímamót þegar Kvennakór Reykjavíkur var 

stofnaður. Kórar fortíðar voru kannski meira félagslegt afl fyrst um sinn en þó mikilvægt 

fordæmi fyrir kvennakóra seinni tíma.  

Það er ljóst að á rúmri öld hafa miklar breytingar orðið. Við uppflettingu á skráðum 

kvennakórum á Íslandi má sjá að af þeim 26 kórum sem starfandi eru í dag, eru 23 af 

þeim stofnaðir eftir 1990 og enn eru nýir kórar að bætast í hópinn. Í fljótu bragði má 

segja sem svo að hér á landi hafi orðið sprenging og eins konar bylting í kvennakórastarfi 

á síðasta tug síðustu aldar. Kórunum hefur ekki bara fjölgað heldur hefur söngkennsla og 

-þekking aukist til muna. Vox Feminae hefur skipað sér í flokk með fremstu 

kammerkórum landsins og í honum fá allar konur mikla tilsögn í söngtækni.  

Kammerkórinn Graduale Nobili hefur verið að gera það gott á erlendri grund með Björk 

Guðmundsdóttur og erlendum tónlistarmönnum. Graduale Nobili er kammerkór ungra 

kvenna sem allar sungu í barnakórum Jóns Stefánssonar, organista í Langholtskirkju og 

hafa því lært söngtækni frá blautu barnsbeini. Sumarið 2017 verður haldið tíunda 

landsmót kvennakóra og von er á allt að þúsund konum. Ungar konur hafa sótt í nýja kóra 

á borð við Kvennakórinn Kötlu og Kvennakórinn Hrynjandi og ný kynslóð er að ryðja sér 

til rúms með nýjar áherslur. Markmiðið með ritgerðinni var að öðlast heildstæða sýn á því 

hvernig kvennakórastarf hófst og varð að því sem það er í dag en kvennakórar á Íslandi 

standa loks á traustum grunni. Þetta er grunnrannsókn og einungis dropi í hafið, en það er 

von mín að skrásetja megi sögu kvennakóra á Íslandi og að henni verði gert jafnhátt undir 

höfði og öðru kórastarfi hér á landi, því það er vissulega blómlegt og mikið.  



 

 20 

Heimildaskrá 
 
Lokaritgerðir 
 
Álfheiður Björgvinsdóttir. „Syngjandi barn er hamingjusamt barn.“ Lokaritgerð til BA 

prófs í skapandi tónlistarmiðlun, Listaháskóli Íslands, 2011.  
 
Sigrún Lilja Einarsdóttir. „Af hverju syngur þú í kór?“ Lokaverkefni til MA prófs í 

menningarstjórnun, Háskólinn á Bifröst, 2009. 
 
Veronika Osterhammer. „Söngurinn göfgar og glæðir, guðlegan neista í sál.“ Lokaritgerð 

til BA prófs í skapandi tónlistarmiðlun, Listaháskóli Íslands, 2008. 
 
Greinar úr gagnasafni timarit.is 
 
Inga Dóra Björnsdóttir. 2001. Hin karlmannlega raust og hinn hljóðláti máttur kvenna. 

Saga, 7-50. Guðmundur J. Guðmundsson, Guðmundur Jónsson, Sigurður Ragnarsson. 
Sögufélag, Reykjavík. 

 
Ingibjörg Eyþórsdóttir. „Erlendir tónlistarmenn á Íslandi á 20.öld.“  Morgunblaðið,14. 

apríl 2007, bls. 4-5. 
  
Jón Tómasson. „Tónlistin - leið til menningarauka og fegurra lífs.“ Faxi, 1. maí 1975, bls. 

56. 
Kristín Ástgeirsdóttir. „Hirðskáld kvennahreyfingarinnar.“ Morgunblaðið, 27. janúar 

2007, bls. 4.  
Margrét Björvinsdóttir. „Landsmót Kvennakóra.“ Vera, 1. febrúar 1993, bls. 32. 
 
Tilkynningar, auglýsingar og greinar án höfunds úr gagnasafni timarit.is 
 
Alþýðuflokkurinn. „Skemtunin í Iðnó í kvöld.“ 1.maí, 1.maí 1932, bls. 8. 
 
„Fjandskapurinn í  garð verkakvennanna.“ Verkamaðurinn, 14. desember 1935, bls. 1-2. 
 
„Frá útför Jóns Sigurðssonar.“ Morgunblaðið, 18. apríl 1984, bls. 72. 
 
Fyrsta lúterska kirkjan. „Kvennakór.“ Lögberg, 17.apríl 1933, bls. 8. 
 
„Hörpusöngur Selkórsins.“ Morgunblaðið, 22. apríl 1979, bls. 2. 
 
„Íslenskt - Rússneskt.“ Morgunblaðið, 28. mars 1933, bls. 7. 



 

 21 

 
KFUM og KFUK. „Æskulýðsvika KFUM og KFUK.“ Morgunblaðið, 10.febrúar 1963, 

bls. 21. 
 
„Kirkjuhljómleikar.“ Morgunblaðið, 20. apríl 1927, bls. 8. 
 
Kvennakór Reykjavíkur. „Kvennakór Reykjavíkur.“ Alþýðublaðið, 17.nóvember 1934, 

bls. 4. 
 
„Kvöldsöngur í Landakotskirkjunni endurtekinn.“ Morgunblaðið, 22.maí 1941, bls. 4. 
 
„Samkoman í Bárunni.“ Vikuútgáfa Alþýðublaðsins, 10. maí 1927, bls. 2. 
 
„Samsöngur Söngfélagsins Gígjunnar.“ Dagur, 7. maí 1969, bls. 4-5. 
 
Slysavarnarkonur á Siglufirði. „Slysavarnarkonur á Siglufirði.“ Siglfirðingur, 

20.desember 1962, bls. 5. 
 
„Syngjandi nesbúar.“ Vísir, 12. apríl 1977, bls. 3. 
 
„Syngja sín bestu lög.“ Íslendingur,  20. mars 1979, bls. 6-7. 
 
Söngfélagið Erlur. „Erlur.“ Morgunblaðið, 27.mars 1919, bls. 2. 
 
Söngfélagið Erlur. „Samsöngur í Hafnarfirði.“ Morgunblaðið, 8.mars 1919, bls. 2. 
 
„Söngfjelagið Erlur.“ Morgunblaðið, 27. október 1925, bls. 4.  
 
„Útför Jóns Sigurðssonar og Ingibjargar Einarsdóttur.“ Þjóðólfur, 8. maí 1880, bls 51. 
 
„Útbreiðsla sönglistar í Hafnarfirði.“ Heimir, 1. janúar 1923, bls. 7.  
 
Tónlistarskólinn á Akureyri. „Söngur.“ Íslendingur, 2.febrúar 1967, bls. 7. 
 
 
Vefheimildir 
 
Baldur Andrésson. „Brynjar Þorláksson.“ Tónlistarsaga Reykjavíkur, 27.apríl 2016, sótt 

10. maí 2016 á http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1800-1900/til1900_12.html.  
 



 

 22 

Baldur Andrésson. „Pétur Guðjohnsen.“ Tónlistarsaga Reykjavíkur, 22.mars 2016, sótt 
10. maí 2016 á http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1800-1900/til1900_2.html.  

 
Baldur Andrésson. „Opinber söngur og hljóðfæraleikur.“ Tónlistarsaga Reykjavíkur, 

11.mars 2008, sótt 10. maí 2016 á http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1800-
1900/til1900_13.html#skolapiltar. 

 
Bjarki Sveinbjörnsson. „Alþingishátíðin 1930.“ Tónlist á Íslandi á 20.öld, úr Ph.D. 

ritgerð í tónvísindum frá Háskólanum í Álaborg 1. desember 1998, bls. 11-26, sótt 8. 
maí 2016 á http://www.ismennt.is/not/bjarki/phd/sidur/11-26.html.  

 
Hreiðar Ólafsson. „Minningargrein um Hallgrím Þorsteinsson.“ Ísmús, upphaflega í 

dagblaðinu Vísir þann 17.nóvember 1952, sótt 7. maí á 
http://www.ismus.is/i/person/id-1003146.  

 
Kvennasögusafn Íslands-Ártöl og áfangar, sótt 8. maí 2016 á 

http://kvennasogusafn.is/index.php?page=artoel-og-afangar. 
 
„Ragnar H. Ragnar.“ Ísmús, sótt 8 maí á http://www.ismus.is/i/person/id-1003815.  
 
„Friðrik Bjarnason.“ Ísmús, sótt 8 maí á http://www.ismus.is/i/person/id-1003082.  
 
Sigurður Sævarsson. „Choral life in Iceland.“ The IFCM Magazine, 1. janúar 2015, sótt 

7. maí 2016 á http://icb.ifcm.net/en_US/choral-life-in-iceland/.  
 
Steinunn Jóhannesdóttir. „Þverpólitísk samstaða gerði gæfumuninn.“ Morgunblaðið, 23. 

október 2005, sótt 10. maí 2016 á 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1045336/?item_num=49&dags=2005-10-23.  

 
Sunnukórinn á Ísafirði. „Saga Sunnukórsins 1934 til 2004.“ Glósa á Facebook. 28.janúar 

2016, sótt á 8. maí 2016 á https://www.facebook.com/notes/sunnuk%C3%B3rinn-
%C3%ADsafir%C3%B0i/saga-sunnuk%C3%B3rsins-1934-til-
2004/879331825498094. 

 
„Þorsteinn Briem.“ Alþingi, uppfært 1.apríl 2016, sótt 8. maí 2016 á 

http://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=600.  
 
Vefgreinar  
 
Helgi J. „Gígjan [7] (1967-1983).“ Glatkistan, 19. janúar 2015, sótt 10. maí 2016 á 

https://glatkistan.com/2015/01/19/gigjan_7/.  



 

 23 

 
Margrét Bóasdóttir. „Kvennakórar fyrr og nú.“ Gígjan, ávarp flutt á fyrsta málþingi 

Gígjunnar þann 4.mars 2005, sótt 7. maí 2016 á http://gigjan.is/gogn/kvk-
fyrrognu.pdf.  

 
Una Margrét Jónsdóttir. „Kristín Guðjohnsen og Valgerður L. Briem.“ Kvennablaðið, 

3.apríl 2014, sótt 8. maí 2016 á http://kvennabladid.is/2014/04/03/una-margret-
jonsdottir-skrifar-um-islensk-kventonskald/. 

 
Una Margrét Jónsdóttir. „Íslensk kventónskáld 2.pistill.“ Kvennablaðið, 8.apríl 2014, sótt 

8. maí 2016 á  
 http://kvennabladid.is/2014/04/08/islensk-kventonskald-2-pistill/.  
 
„1995 Reykjavík.“ Gígjan, sótt 8. maí 2016 á http://gigjan.is/?id=401.  
 
„Þetta var hreint ævintýri.“ Landsmót íslenskra kvennakóra, Akureyri 9.-11.maí 2014,  

Gígjan, 2014, sótt 7. maí 2016 á 
http://www.gigjan.is/gogn/landsmot_2014_motsblad.pdf.  

 
 
Hljómplötur og geisladiskar 
 
Kvennakórinn Lissý. Láttu rætast draum. 1992, geisladiskur. 
 
Kvennakór Suðurnesja. Nú er öllum létt um róminn. 1974, hljómplata.  
 
Söngfélagið Gígjan. Söngfélagið Gígjan. 1979, hljómplata. 
 
 
Tímarit  
 
Björg Sigurðardóttir. Lizzie á Halldórsstöðum - „Tveggja heima barn.“ Skarpur, 28.apríl 
2016. 
 
Bækur 
 
Sigríður Anna Ellerup, Sigurbjörg Aðalsteinsdóttir. da capo. Reykjavík: Kvennakórinn 
Vox feminae, 2009. 
 
 
 



 

 24 

 
Munnlegar heimildir 
 
Samtal höfundar, Hildigunnar Einarsdóttur við Jóhönnu V. Þórhallsdóttur, 17.október 
2015. 
 
Samtal höfundar, Hildgunnar Einarsdóttur við Margréti Bóasdóttur, 23.september 2015 
og 7.maí 2016. 
 
Samtal höfundar, Hildigunnar Einarsdóttur við Margréti J. Pálmadóttur, 20.apríl 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


