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Útdráttur 
Sálmar og sálmalög hafa verið hluti af menningu Íslendinga síðastliðnar fjórar aldir. Fyrstu 

sálmarnir sem voru sungnir hér á landi voru sálmar Marteins Lúthers, þýddir yfir á 

íslensku, en hann lagði ríka áherslu á endurnýjun sálmasöngs sem sunginn væri á 

móðurmálinu. Íslenskum sálmum og sálmalögum hefur fjölgað með hverri nýrri sálmabók 

en þar eru íslensk tónskáld í fararbroddi. Sálmar og sálmalög eru hluti af kristinni kirkju. Á 

Íslandi er hlutfall trúlausra að aukast og með hverju árinu kjósa fleiri að skrá sig úr 

Þjóðkirkjunni. Minnkandi kirkjusókn leiðir því til þess að sífellt fleiri fara á mis við 

þennan tónlistararf. Sá sem samdi stærstan hluta í þeim sálmaarfi er Þorkell Sigur-

björnsson. Í heildina samdi hann um fjögurhundruð verk en sálmalög hans hafa þó hlotið 

mesta athygli, ekki einungis innan veggja íslensku kirkjunnar heldur einnig utan hennar 

sem og úti í heimi. Má þar helst nefna sálmalagið Heyr, himna smiður. Það er því hvort 

tveggja í senn áhugavert og mikilvægt að skoða og kortleggja tónsmíðaaðferðir Þorkels og 

ekki síst hvernig hann nær að skapa sinn sérstaka hljóm. Hvað gerir hann sem fær fólk til 

að tengjast lögum hans svo sterkum böndum? Í ritgerð þessari er farið lauslega yfir sögu 

íslenskra sálma og sálmalaga þar sem lög Þorkels Sigurbjörnssonar verða í aðalhlutverki.   
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Inngangur  

Sálmar og sálmalög hafa verið hluti af menningu Íslendinga allt frá 16. öld, en þá kom út 

fyrsta íslenska sálmasöngsbókin. Með hverri útgáfu hefur verið lögð áhersla á að fjölga 

íslenskum sálmum og íslenskum sálmalögum, en fyrstu útgáfurnar innihéldu að mestu 

erlenda sálma. Íslenskum sálmalagahöfundum hefur fjölgað á síðustu áratugum en meðal 

þeirra sem hafa lagt hvað mest í þann arf eru Róbert A. Ottóson, Sigvaldi S. Kaldalóns, Jón 

Stefánsson, Hörður Áskelsson, Sigurður Flosason og Þorkell Sigurbjörnsson.  

Þorkell er eitt afkastamesta tónskáld Íslandssögunnar. Hann samdi þónokkuð af 

sálmalögum, en þau hafa verið sérstaklega vinsæl, ekki einungis innan veggja íslensku 

kirkjunnar heldur líka utan hennar. Sérstaklega ber að nefna sálmalagið Heyr, himna 

smiður sem Þorkell samdi við elsta varðveitta sálm Norðurlanda. Það hefur fengið aukna 

athygli síðustu ár og keppast nú kórar víðs vegar um heiminn við að flytja hið íslenska 

undur. Þorkatli hefur með tónsmíðum sínum tekist að ná til fólks. Margir telja Heyr, himna 

smið eitt fegursta kórverk sem Íslendingar hafa átt og hafa margir sterkar taugar til þess. 

Það er því hvort tveggja í senn áhugavert og mikilvægt að skoða og kortleggja tónsmíða-

aðferðir Þorkels og ekki síst hvernig hann nær að skapa sinn sérstaka hljóm. Nálgun hans 

hans á tónlist og tónsmíðar þykir mér einkar áhugaverð en hún er ein af ástæðum þess að 

ég valdi að fjalla sérstaklega um Þorkel.  

Ákvörðun mín um að skrifa um þetta efni kemur úr eigin reynsluheimi en kórastarf 

hefur ávallt vakið áhuga minn og veitt mér ánægju og gleði. Þrátt fyrir að vera sjálf ekki 

trúuð þá tengist ég sálmalögum sterkum böndum á einhvern óútskýranlegan hátt. Þorkell 

vakti sérstakan áhuga minn vegna þeirra viðhorfa sem hann hafði til tónlistar og tón-

sköpunar. Hann forðaðist að taka sjálfan sig of alvarlega og samdi tónlist fyrir fólkið í 

kringum sig. Þetta viðhorf er eitthvað sem ég tel vera mjög mikilvægt í heimi tónlistarinnar 

og eitthvað sem fleiri ættu að tileinka sér, ekki vegna þess að ég telji tónlistarfólk taka sig 

of alvarlega, heldur vegna þess að ég tel þetta viðhorf vera hollt fyrir sjálfstraustið og draga 

úr óþarfa og mögulega hamlandi kröfum tónlistarmanna til sjálfra síns.  
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1. Sálmar og sálmabækur 

Íslensku sálmabækurnar 
Sálmabók Íslensku þjóðkirkjunnar hefur verið gefin út reglulega síðan á 16. öld. Í raun eru 

þetta margar mismunandi sálmabækur sem flestar hafa gengið undir heitinu „sálmabókin“, 

þótt ekki sé verið að tala um sömu bókina hverju sinni. Oft eru gerðar þónokkrar breytingar 

við hverja nýja útgáfu en þó hafa þær allar óbeint stefnt í sömu átt, það er að fjölga 

íslenskum sálmum og sálmalögum. 

Fyrsta íslenska sálmabókin var sálmabók Guðbrands Þorlákssonar biskups sem kom út 

árið 1589. Fimm árum síðar kom svo út messusöngbók sem ávallt hefur verið þekkt undir 

heitinu Grallarinn en þessar tvær útgáfur innihéldu samanlagt 150 sálmalög og áttu þátt í 

að móta sálmasöng Íslendinga í rúmlega tvær aldir. Sálmabókin var endurbætt árið 1619 og 

kom svo út margoft fram til ársins 1801 þegar Aldamótabókin kom út en hún var alls-

ráðandi í um sjötíu ár eða þar til næsta sálmabók var gefin út árið 1871.1 Árið 1886 kom út 

sú útgáfa sem kalla mætti hina merkilegustu því á þeim tíma varð einhvers konar 

sálmabylting. Í henni mátti finna um 650 sálma og þar af voru um 400 nýir íslenskir 

sálmar. Bók þessi var umdeild fyrst um sinn, þótti illa unnin og of lík þeirri frá 1871 en 

hún var þó notuð allt til ársins 1945.2 Þá kom út ný sálmabók með flestum af sálmunum úr 

bókinni frá 1886 en engu var bætt við.3  Árið 1962 var ákveðið að endurskoða þyrfti 

sálmabókina enn á ný. Fimm manna nefnd, með Sigurbjörn Einarsson biskup og föður 

Þorkels Sigurbjörnssonar fremstan í flokki, vann hörðum höndum að endurskoðuninni. 

Nefndin fór yfir fjöldann allan af sálmum, bæði prentaða sálma í sálmabókum Þjóð-

kirkjunnar, sálma utan Þjóðkirkjunnar, sálma úr blöðum og tímaritum og aðsenda sálma frá 

hinum ýmsu sálmahöfundum. Kom sú sálmabók loks út árið 1972.4 Það var ekki fyrr en 

árið 1991 að fyrstu viðbætur voru gerðar við Sálmabók 1972, auk þess sem þar voru allir 

sálmarnir tónsettir. Árið 1997 var Sálmabók 1972 ásamt viðbætinum frá 1991 gefin út í 

einni bók ásamt nýrri viðbót með nýjum sálmum. Síðasta uppfærsla var árið 2013 þegar 

gefinn var út nýr sálmabókarviðbætir en sá innihélt fáeina hefðbundna sálma, marga með 
                                                
1 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Íslensk kirkjusaga (Reykjavík: Flateyjarútgáfan, 2012), bls. 143-145. 
2 Torfi K. Stefánsson Hjaltalín, Íslensk kirkjusaga, bls. 227-228. 
3 Einar Sigurbjörnsson, „Sálmar Lúthers.“ Ritröð Guðfræðistofnunar, 37. tölublað (september 2013): bls. 85, 
sótt http://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=1152&lang=is. 
4 Arngrímur Jónsson. „Ný sálmabók.“ Kirkjuritið, 2. tölublað (júní 1972): bls. 164. Sótt 10. nóvember á 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=443&lang=is. 
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nýjum þýðingum, en meirihlutinn voru nýir sálmar sem bárust sálmabókarnefnd. Einhverjir 

nýju sálmanna höfðu verið hluti af af æskulýðsstarfi kirkjunnar í mörg ár en flestir voru 

hluti af afrakstri Sálmafoss, sem er verkefni styrkt af Tónmenntasjóði kirkjunnar og hefur 

undanfarin ár verið haldið árlega í Hallgrímskirkju í tengslum við Menningarnótt.5 Stefnt 

er að útgáfu nýrrar sálmabókar haustið 2017, ásamt kóralbók, en sálmabókarviðbætirinn 

2013 var hluti af undirbúningi nýju útgáfunnar.6 

Íslenskir sálmar 
Við siðaskiptin varð sú breyting að helgihald skyldi fara fram á móðurmálinu í stað latínu 

eins og tíðkaðist í kaþólskum sið og einnig var lögð áhersla á endurnýjun sálmasöngs. 

Marteinn Lúther bjó sjálfur yfir mikilli skáldgáfu og skrifaði fjölmarga sálma auk þess að 

semja lög við þá, en íslensk þýðing þessara sálma var meðal fyrsta efnisins sem gefið var 

út hér á landi á íslensku eftir að bókaútgáfa hófst.7 En þótt sálmar þessir hafi verið á 

íslensku þá voru þeir ekki íslenskir að uppruna. Fyrst um sinn voru örfáir sálmar eftir 

íslenska höfunda í sálmabókunum en hlutfall þeirra jókst með hverri útgáfu bókarinnar. 

Flestir voru þýddir úr þýsku en þó einhverjir úr dönsku og latínu. Í sálmabók Guðbrands 

frá árinu 1589 voru líklega um 10-20 íslenskir sálmar og mun fleiri í sálmabókinni frá 

árinu 1619. Það var ekki fyrr en í útgáfunni frá 1886 sem íslenskir sálmar urðu í meirihluta 

og til varð nokkurs konar kjarni íslenskra sálma sem byggt hefur verið á síðan.8 

Hvað er sálmur? 
Af hverju syngjum við sálma og hverjir eru það sem skrifa og semja þessa sálma? Til þess 

að svara þessum spurningum er fyrst mikilvægt að skilja hvaðan hugtakið og orðið sálmur 

kemur. Í grein úr Ritröð Guðfræðistofnunar frá 2013, Sálmar og sálmasöngur, er fjallað 

um uppruna orðsins sálmur:  

Orðið sálmur er af gríska orðinu psalmos sem upphaflega þýðir söng sem 
sunginn var við undirleik strengjahljóðfæris sem hét psalterion. Þegar Gamla 
testamentið var þýtt úr hebresku yfir á grísku á þriðju öld fyrir Krist var 
sálmasafninu gefið nafnið Sálmarnir (Psalmoi) og í framhaldinu var farið að 

                                                
5 Einar Sigurbjörnsson, „Sálmabókarnefnd,“ í Árbók kirkjunnar 2013-2014, Guðrún Finnbjarnardóttir og 
Þorvaldur Víðisson sáu um útgáfu, bls. 73-110, (Reykjavík: Biskupsstofa, 2014), bls. 104-105, sótt 5. 
desember á http://kirkjan.is/kerfi/skraarsofn/kirkjan-frettir/2014/10/arbok-kirkjunnar-2013-2014.pdf. 
6 Einar Sigurbjörnsson, „Sálmabókarnefnd,“ í Árbók kirkjunnar 2015-2016, Guðrún Finnbjarnardóttir og 
Þorvaldur Víðisson sáu um útgáfu, bls. 7-14, (Reykjavík: Biskupsstofa, 2016), bls. 13, sótt 5. desember á 
http://kirkjan.is/kerfi/skraarsofn/kirkjan-frettir/2016/01/Árbók-kirkjunnar-2015-2016.pdf. 
7 Einar Sigurbjörnsson, „Sálmar Lúthers.“ Bls. 53. 
8 Guðmundur Óli Ólafsson. „Trú og líf - og sálmar.“ Kirkjuritið, 2. tölublað (júní 1972): bls. 106-107, sótt 
10. nóvember á http://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=443&lang=is. 
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nefna sálmasafnið Saltara (psalterion) en á hebresku heitir sálmasafnið Te 
hillim eða lofsöngvarnir. Þegar kristnin barst til Vesturlanda og latína varð 
ráðandi tungumál í Vestur-Evrópu voru grísku orðin psalmos og psalterion 
umrituð á latinu í psalmus og psalterium sem varð sálmur og saltari á 
íslensku.9 

Samkvæmt íslenskri orðabók er sálmur trúarljóð eða andlegt kvæði til söngs við guðs-

þjónustu.10 Erfitt er þó að alhæfa um hvað flokkist undir sálm og hvað ekki, en á Norður-

löndunum flokkast öll kvæði í sálmabók undir sálma, bæði ortir sálmar sem og sálmar 

Biblíunnar. Í flestum öðrum löndum er þessu öðruvísi farið því þar á orðið sálmur einungis 

við um Davíðssálma en ortir sálmar eru leiddir af grísk-latneska orðinu hymnus.11 Séra 

Sigurjón Guðjónsson (1901-1995), fyrrum prestur í Saurbæ, sálmasmiður og sálmafræð-

ingur sem kom að sálmabókarútgáfunni árið 1972 hafði þetta að segja um sálma: 

Sálmur þarf, ef vel á að vera, að hafa stoð í Heilagri Ritningu. Og meðal 
beztu sálma, sem ortir hafa verið á liðnum öldum, eru einmitt sálmar, sem 
ortir hafa verið út frá Davíðssálmum og ritum Nýja testamentisins og 
einstökum ritningargreinum þaðan. Sálmurinn er sungið evangelíum, sungin 
játning, sungin bæn. Í sálmi verður að heyrast hjartsláttur trúarinnar. Hann 
verður að fela í sér mátt, er lyftir mannssálinni frá hinu hversdagslega til 
hæstu hæða. Í sálminum talar söfnuðurinn og einstaklingurinn við Guð, lofar 
hann og þakkar honum. Hinn breyski og brotlegi játar þar synd sína og sekt 
frammi fyrir hinum fullkomna, almættinu, alvizkunni. Sálmur á að bera 
einkenni alvöru og hátíðar, og ég vil bæta við: Hann á að vera einlægur, 
látlaus, að sjálfsögðu á góðu máli, en um leið laus við alla mærð og óþarft 
orðskrúð. Sálmur gerir ávallt kröfu til þess að vera sannur.12 

Sálmar hafa ávallt eitthvað að segja og með því að setja þá í búning tónlistarinnar má ná 

fram sterkari áhrifum. Þeir geta verið glaðlegir, sorglegir, hvetjandi, fræðandi, huggandi og 

uppbyggjandi. Með lagi og ljóðlínu myndast heild sem styrkir hvort annað og er tilgangur 

sálmabóka að styðja við þessa upplifun og hvetja söfnuðinn til þátttöku.13  

Meðal helstu tónskálda á Íslandi sem hafa lagt til sálmalagaarfsins eru Sigvaldi S. 

Kaldalóns, læknir og tónskáld; Róbert Abraham Ottósson, kennari, kór- og hljómsveitar-

stjóri í Reykjavík og söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar um árabil; Atli Heimir Sveinsson, tón-

skáld og tónlistarkennari; Jón Stefánsson, fyrrum organisti við Langholtskirkju í Reykja-

vík; Hörður Áskelsson, organisti og fyrrum söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar; Sigurður 

                                                
9 Einar Sigurbjörnsson, „Sálmar Lúthers.“ Bls. 54. 
10 Árni Böðvarsson ritstýrði, Íslensk orðabók handa skólum og almenningi (Reykjavík: Bókaútgáfa 
Menningarsjóðs, 1983): bls. 181. 
11 Einar Sigurbjörnsson, „Sálmar Lúthers.“ Bls. 54. 
12 Guðmundur Óli Ólafsson, „Trú og líf - og sálmar.“ Bls. 103-105. 
13 Sálmabók íslensku kirkjunnar (Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 1997), bls. 5. 
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Flosason tónlistarmaður og Þorkell Sigurbjörnsson, tónskáld og tónlistarkennari, en hann á 

flesta sálma sálmabókarinnar úr þessum hópi.14,15 

                                                
14 Sálmabók íslensku kirkjunnar, bls. 835-836. 
15 Sálmar 2013 (Reykjavík: Skálholtsútgáfan, 2013). 
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2. Þorkell Sigurbjörnsson  

Óumdeilt er að Þorkell Sigurbjörnsson hafi lagt mikið til sálmalagaarfsins á Íslandi. 

Tónlistarferill hans hófst í Tónlistarskólanum í Reykjavík þar sem hann lærði á píanó, 

orgel og fiðlu. Í framhaldinu lá leið hans til Bandaríkjanna þar sem hann hóf nám í 

tónsmíðum við Hamline-háskólann í Minnesota. Eftir grunnnám fór hann í framhaldsnám í 

Illinois-háskóla þar sem hann lærði meðal annars raftónlist. Þar var hann einn þriggja 

nemenda í raftónlistardeild og fólust tónsmíðarnar aðallega í því að klippa og skeyta saman 

hljóðum og upptökum. Þorkell var fyrstur Íslendinga til að leggja stund á raftónlist en 

áhugi hans kviknaði eftir kynni hans á tveimur lykilverkum sjötta áratugarins, Poème 

électronique eftir Varésé og Gesang der Junglingen eftir Stockhausen.16 Þorkell kenndi 

alla sína tíð í Tónlistarskólanum í Reykjavík og seinna í Listaháskóla Íslands þegar hann 

var stofnaður þar sem hann kenndi tónlistarsögu, tónfræði og tónsmíðar. Hann vann einnig 

sem dagskrárgerðarmaður hjá RÚV og var með eigin þætti um samtímatónlist sem voru á 

dagskrá RÚV í um þrjátíu ár 17  og hét Tónlist á atómöld. Hann vann sem tónlistar-

gagnrýnandi, var formaður Tónskáldafélags Íslands frá 1982-88, formaður Bandalags 

íslenskra listamanna 1982-86 og formaður Musica Nova 1964-67. Einnig var hann einn af 

stofnendum Íslenskrar tónverkamiðstöðvar og var stjórnarformaður þar 1968-81 sem og 

framkvæmdastjóri og stjórnarmaður Listahátíðar í Reykjavík.18 

Þorkell virðist hafa haft fleiri klukkutíma í sólarhringnum en meðalmaðurinn þar sem 

honum tókst að semja fjölda verka samhliða annarri vinnu og nefndarstörfum. Hann samdi 

hljómsveitarverk, einleikskonserta, kammerverk, raf- og tölvutónlist, einleiksverk, söng-

lög, kammeróperur og kórtónlist. Flest þessarra verka samdi hann eftir pöntunum fyrir 

ákveðna flytjendur, kóra eða viðburði og stundum þegar vantaði uppfyllingarefni á 

tónleika.19 Hann samdi ávallt fyrir sjálfan flytjandann og honum tókst undantekningarlaust 

að skapa verk sem hentuðu flytjandanum fullkomlega.  

                                                
16 Bjarki Sveinbjörnsson, „Tónlist á Íslandi á 20. öld - Þorkell Sigurbjörnsson.“ Músík.is, 1. desember 1998. 
http://www.musik.is/BjarkiSve/Phd/Sidur/231-35.html.  
17 Guðmundur Andri Thorsson. Úr bæklingi með hljómdisknum Portrait Thorkell Sigurbjörnsson 
(Reykjavík: Íslensk tónverkamiðstöð, 1991). 
18 „Andlát: Þorkell Sigurbjörnsson“, mbl.is, 31. janúar 2013, sótt 15. september 2016 á 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/01/31/andlat_thorkell_sigurbjornsson. 
19 Göran Bergendal, New Music in Iceland. (Reykjavík: Iceland Music Information Centre, 1991), bls. 93. 
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Þorkell vildi ekki taka tónsmíðar sínar of alvarlega og forðaðist að nota orðið „tónskáld“ 

um sjálfan sig. Hann ætlaði þó alltaf að verða tónlistarmaður en hann kom úr mikilli 

tónlistarfjölskyldu þar sem tónlist var stór hluti af heimilislífinu og mjög ungur byrjaði 

hann að prófa sig áfram með að semja lítil lög.20 Hann samdi mikið fyrir fólk sem hann 

þekkti, vini og fjölskyldu, eða í beinu samstarfi við flytjendurna. Hann líkti tónsmíðum við 

að borða, það væri gaman að fá góða máltíð en venjulegur matur dugði líka. Hann vildi 

semja mannlega tónlist og var tilgangurinn að gera heiminn að betri stað.21  

Þorkell samdi ógrynni af kórverkum á tónlistarferli sínum og eru þau mörg meðal 

vinsælustu verka hans. Hann var sérstaklega fær í að semja kórtónlist og hafa mörg verka 

hans gengið kóra á milli og má nánast fullyrða að hver einasti íslenski kór hafi einhvern 

tímann sungið verk eftir hann. 

                                                
20 Göran Bergendal, „A Portrait of Thorkell Sigurbjörnsson.“ Nordic Sounds, 1. tölublað (1987): bls. 11-14, 
sótt 15. september á http://dvm.nu/periodical/ns/ns_1987/ns_1987_01/a-portrait-of-thorkell-sigurbjornsson/. 
21 Bergendal, New Music in Iceland, bls. 93. 
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3. Kórlögin 

Þorkell samdi í kringum 140 kórverk um ævina og voru þau ýmist frumtónsmíðar eða 

útsetningar, bæði andlegar og veraldlegar. Hann samdi fyrir blandaða kóra, karlakóra, 

barnakóra og kvennakóra, um 100 verk án hljóðfæra en 40 með hljóðfærum. Um 110 

þeirra voru frumtónsmíðar, þar af um 13 frumsamdir sálmar og um 20 útsetningar, ýmist á 

eigin tónsmíðum eða gömlum sálmum eða þjóðlögum. Alveg eins og með önnur verk þá 

voru kórverkin oftast samin með flytjandann í huga. Sem dæmi samdi hann flókin verk 

fyrir reynslumikla kóra og einfaldari verk fyrir þá reynsluminni. Þegar kom að flutningnum 

sjálfum þá átti hann það til að yppta öxlum því honum þótti það hlutverk kórstjórnandans 

að túlka lagið, það væri í raun síðasti þátturinn í að móta lokaútkomu verksins. Þorkell 

samdi mikið fyrir Hamrahlíðarkórinn undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur og hefur varla 

liðið sá vetur þar sem ekki er sungið að minnsta kosti eitt lag eftir Þorkel. Verkin voru flutt 

við stúdentaútskriftir, tónleika og tónleikaferðir innanlands sem utan. Árið 2008 gaf kórinn 

út plötu sem samanstóð eingöngu af lögum eftir Þorkel. Einnig samdi hann verk fyrir Jón 

Stefánsson og kóra hans í Langholtskirkju, Þórunni Björnsdóttur og Skólakór Kársness, 

Mótettukórinn, Telpnakór Öldutúnsskóla og svo lengi mætti telja. Einnig gaf hann vinum 

og ættingjum verk í gjafir, brúðkaupsgjafir og afmælisgjafir og má þar nefna sem dæmi 

121. sálm Davíðs sem hann samdi fyrir brúðkaup dóttur sinnar Mistar Barböru.22 

Kórverkin hafa flest mjög einkennandi blæ sem útskýrist af notkun hans á kirkjutón-

tegundunum en hann studdist að mestu leyti við þær í kórtónsmíðum sínum. Þær eru ekki 

bundnar neinum sérstökum stíl heldur nýtir hann alla þá þekkingu sem hann hefur sankað 

að sér og talaði um að hann væri að leika sér að tónum.23 Hann notaðist mikið við stutt og 

hnitmiðuð stef sem hann vann vel úr og útkoman varð oft stór og mikil. Tónarnir voru eins 

og leir í höndunum á honum og textanotkun áhugaverð á þann hátt að hann nýtti sér 

áherslur orðanna og vann úr þeim með því að flétta saman skemmtilegum rytmum, 

kanónum og þrástefjum.  

                                                
22 Steinar Logi Helgason, Örnólfur Eldon Þórsson og Þorkell Nordal. Rannsóknir á íslenskri tónlist 20. og 21. 
aldar – Þorkell Sigurbjörnsson: Hljómsveitarverk, einleikskonsertar, kórverk og kammeróperur (Óútgefin 
skýrsla fyrir Nýsköpunarsjóð námsmanna unnin af nemendum LHÍ undir leiðsögn Hróðmars I. 
Sigurbjörnssonar, 2013-2016). 
23 Hróðmar Ingi Sigurbjörnsson, „Geta börn verið fátæk? Níu lög úr Þorpinu eftir Þorkel Sigurbjörnsson, 
Þræðir - Tímarit um tónlist, Tölublað 1 (febrúar 2016), sótt 12. september 2016 á 
https://thraedir.wordpress.com/tolublad-1/geta-born-verid-fataek/. 
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4. Sálmalögin 

Faðir Þorkels, Sigurbjörn Einarsson, var biskup Íslands um tuttugu ára skeið og af sjö 

systkinum Þorkels urðu þrír bræður hans prestar. Sigurbjörn samdi fjöldamarga sálmatexta 

og má því óneitanlega segja að það hafi haft einhvers konar áhrif á Þorkel og mögulega ein 

af ástæðum þess að hann samdi svo mörg trúarleg lög.24  Sálmalög Þorkels eru mörg 

þekktari meðal almennings en aðrar tónsmíðar hans en mörg þeirra eiga fastan sess í 

menningu þjóðarinnar og eru reglulega flutt við hin ýmsu tilefni, þó oftast innan veggja 

kirkjunnar. Hér verða tekin fyrir nokkur sálmalög Þorkels sem hann samdi við sálma úr 

sálmabók Þjóðkirkjunnar. Farið verður í einfalda greiningu á uppbyggingu þeirra og 

hljómanotkun, en einnig verða nefnd áhugaverð atriði sem tengjast þeim. Að lokum verður 

farið stuttlega yfrir þau sálmalög sem hann hefur útsett fyrir kór. Mikilvægt er að taka fram 

að upptalningin hér er ekki tæmandi listi yfir sálmalög og útsetningar Þorkels því sum 

þeirra verða ekki tekin fyrir og einhver hafa ekki verið gefin út. Af frumsömdu sálma-

lögunum voru valin þau sem eru án hljóðfæra og hafa verið gefin út.25 Bæði laglína og 

raddsetning er í öllum tilvikum eftir Þorkel og þegar um blandaðan kór er að ræða þá er átt 

við fjögurra radda SATB-kór (sópran, alt, tenór, bassi).  

Ég á þig eftir, Jesús minn – sálmur nr. 392 
Verkið samdi Þorkell árið 1976 við fjögurra erinda sálm Hjálmars Jónssonar frá Bólu og er 

fyrir blandaðan kór. Lagið er útsett fyrir þrjár raddir, sópran og alt syngja sömu rödd og 

svo eru tenór og bassi hvor með sína. Verkið er í eólískri kirkjutóntegund frá a alveg í gegn 

þar til á síðasta hljómi þar sem dúrþríund leysir mollþríundina af hólmi og má því segja að 

um mixólýdískan enda sé að ræða (v-I). Það er enginn taktboði og engin taktstrik. Þorkell 

litar mjög lítið með öðrum tóntegundum eða skölum sem þykir mjög ólíkt hans stíl og er 

fyrsta uppbrotið ekki fyrr en í síðasta hljómnum. Hann er þó sjálfum sér samkvæmur á 

þann hátt að hafa endurtekningu í laglínu með örlítið breyttum hljómum.26  

                                                
24 „Sigurbjörn Einarsson“, mbl.is, 6. september 2008, sótt 13. desember 2016 á 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1240897/. 
25 Samkvæmt kórverkagagnagrunni með verkum Þorkels sem stuðst var við við vinnslu ritgerðarinnar. 
26 Þorkell Sigurbjörnsson, Ég á þig eftir, Jesús minn, [Texti eftir] Hjálmar Jónsson frá Bólu (Reykjavík: 
Kirkjuráð, 1976). 
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Faðir vor þín eilíf elska vakir – sálmur nr. 590 
Sálmurinn er flokkaður í sálmabók undir „Hjónavígslu“.27 Þorkell samdi lagið við texta 

Sigurbjörns Einarssonar árið 1985 og er fyrir blandaðan kór. Árið 1991 útsetti hann 

sálminn fyrir blandaðan kór og einsöng sem er lítilli tvíund ofar en upprunalega verkið en 

þar syngur einsöngvari sérstaka laglínu í fjórða og sjöunda erindi, sem er jafnframt hið 

síðasta. Verkið er í grunninn í dórískri kirkjutóntegund frá c en kemur þó við í laghæfum 

moll, hljómhæfum moll og endar svo á hálfenda sem hefur þann tilgang að tengja yfir í 

næsta erindi. Raddfærsla er nokkuð hefðbundin og hljómagangur líka en þó má sjá einstaka 

atriði þar sem Þorkell gefur sér frjálsari hendur. Hann vinnur með grunnrytmastef í sópran 

sem endurtekur sig þrisvar með smá breytingum (sjá mynd 1), en á meðan hreyfast alt, 

tenór og bassi á hálfnótu fresti.28  

 
Mynd 1. Rytmastefið sem Þorkell vinnur með í Faðir vor þín eilíf elska vakir. 

Kalla mætti þetta lagið endalausa þar sem hálfendirinn í lokin skapar spennu sem vill 

leysast á fyrsta sæti og því halda áfram í næsta erindi, sem mætti telja vel við hæfi þar sem 

um brúðkaupssálm er að ræða þar, sunginn þar sem tveir einstaklingar ákveða að vera 

saman (halda áfram) að eilífu. 

Englar hæstir, andar stærstir – sálmur nr. 25 
Lagið er samið við þýðingu Matthíasar Jochumssonar á þriggja erinda ljóði John Stuart 

Blackie29 „Angels holy, high and lowly“.30 Það er sálmalag fyrir blandaðan kór, nokkuð 

hefðbundið í hljómauppbyggingu og með tengitónum þar sem raddir færast í skrefum. Það 

byrjar í eólískri kirkjutóntegund frá d sem Þorkell litar með dórískri kirkjutóntegund og 

hljómhæfum d-moll með viðkomu í sammarka dúr (III. sæti), og endar svo á hálfenda í 

laghæfum d-moll. Lagið er nokkuð dæmigert fyrir tónsmíðastíl Þorkels þar sem 

kirkjutóntegundir eru í aðalhlutverki og endurtekningar áberandi, bæði í laglínu og rytma. 

                                                
27 Sálmabók íslensku kirkjunnar. 
28 Þorkell Sigurbjörnsson, Faðir vor þín eilíf elska vakir, [Texti eftir] Sigurbjörn Einarsson (Reykjavík: 
Íslensk tónverkamiðstöð, 1996). 
29 Þorkell Sigurbjörnsson, Englar hæstir, andar stærstir, [Texti eftir] Blackie - Íslensk þýðing: Matthías 
Jochumsson (Reykjavík: Íslensk tónverkamiðstöð). 
30 „Blackie, John Stuart.“ Encyclopedia Americana - A Library of Universal Knowledge - In Thirty Volumes 
(New York: The Encyclopedia Americana Corporation, 1918), bls. 64, sótt 7. desember á 
https://archive.org/stream/encyclopediaame32unkngoog#page/n62/mode/2up. 
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Einnig má sjá nokkuð dæmigerðan enda fyrir Þorkel, þar sem næst síðasti hljómur er moll 

sem leysist yfir á dúr.  

Heyr, himna smiður – sálmur nr. 308 
Heyr himna smiður er án efa þekktasta sálmalag Þorkels og með ástsælustu kórverkum 

Íslendinga. Lagið hefur undanfarin ár fengið aukna athygli erlendis og má við stutta leit á 

veraldarvefnum heyra það í flutningi kóra frá öllum heimshornum. Lagið er samið árið 

1973 við sálm nr. 308 eftir Kolbein Tumason (dáinn 1208) í Víðimýri31 en sálmur sá er 

einn elsti varðveitti sálmur Norðurlanda. Kolbeinn á að hafa ort sálminn kvöldið fyrir 

andlát sitt eftir átök við menn Guðmundar góða Hólabiskups.32 Þorkell fékk hugmyndina 

að laginu á leið upp Öskjuhlíðina í fyrsta gír en Róbert A. Ottóson hafði fyrr um daginn 

verið að spjalla við Þorkel þar sem þessi sálmur barst til tals.33 Þorkell var ekki lengi að 

semja lagið: „Stundum gerast hlutirnir svona óvænt og ég var ekki lengi að semja lagið. 

Þetta var á laugardagsmorgni um vor.“34 

Verkið hefst með orgelpunkti á fyrsta sæti í eólískri kirkjutóntegund frá a. Þorkell litar 

svo með eólískri kirkjutóntegund frá h sem endar á mixólýdískum hálfenda, fer í jóníska 

kirkjutóntegund frá G, kemur svo heim á eólíska a og endar með sínum einkennandi hætti, 

mixólýdískum enda í A, fimmta sæti moll yfir á fyrsta dúr. Það er nokkuð um endur-

tekningar, en laglína fyrstu og annarrar hendingar eru nokkuð svipaðar, bæði í tónavali og 

rytma. Síðan er laglína þriðju hendingar nánast sú sama og lokahendingin, nema fyrst 

ferund ofar og svo heiltóni ofar.35 

Í heildina eru til þrjár útsetningar eftir Þorkel, ein fyrir barnakór, ein fyrir kvenna- eða 

barnakór og ein fyrir karlakór.36  

                                                
31 Þorkell Sigurbjörnsson, Heyr, himna smiður, [Texti eftir] Kolbein Tumason (Reykjavík: Íslensk 
tónverkamiðstöð). 
32 Hrafn Sveinbjarnarson, Þorgerður Ingólfsdóttir, Árni Heimir Ingólfsson. Úr bæklingi með geisladisknum 
Þorkell í flutningi Hamrahlíðarkórsins (Reykjavík: Íslensk tónverkamiðstöð, Ósló: Norsk Musikkforlag, 
Oxford: Oxford University Press, 2008). 
33 Guðmundur Emilsson, „Vaka 1978.“ Myndband, 1:02:42, sótt 12. september 2016 á 
https://www.youtube.com/watch?v=8MYxXStIlxk. 
34 Bergþóra Jónsdóttir, „Brennumaður og skáld,“ Morgunblaðið, 30. ágúst 2008, bls. 22, sótt 30. nóvember á 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=58&lang=is. 
35 Þorkell Sigurbjörnsson, Heyr, himna smiður. 
36 Steinar Logi Helgason, Örnólfur Eldon Þórsson og Þorkell Nordal, Rannsóknir á íslenskri tónlist 20. og 21. 
aldar – Þorkell Sigurbjörnsson: Hljómsveitarverk, einleikskonsertar, kórverk og kammeróperur. 
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Nú hverfur sól – sálmur nr. 592  
Samið árið 1983 við sálm eftir Sigurbjörn Einarsson.37 Sálmalagið er meira og minna í 

eólískri kirkjutóntegund frá a sem Þorkell skreytir í enda hverrar hendingar, oft með 

stökum tónum sem gefa til kynna hljómhæfan moll eða dóríska kirkjutóntegund. Hann 

fylgir hefðinni með því að leggja áherslu á sammarka dúr, en endar svo með mixólýdískum 

enda, v-I, sem er mjög einkennandi í sálmalögum hans. Raddirnar kallast á, sópran á móti 

alt og tenór, alltaf til skiptis, og hljómurinn klárast með þríundum og skrauti í mótsvarinu 

hjá tenór og alt sem tengir svo yfir í næstu hendingu (sjá mynd 2). Hann vinnur með sama 

rytmastefið út lagið fyrir utan síðustu tvo taktana og má sjá í hverjum einasta takti tvo 

áttunduparta á þriðja slagi sem ganga skref upp á við, annað hvort lítil eða stór tvíund, sem 

brýtur upp endurtekningu tónanna á undan svo það myndast áhersla á fyrri áttundapart. 

 
Mynd 2. Laglína í sópran ásamt svari í alt úr Nú hverfur sól. 

Virkilega hrein tónsmíð þar sem litlu smáatriðin gera hana að því sem hún er og heldur 

henni gangandi. Til er önnur raddsetning af laglínu Þorkels eftir Martin H. Friðriksson sem 

Dómkórinn syngur. 

Til þín, Drottinn hnatta og heima – sálmur nr. 525 
Ekki er vitað nákvæmlega hvenær Þorkell samdi sálminn en til eru upptökur af honum frá 

árinu 1990.38 Það er samið við texta Páls V.G. Kolka sem er þrjú erindi.39 Verkið hefst í 

eólískri kirkjutóntegund í d en Þorkell fer í framhaldinu frjálslega á milli kirkjutón-

tegundanna. Það er enginn taktboði en þó næst því að vera í 5/4 sem skiptist 2+3. Í lok 

hendinga eru ýmist tvö eða fjögur slög og svo í lokahendingu eru tveir taktar með fjórum 

slögum þar sem hægist verulega á og gefur mixólýdíska endanum áherslu.  

                                                
37 Þorkell Sigurbjörnsson, Nú hverfur sól, [Texti eftir] Sigurbjörn Einarsson (Reykjavík: Íslensk 
tónverkamiðstöð). 
38 Steinar Logi Helgason, Örnólfur Eldon Þórsson og Þorkell Nordal, Rannsóknir á íslenskri tónlist 20. og 21. 
aldar – Þorkell Sigurbjörnsson: Hljómsveitarverk, einleikskonsertar, kórverk og kammeróperur. 
39 Þorkell Sigurbjörnsson, Til þín, Drottinn hnatta og heima, [Texti eftir] Páll V. G. Kolka (Reykjavík: 
Íslensk tónverkamiðstöð, 1996). 
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Mynd 3. Laglína í upphafi verksins Til þín, Drottinn hnatta og heima. 

Hér má sjá rytmíska stefið sem Þorkell vinnur úr í gegnum allan sálminn (sjá mynd 3), 

með þó mislöngum endingum. Hver hending hljómar hærri og bjartari, eins og verkið 

virðist stefna upp en svo verða skil undir lok verksins þar sem það fellur aftur niður í 

hljómhæfan d-moll, yfir í dóríska kirkjutóntegund frá d og endar svo á sinn einkennandi 

hátt með mixólýdískum enda, v7 - I. Allar breytingar eru áreynslulausar og flæðandi en á 

sama tíma spennandi. Til eru tvær útsetningar til viðbótar, ein fyrir kvenna- eða barnakór 

og ein fyrir karlakór.40 

Veikur maður, hræðstu eigi, hlýddu – sálmur nr. 381 
Veikur maður, hræðstu eigi, hlýddu er fyrir blandaðan kór og er samið við áttunda erindið 

af níu í ljóðinu Hafísinn eftir Matthías Jochumsson.41  Þetta er án efa óhefðbundnasta 

sálmalag Þorkels, en ekki er hægt að segja að það sé í kirkjutóntegund en þó næst einhvers 

konar mixólýdískri kirkjutóntegund frá E. Þetta er hálfgerð hljómasúpa sem hann litar með 

hljómum úr fjarlægum tóntegundasvæðum. Hann fer frjálslega á milli tóntegunda, byrjar í 

tóntegundum út frá E og færir sig svo yfir í As-dúr svæði. Raddirnar færast mest í skrefum 

og krómatík er áberandi. Verkið er mjög ólíkt öðrum sálmalögum Þorkels en þó má sjá 

hans einkenni í notkun hans á rytma og laglínu því þar vinnur hann með sama stefið út í 

gegn sem eru útfærslur af sömu hugmynd. Það koma þó hefðbundnar hljómatengingar inn 

á milli og þá sérstaklega í endum. Hendingar tengjast saman, fyrst þrjár, svo þrjár og að 

lokum fjórar. Sálmurinn er ekki mikið fluttur, enda nokkuð óhefðbundinn og hentar ekki 

almennum safnaðarsöng.42 

  

                                                
40 Steinar Logi Helgason, Örnólfur Eldon Þórsson og Þorkell Nordal, Rannsóknir á íslenskri tónlist 20. og 21. 
aldar – Þorkell Sigurbjörnsson: Hljómsveitarverk, einleikskonsertar, kórverk og kammeróperur. 
41 „Hafísinn,“ Norðurljósið, 6. tölublað (6. apríl 1888): bls. 21. 
42 Þorkell Sigurbjörnsson, Veikur maður, hræðstu eigi, hlýddu, [Texti eftir] Matthías Jochumsson (Reykjavík: 
Íslensk tónverkamiðstöð). 
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Útsett sálmalög 
Þorkell gerði að minnsta kosti ellefu kórútsetningar á sálmum en aðeins fjórar þeirra hafa 

verið gefnar út. Heimildir um hinar sjö eru munnlegar og hafa komið beint frá kórstjórum 

sem fluttu tiltekin verk. Útgefnar útsetningar eru Bænin má aldrei bresta þig, Guðs kristni í 

heimi (Adeste fideles), Í þennan helga Herrans sal og Allt eins og blómstrið eina. 

Óútgefnar útsetningar eru Bænin má aldrei bresta þig (kvennakórsútsetning); Dagur er, 

dýrka ber; Heyr mín hljóð, himna Guð; Heilagi Guð á himni’ og jörð; Ég veit um himins 

björtu borg; Liljulagið (Almáttugur Guð, allra stétta); og Syngi guði sæta dýrð.  

Bænin má aldrei bresta þig er til í tveimur útsetningum eftir Þorkel, fyrir blandaðan kór 

útsett 1977 og svo fyrir kvennakór. Textinn er eftir Hallgrím Pétursson og er sálmur númer 

337 í sálmabók íslensku kirkjunnar en Þorkell útsetti hann upprunalega fyrir kvennakór 

árið 1972 fyrir Margréti Bóasdóttur.  

Guðs kristni í heimi (Adeste fideles) er útsetning á sálmi 81 og er fyrir bassa eða barítón 

einsöngvara, blandaðan kór og orgel. Útsett 1993. Texti er þýðing Valdimars Snævarr á 

kvæði eftir Wade. 

Í þennan helga Herrans sal er fyrir blandaðan kór, orgel, tvo trompeta og tvær básúnur. 

Þorkell útsetti sálmalagið árið 2000, en sálmurinn er númer 269 í sálmabók íslensku 

kirkjunnar.  

Allt eins og blómstrið eina útsetti Þorkell fyrir blandaðan kór og orgel árið 1998. 

Sálmurinn er nr. 273 í sálmabók íslensku kirkjunnar og er texti eftir Hallgrím Pétursson.43 

                                                
43 Steinar Logi Helgason, Örnólfur Eldon Þórsson og Þorkell Nordal, Rannsóknir á íslenskri tónlist 20. og 21. 
aldar – Þorkell Sigurbjörnsson: Hljómsveitarverk, einleikskonsertar, kórverk og kammeróperur. 
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5. Samantekt á sálmalögunum 

Með einfaldri greiningu á uppbyggingu og hljómanotkun Þorkels í sálmalögum sínum má 

sjá ýmis mynstur og vinnubrögð sem eru endurtekin. Varðandi raddsetningu þá færast 

raddirnar á áreynslulausan hátt og hver rödd hefur sína sjálfstæðu línu. Tónbil eru sjaldnast 

erfið og tónsvið raddanna er innan þægilegra marka og „óþægilegir“ tónar sjaldséðir. Þetta 

eru einfaldar, úthugsaðar útsetningar sem streyma áfram án áreynslu. Hann virðist leggja 

mikla áherslu á að kórinn njóti þess að syngja og virðist vita hvað hentar til kórsöngs.  

Hann vinnur mikið með rytmísk stef sem endurtaka sig í gegnum sálmalögin og eru 

skýr dæmi um þau í Til þín Drottinn, hnatta og heima; Nú hverfur sól; Veikur maður, 

hræðstu eigi, hlýddu og Faðir vor, þín eilíf elska vakir. Sama á við um laglínustef en mikið 

er um endurtekningar eða útfærslur á sama efninu. Öll sálmalögin hafa endurtekningu í 

einhverri mynd og má nánast alhæfa að allar laglínur hans vinni með einhvers konar 

endurtekningu.  

Þorkell er mjög trúr kirkjutóntegundunum og notar þær í nánast öllum sálmalögunum 

fyrir utan Veikur maður, hræðstu eigi, hlýddu. Algengasta kirkjutóntegundin er eólísk þar 

sem mollforhljómurinn spilar stórt hlutverk. Hann nýtir sér svo hinar kirkjutóntegundirnar 

til skrauts eða áherslu og gerir það oft á mjög áreynslulausan hátt, stundum frjálslega og 

stundum með hefðbundnum hætti. Einnig litar hann hljóma og línur með einstaka uppbroti 

sem heldur verkunum gangandi og gefur þeim líf. Það er greinilegt að hann veit ná-

kvæmlega hvað hann er að gera og þekkir alla stefnur og stíla sem gefur honum ákveðið 

frelsi til að ganga gegn hefðbundnum raddfærslureglum. Hann gerir oft frjálslegar 

raddsetningar og hljómatengingar en þó alltaf í þeim tilgangi að glæða verkin spennu og 

eftirvæntingu sem skilar sér í einstakri útkomu. Einnig er síðasti taktur sálmalaganna mjög 

einkennandi fyrir hans stíl þar sem hljómagangurinn er í nær öllum tilfellum moll yfir í 

dúr, annað hvort með mixólýdískum enda, fimmta sæti moll á fyrsta dúr, v-I (Heyr himna 

smiður; Nú hverfur sól; Til þín Drottinn, hnatta og heima) eða mollsæti á fimmta dúr 

(Englar hæstir, andar stærstir og Faðir vor, þín eilíf elska vakir). Þar sem nær öll 

sálmalögin hafa fleiri en eitt erindi þá þarf líka að skoða tenginguna yfir næsta erindi en 

eftir þessa sterku og áhersluríku lokahljóma í dúr þá byrjar næstu erindi oftast á hógværu 

og blíðu fyrsta sæti moll.  
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Þorkell skapar ákveðinn hljóðheim í sálmalögum sínum þar sem hver nóta hefur tilgang. 

Þau eru sköpuð með flytjandann í huga, en með áreynslulausum og svífandi raddfærslum 

er ekki annað hægt en að njóta þess að syngja verkin hans. Þessi hljómur er án efa ástæðan 

fyrir því að þessi lög eru sungin svo mikið.  
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6. Framtíðin - sálmalögin og Þorkell 

Þorkell starfaði sem kennari alla tíð og hefur því kennt svo mörgum að áhrif hans ná miklu 

lengra en þessi ritgerð getur náð utan um. Margir af þessum nemendum eru kennarar í dag 

og munu þeir flytja þessa þekkingu enn lengra. Þorkatli tókst að semja tónlist með 

aðferðum og viðhorfi sem virðist virka og hafa áhrif og munu sálmalög hans fá að lifa 

áfram með öllum kórunum en vonandi líka með þjóðinni. Tónskáld og tónlistarfólk 

nútímans og framtíðarinnar munu læra um Þorkel í skólum og um líf hans og starf, þannig 

munu sálmalög hans lifa áfram með tónlistarfólki. Í honum varðveitist saga fyrri ára en 

einnig mun hún endurspeglast í sálmum framtíðarinnar vegna áhrifa hans.  

Hins vegar verður að hafa í huga að tímarnir breytast og mennirnir með. Sálmar og 

sálmalög eru hluti af kristinni kirkju og oftast sungnir í kristnum kirkjum í kristilegum 

athöfnum og messum. Á Íslandi er hlutfall trúlausra að aukast og með hverju árinu kjósa 

fleiri að skrá sig úr Þjóðkirkjunni. Minnkandi kirkjusókn leiðir til þess að sífellt fleiri fara á 

mis við þennan tónlistararf sem er meira en bara kristilegur trúarsöngur, hann er líka hluti 

af menningu Íslendinga síðustu fjórar aldir. Á bak við hvern sálm er ekki einungis ljóð-

skáld og tónskáld heldur einnig saga. Þá sögu er mikilvægt að varðveita en einnig 

mikilvægt að viðhalda. Hvernig viðhalda skal sálmasöng er flókið fyrirbæri en þó má segja 

að með reglulegri endurnýjun sálmabókar séu tekin stutt skref í þá átt. Mörgum þykir þó 

vænt um ákveðna sálma sem sungnir eru í skírnum, jarðarförum, brúðkaupum og ekki síst 

á jólunum. Í dag kjósa margir annars konar tónlist framyfir sálmalögin á viðburðum 

þessum, og þá helst popplög nútímans en ástæðu þess mætti að einhverju leyti rekja til þess 

að fólk tengist þeim sterkari böndum. Það er allt gott og gilt í þeim málum en hins vegar 

væri mikill missir ef sálmalögin yrðu algerlega undir. Á Kirkjuþinginu árið 2007 sagði 

Karl Sigurbjörnsson biskup: 

Á næsta ári verða átta aldir liðnar frá dauða Kolbeins Tumasonar. Sálmur 
hans, „Heyr, himna smiður“ er elsti sálmur á Norðurlöndum, og einhver 
yndislegasti sálmur kirkjunnar. Við þurfum að minnast þess á næsta ári og 
minna á sálmasönginn og lyfta honum fram, finna leiðir til að vekja áhuga á 
þeim undursamlega fjársjóði sem við eigum í sálmaarfi kirkjunnar, og hvetja 
skáld samtímans til að leggja í þann sjóð.44 

                                                
44 Karl Sigurbjörnsson, „Ávarp biskups Íslands, Karls Sigurbjörnssonar.“ Gerðir kirkjuþings 2007, (janúar 
2008): bls. 8, sótt 20. nóvember á http://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=1136. 
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Í nýju sálmabókinni sem kemur út á næsta ári verða margir nýir sálmar sem og nýlegir 

og verður þar hópur nýrra sálmalagahöfunda sem sumir hverjir eru að stíga sín fyrstu skref 

í sálmalagagerð. Áhugavert verður að sjá hvernig þessir nýju sálmar munu spjara sig sem 

og þeir gömlu og gera sér í hugalund hvort þeir verðir enn sungnir eftir 100 ár. 

Niðurlag 

Sálmar og sálmalög hafa öldum saman verið hluti af menningu Íslendinga og hafa lögin 

verið sungin við ýmis tilefni og tækifæri. Mörg íslensk tónskáld hafa í gegnum árin lagt í 

sálmalagaarfinn og má vona að svo verði áfram og að íslenskum sálmalagaskáldum fari 

fjölgandi með árunum. Sálmar eru hluti af kristinni kirkju en þrátt fyrir það er mikilvægt að 

hafa í huga að á bak við sálmalögin eru ekki einungis ljóðskáld og tónskáld heldur einnig 

menningarlegur arfur og hefð. Þó að trúuðu fólki í íslensku þjóðfélagi fari fækkandi  

verðum við að vona að sálmalagahefðin haldi velli. Þorkell Sigurbjörnsson hefur 

óumdeilanlega skilið eftir sig stórt spor í sálmalagaarfinum og ná áhrif hans mun lengra en 

þessi ritgerð nær utan um. Lög hans á borð við Heyr, himna smið hafa öðlast líf utan 

kirkjunnar, líklega vegna blómstrandi starfsemi kóra á Íslandi. Fólk á öllum aldri þekkir 

lagið og tengist því tilfinningaböndum. Ég tel og vona að fleiri sálmalög Þorkels eigi 

möguleika á að hljóta sömu stöðu og vil ég þar helst nefna sálmalögin Til þín, Drottinn 

hnatta og heima og Nú hverfur sól. Einnig má vona að sálmalög annarra tónskálda munu 

sækja í sig veðrið sem og ný lög sem enn hafa ekki litið dagsins ljós. Ég mun hið minnsta 

ekki láta mitt eftir liggja við að hefja íslenskar tónsmíðar til vegs og virðingar, miðla þeim 

og koma á framfæri, því bæði sönglíf og íslensk menning eru mér hugleikin mjög, svo 

mjög að ég mun hlúa að þeim, lýsa upp og hlýja um ókomin ár. 

 

Á aðventu 2016, 

Jóhanna Guðrún Sigurðardóttir 
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