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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um sönglagahefð í íslenskri tónlistarsögu. Tengsl ljóða- og tónsmíða eru 

rannsökuð með áherslu á klassíska tónlist og reynt er að sýna fram á hvernig bókmenntir og 

tónlist geta haft víxlverkandi áhrif. Tilurð og uppruni ljóðasöngs í evrópskri tónlistarsögu eru 

rakin og þýsk rómantík 19. aldar er þar í brennidepli. Með samanburði á þýskri og íslenskri 

tónlistar- og bókmenntasögu er hægt að varpa ljósi á sérkenni íslenskrar tónlistarmenningar. 

 Fyrsti kafli hefst á almennri umfjöllun um rómantíska tímabilið en því næst er fjallað 

um þýsku ljóðskáldin Goethe og Heine og tónskáldið Schubert. Nokkur sönglög eftir þessa 

listamenn eru tekin til greiningar og kannað hvaða áhrif tónsmíðarnar hafa á ljóðin. Annar kafli 

er helgaður íslenskri tónlistarsögu en í honum eru sérkenni íslenskrar tónlistar dregin fram og 

þau könnuð í evrópsku samhengi. Hugað er að upphafi íslenskrar sönglagasmíðar og þróuninni 

sem varð á einsöngslaginu á fyrri hluta 20. aldar. Samstarf nokkurra íslenskra ljóð- og 

tónskálda í upphafi 20. aldar er jafnframt tekið til umfjöllunar. Þriðji kafli fjallar um ljóðskáldið 

Jónas Hallgrímsson og sýn hans á tónlist og söng. Jónasarlögin, sönglög Atla Heimis 

Sveinssonar við ljóð Jónasar, eru greind og könnuð. 

 Í ritgerðinni er rannsakað hvernig söngur hefur lifað með þjóðinni allt frá landnámi, 

sem og hvaða gildi hann hefur fyrir hana. Heimildir um íslenska tónlistarsögu eru af skornum 

skammti en ýmsar vísbendingar um söngiðkun er til dæmis að finna í íslenskum 

miðaldabókmenntum. Tónlistarsagan er að mörgu leyti samofin bókmenntasögunni og 

ljóðasöngur er eitt besta dæmið um það. Í sönglagi sameinast ljóð og lag og verða að einu, 

margvíðu listaverki. 
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Inngangur 
Okkur er flestum eðlislægt að syngja og skiptir þá litlu hvort söngurinn fer fram í lokuðum 

sturtuklefa eða á Eldborgarsviði Hörpu. Sönglist á sér langa sögu og hefur lifað með 

mannkyninu frá því á fornöld. Hún er náttúruleg leið mannslíkamans til að framkalla tónlist en 

auk þess tengist hún tungumálinu nánum böndum, enda fylgir söngnum oftast texti sem vefur 

saman tónlist og tungumál. Í nútímasamfélagi heyrum við sönglög daglega; þau eru í 

stanslausri spilun á kaffihúsum og í búðum í formi popptónlistar og auk þess eru bíómyndir, 

sjónvarpsþættir og leikrit gjarnan auðug af söngtónlist. Sönglög eru til í öllum stærðum og 

gerðum og þau eru vinsæl þvert á tónlistarstefnur, svo sem popp, rokk, djass og klassík. Þó að 

þau séu afar fjölbreytt að gerð hafa flytjendur þeirra alla jafna sama tilgang að leiðarljósi: að 

tjá texta og tónlist samtímis, fá þannig útrás fyrir listræna tjáningu og leyfa hlustendum 

söngsins að njóta hans. 

 Í þessari ritgerð verður sjónum beint að söngsögu Íslands í evrópsku samhengi. Áhersla 

verður lögð á samstarf ljóðskálda og klassískra tónskálda, sem og ferlið sem á sér stað þegar 

ljóð verður að sönglagi. Ein leið til að flytja ljóð er að syngja þau en flutningur ljóða býr þó 

alltaf yfir einhverjum tónlistarlegum eiginleikum, enda notar flytjandinn rödd sína og les með 

ákveðnum áherslum og hrynjandi (Sigurlín Bjarney Gísladóttir 2009: 16). Hér verður enn 

fremur kannað hvað bókmennta- og tónlistarsaga eiga sameiginlegt, annars vegar í Þýskalandi 

sem hefur öldum saman verið þungamiðja tónlistarlífs í Evrópu, og hins vegar á Íslandi. Skoðað 

verður hvernig bókmenntir hafa áhrif á tónlistarmenningu og öfugt. Í því samhengi er vel við 

hæfi að hefja umfjöllunina á því að skyggnast inn í tónlistar- og bókmenntasögu 19. aldar þar 

sem rómantíska stefnan blómstraði og ljóðasöngur varð vinsælli en nokkru sinni fyrr.  
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1. Upphaf og þróun sönglagahefðar 
!
1.1. Rómantík í Evrópu 
Hugmyndafræði rómantísku stefnunnar í Evrópu átti sér ýmsar birtingarmyndir og var ráðandi 

í ólíkum listgreinum á 19. öld. Segja má að rómantíkin hafi orðið til á samfélagslegum 

grundvelli og raunar má rekja hana allt aftur til frönsku byltingarinnar árið 1789 þar sem hið 

upplýsta konungsveldi Frakklands vék fyrir vilja þjóðfélagsþegna um breytta stjórnarhætti. Á 

sama hátt runnu upplýsing og nytjahyggja sitt skeið í listsköpun og sjónum var beint að 

snilligáfu listamannsins sjálfs og enn fremur að óheftu tjáningarfrelsi sem sótti innblástur sinn 

í náttúruna. Í Evrópu urðu skörp skil í þróun greina á borð við bókmenntir, tónlist og myndlist 

og því má segja að listræn bylting hafi orðið í kjölfar þeirrar þjóðfélagslegu (Þórir Óskarsson 

1987: 16). 

        Rómantíska tímabilið í íslenskri bókmenntasögu hófst á fyrri hluta 19. aldar og er 

gjarnan talað um Bjarna Thorarensen (1786–1841) sem upphafsmann rómantíkur hér á landi 

(Þórir Óskarsson 2008: 390–399). Í skáldskap Bjarna er ættjörðin iðulega í forgrunni og þar 

birtast skýr einkenni þjóðernishyggju sem átti eftir að einkenna skáldskap aldarinnar (Páll 

Valsson 1996: 273). Sú vakning sem skáldin boðuðu sló í takt við sjálfstæðisbaráttu 

þjóðarinnar og til að mynda var sjónum beint að stórbrotinni náttúru, glæstum bókmenntaarfi 

og sérstöðu íslenskrar tungu (Páll Valsson 1996: 290). Þó að Bjarni hafi fyrstur Íslendinga birt 

skáldskap með rómantískum blæ eru fleiri hvörf í íslenskri bókmenntasögu sem marka upphaf 

rómantísku stefnunnar. Þar ber helst að nefna útgáfu tímaritsins Fjölnis árið 1835 þar sem 

kvæðið Ísland eftir Jónas Hallgrímsson birtist fyrst. Í því er þjóðfrelsishugsun og gullaldartregi 

allsráðandi; Jónas dregur upp mynd af glæstri fortíð Íslendinga og harmar að alþingi sé ekki 

lengur til staðar á Þingvöllum (Páll Valsson 1996: 302). 

Þessi boðskapur var Jónasi, sem margir þekkja sem ástsælasta skáld þjóðarinnar, 

ofarlega í huga og gengur sem rauður þráður gegnum skáldskap hans. Hann var afkastamikill 

höfundur og tileinkaði sér ólíka bragarhætti, form og yrkisefni. Í verkum hans má glöggt greina 

áhrif frá straumum sem bárust um Evrópu á 19. öld og það er einna helst hugmyndafræði 

þýskrar þjóðernisrómantíkur sem skín í gegn í skrifum hans (Oskar Bandle 2007: 166). 

Straumarnir náðu til Íslands í gegnum Danmörku þar sem íslenskir menntamenn stunduðu nám 

sitt, þeirra á meðal Jónas. Hann var ötull þýðandi og fékkst að mestu við danskar og þýskar 

bókmenntir, til að mynda eftir danska skáldið Oehlenschläger og þýska skáldið Heine. Þessir 

menn voru meðal helstu skálda rómantísku stefnunnar á 19. öld og óhætt er að fullyrða að 

Heinrich Heine hafi verið mesti áhrifavaldur Jónasar (Páll Valsson 1996: 316). Einar Ólafur 



! 7 

Sveinsson hefur bent á viss einkenni úr kvæðum Heines sem Jónas hreifst af og tileinkaði sér, 

svo sem hreinleika og léttleika (Einar Ólafur Sveinsson 2007: 134 og 137). Sjálfur var Jónas 

meðvitaður um þessi skáldlegu tengsl og fyrir framan kvæðaflokkinn Annes og eyjar skrifaði 

hann eftirfarandi til gamans: „Hann er farinn að laga sig eftir Heine“ (Einar Ólafur Sveinsson 

2007: 138).  

Heinrich Heine (1797–1856), eða „Hinrik Hænir“ eins og Jónas nefnir hann í umfjöllun 

sinni um hann í Fjölni, var eitt af helstu skáldum Þjóðverja á 19. öld ásamt mönnum á borð við 

Goethe og Schiller. Þeir voru fyrst og fremst ljóðskáld, enda var ljóðformið þá ríkjandi í 

Þýskalandi líkt og annars staðar í Evrópu. Ljóðahefðin styrktist eftir því sem leið á öldina en í 

Þýskalandi varð ljóðið ekki síður vinsælt á sviði tónlistar en bókmennta. Þýska orðið „Lied“ 

hefur sömu orðsifjar og íslenska orðið „ljóð“ en merking þess er þó fremur „ljóð með tónlist“, 

þ.e. sönglag (Plantinga 1984: 108). Þetta fyrirbæri má teljast eitt af helstu einkennum 

rómantíkur í þýskri tónlistarsögu og samspilið milli þessara tveggja listgreina, ljóðlistar og 

tónlistar, auðgaði þær báðar. Þekktustu tónskáld aldarinnar, svo sem Schubert, Schumann, 

Brahms og Wolf, sömdu tónlist við ljóð ýmissa ljóðskálda, en sá höfundur sem tónskáld sóttu 

flesta texta til var enginn annar en Heine og sló hann þar við sjálfum Goethe (Youens 2007: 

xv). 

Ekki er úr vegi að skoða hvað það var í ljóðum skálda á borð við Heine og Goethe sem 

gerði þau svo ákjósanleg til söngs, sem og hvernig samstarfi ljóð- og tónskálda var háttað. Hér 

á eftir verður sjónum beint að hinni þýsku ljóðahefð 19. aldar með sérstakri áherslu á Goethe, 

Heine og Schubert. Út frá því má síðan glöggva sig betur á íslenskri bókmennta- og 

tónlistarsögu 19. aldar og skoða hana í evrópsku samhengi. 

!
1.2. Sönglögum lyft á flug 
Í vestrænni tónlistarsögu tók rómantík við af klassík, en til að mynda eru tónskáldin Haydn, 

Mozart og Beethoven gjarnan kennd við klassíska tímabilið. Enn fremur er talað um að 

Beethoven hafi brúað bilið á milli klassískrar og rómantískrar tónlistarstefnu og er hann oft 

nefndur boðberi hinnar síðarnefndu. Á klassíska tímabilinu á 18. öld höfðu umfang, stærð og 

lengd tónverka á borð við sinfóníur og óperur vaxið smám saman en ekki bar mikið á styttri 

verkum. Því fór lítið fyrir sönglögum hjá helstu tónskáldum klassíska tímabilsins. Hins vegar 

urðu einstakar óperuaríur gjarnan vinsælar en þær voru þá ávallt hluti af stóru heildarverki 

(Radcliffe 1989: 99). Ef til vill er það í stíl við einstaklingshyggju rómantíkurinnar að einstakir 

listamenn séu sagðir hafa lyft sönglaginu á flug. Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 

var eitt þekktasta skáld Þjóðverja og naut gríðarlegrar persónulegrar hylli. Helstu tónskáld 18. 
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og 19. aldar sömdu tónlist við ljóð hans en það var Mozart sjálfur sem orti fyrsta þekkta 

sönglagið við texta stórskáldsins, ljóðið „Das Veilchen“ (Biba og Newbould 1989: 94). Goethe 

stuðlaði síðan að vissu leyti að tilurð sönglagsins og vinsældum þess á 19. öld þar sem 

fjölmargar tónsmíðar urðu til við ljóð hans á stuttum tíma og ýmis tónskáld spreyttu sig á 

sönglagagerð (Radcliffe 1989: 99). Sönglagið varð smám saman að mikilsvirtu tónlistarformi 

þar sem krafa var gerð um vandaða tónsmíð. Þessi þróun varð ekki síst fyrir tilstilli tónskáldsins 

Franz Schubert (1797–1828) sem hafði miklar mætur á forminu og léði því nýja eiginleika. 

 Tvö sönglög Schuberts við texta Goethes vöktu sérstaka athygli og hafa jafnvel verið 

talin marka upphaf rómantíkur í tónlistarsögunni (Radcliffe 1989: 99). Þetta eru lögin Gretchen 

am Spinnrade (Gréta við rokkinn) og Erlkönig (Álfakonungur). Hið fyrra samdi Schubert árið 

1814 við brot úr leikriti Goethes, Faust. Í ljóðinu situr Gretchen við rokk og syngur um 

tilfinningar sínar til Fausts á meðan hún spinnur (Rushton 2002: 157). Það sem er nokkuð 

byltingarkennt við þetta tónverk Schuberts er hlutverk píanósins; undirleikurinn er taktfastur 

og reglubundinn og virðist gegna hlutverki rokksins. Enn fremur lýsir hann tilfinningaróti 

Gretchen (Rushton 2002: 157) og minnir á ólgandi öldugang. Píanóspilið gegnir því ekki síður 

mikilvægu hlutverki í verkinu heldur en söngröddin og textinn og sönglagið túlkar þannig 

persónu Gretchen og þjáningar hennar á margþættan hátt. 

 Sönglagið Erlkönig var samið árið 1815 en textinn er einnig fenginn úr leikverki eftir 

Goethe, Die Fischerin, sem hann samdi árið 1782 og var skrifað sem eins konar söngleikur 

(Plantinga 1984: 118). Segja má að ljóðið sé „dramatískt“, þ.e. leikrænt, því þó að aðeins einn 

söngvari flytji verkið skiptast fjórar persónur á að tala: sögumaður, faðir og sonur hans sem eru 

á ferðalagi um nótt, og hinn ógurlegi álfakonungur sem reynir að tæla barnið til sín. Í tónverki 

Schuberts hefur hver persóna eigið stef og hljómagang. Fyrst lýsir sögumaður aðstæðum 

feðganna sem ríða á hesti um nótt. Lýsingin er drungaleg en þó fremur hlutlaus; tónlistin er í 

moll, píanóleikurinn er hvínandi og endurspeglar fótatak hestsins og gnauðandi vind. Á meðan 

sögumaður segir frá er hljómagangurinn þó nokkuð hefðbundinn og endar á grunnhljómi 

mollsins án óvæntra uppákoma. 

Næst tekur faðirinn til máls og spyr soninn hvers vegna hann sé svo skelfdur á svip. 

Tónlistin leitar krómatískt1 upp á við bæði í hljómagangi og laglínu og þannig myndast lagræn 

og hljómræn spenna sem gera mætti ráð fyrir að yrði leyst með svari sonarins, til að mynda á 

þann hátt að laglínan leitaði þá aftur niður í mót. En sonurinn svarar með spurningu og í 

tónlistinni er krómatíkinni að sama skapi haldið til streitu. Hræðsla drengsins skín í gegn, bæði 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Með krómatík er átt við hreyfingu í hálftónum. 
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í texta og tónlist, þegar hann spyr föður sinn í hálftónum hvort hann sjái ekki álfakonunginn. 

Þegar faðirinn svarar verður hljómflutningur frá moll yfir í dúr og það má túlka sem tilraun 

hans til að róa son sinn. Að sama skapi má skoða hvernig hann reynir að binda enda á 

umræðuna um leið og laglínan leitar niður í mót og endar á grunntóni; það virðist næstum sem 

laginu sé lokið.  

 Nú tekur álfakonungurinn til máls í dúrnum sem laglína föðurins endaði í. Hann ávarpar 

drenginn, biður hann að koma með sér og lofar honum öllu fögru. Tónlistin hljómar blíðlega 

fyrst um sinn en smám saman verður undirliggjandi spenna í píanóleiknum greinilegri og 

hljómarnir í dúrtóntegundinni verða skyndilega ískyggilega sætir og beinlínis óhugnanlegir. 

Drengurinn heldur áfram að kalla á föður sinn, hrópin verða ákafari og sönglagið nær hámarki 

þegar álfakonungurinn skiptir yfir í moll. Hann sýnir þannig sitt rétta eðli um leið og tilboð 

hans verða að skipunum: „Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.“2 Í lok lagsins 

„lygnir“ skyndilega þegar ólgandi píanóspilið verður að löngum hljómum í molltóntegund. 

Yfir hljómunum greinir sögumaður frá því að barnið sé dáið í fangi föðurins. 

Einsöngslögin sem blómstruðu á rómantíska tímabilinu voru gjarnan innhverf en að 

sama skapi full af tjáningu; söngrödd og píanó gátu í einfaldleika sínum tjáð einlægar og djúpar 

tilfinningar sem erfiðara var að framkalla með stórri hljómsveit eða óperukór. Píanóleikurinn 

átti veigamikinn þátt í þessari tjáningu og gegndi ekki lengur hlutverki undirleiks eins og áður 

hafði tíðkast heldur varð hann þess í stað hluti af sönglaginu. Hann túlkaði jafnvel 

náttúrufyrirbrigði, líkt og í Erlkönig, og sterkar tilfinningar, líkt og í Gretchen am Spinnrade. 

Enn fremur álitu æ fleiri ljóðskáld að ljóð þeirra yrðu ekki fullkomnuð fyrr en þau yrðu að 

sönglögum og að tónlistin setti þannig punktinn yfir i-ið (Garf 2004: 681). 

 Þessi þróun varð til þess að samstarf ljóðskálda og tónskálda jókst. Goethe tók að veita 

sönglaginu athygli um 1770 (Plantinga 1984: 110) og lét til að mynda reyna á samstarf við 

Beethoven, sem þó varði stutt vegna skapofsa hins síðarnefnda (Radcliffe 1989: 94). Eins og 

áður segir sömdu fjölmörg tónskáld tónlist við ljóð Goethe, þeirra á meðal Schubert, sem hafði 

miklar mætur á ljóðskáldinu. Goethe sýndi Schubert hins vegar engan áhuga og virtist ekki 

þykja ýkja mikið til hans koma. Ekki er að sjá að það hafi bitnað á afköstum tónskáldsins og 

árið 1815 samdi hann að minnsta kosti 150 sönglög, þar af fjölmörg við ljóð eftir Goethe. 

Sönglagaferill Schuberts byrjaði þannig af fullum krafti strax á öðrum áratug 19. aldar og í 

framhaldinu sótti hann í texta eftir ýmis ljóðskáld. Hann virðist ekki hafa látið sig miklu varða 

hvort höfundarnir voru „þjóðskáld“ eða listamenn sem minna fór fyrir og hann heillaðist oft af 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 „Og sértu ekki viljugur þá neyðist ég til að beita valdi“. 
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ljóðum eftir lítt þekkt nöfn (Radcliffe 1989: 100). Ljóðið An die Nachtigall eftir þýska 18. aldar 

skáldið Ludwig Hölty lifir til að mynda góðu lífi í sönglagi Schuberts frá 1816. Síðar á 19. öld 

samdi tónskáldið Johannes Brahms (1833–1897) einnig tónlist við ljóðið og nú á dögum njóta 

bæði sönglögin álíka mikilla vinsælda og heyrast oft sungin. 

  Schubert hélt áfram að semja sönglög svo lengi sem hann lifði og smám saman varð 

stíll hans fágaðri, hendingamótunin í tónlistinni fjölbreyttari og tóntegundaskiptin látlausari 

(Radcliffe 1989: 101). Árið 1826 sendi hann frá sér ljóðabálkinn Die schöne Müllerin við texta 

Wilhelms Müller og ári síðar kom svo bálkurinn Winterreise (Vetrarferðin) út. Hann er einnig 

við texta Müllers og er eitt af allra þekktustu verkum Schuberts. Tónskáldið lést árið 1828 og 

stuttu síðar birtist ljóðaflokkurinn Schwanengesang, en það er safn sönglaga við ljóð eftir þrjú 

ljóðskáld: Rellstab, Heine og Seidl. Það var þó ekki ætlun Schuberts að þessi sönglög mynduðu 

eina heild; þau áttu það eitt sameiginlegt að vera óútgefin þegar hann féll frá (Radcliffe 1989: 

108). Schubert kynntist verkum Heines ekki fyrr en á seinasta ári ævi sinnar og sönglögin í 

Schwanengesang eru því einu sönglög Schuberts við texta Heines. Hér á eftir verða þessi verk 

skoðuð auk þess sem höfundarverk ljóðskáldsins verður tekið til umfjöllunar með 

sönglagahefðina til hliðsjónar.  

 

1.3. Svanasöngur Schuberts 
Almennt er talið að Heinrich Heine hafi orðið fyrir áhrifum af ljóðum Goethes og þykja þau 

meðal annars koma skýrt í ljós í einu helsta verki hins fyrrnefnda, Buch der Lieder (Chusid 

2000: 27). Verkið er safn 238 ljóða eftir Heine en mörg þeirra höfðu áður verið birt opinberlega 

þegar bókin kom út í október árið 1827. Í ljóðunum má greina ýmis tónlistartengd þemu og 

skáldið nýtir sér myndmál tónlistarinnar óspart. Titill verksins, Buch der Lieder, sýnir enn 

fremur viðhorf Heines til tónlistar og áhuga hans á henni. Eins og áður er nefnt þýðir „Lied“ 

einfaldlega „lag“ eða „ljóð með tónlist“ og því mætti þýða titilinn sem „Lagabók“ (Chusid 

2000: 32). Aðalyrkisefni ljóðanna er þó tvímælalaust óendurgoldin ást. Þó að ástarljóð hafi 

vissulega notið vinsælda á rómantíska tímabilinu virðist Heine ekki fallast á ríkjandi 

hugmyndir rómantíkurinnar um ást sem snúa til að mynda að því að hún sé yfirnáttúruleg eða 

guðleg. Ljóðin búa flest yfir hárbeittri íróníu og tvíræðni; merking þeirra er marglaga og þau 

bera með sér bæði heimshryggð og meinhæðni. 

 Þegar tónlist er samin við svo margræðan texta mætti ætla að merking ljóðsins yrði 

einfeldningslegri og að textinn yrði jafnvel einradda í stað fjölradda. Tónskáldið neyðist alltaf 

til að taka afstöðu til textans, ekki ólíkt þýðanda sem flytur merkingu frá einu tungumáli til 

annars. Tónlistin sem verður til við hlið textans er ekki þó síður margrætt fyrirbæri og þegar 
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sönglag verður til skapast nýjar víddir. Í bók sinni, Heinrich Heine and the Lied, bendir Susan 

Youens á að tónskáld séu „ [...] notendur textans, tækifærissinnar sem herja á ljóð – stundum 

á stórfenglegan hátt – til þess að leggja það undir sig fyrir eigið land.“ (Youens 2007: 87). 

Youens hefur skoðað sönglög sem orðið hafa til úr ljóðum Heine og í fyrsta kafla bókarinnar 

tekur hún fyrir sönglögin sex úr Schwanengesang sem Schubert samdi við texta Heines.  

 Þau ljóð sem Schubert notar eftir Heine í Schwanengesang eru úr ljóðaflokknum Die 

Heimkehr. Flokkurinn birtist fyrst í áðurnefndri Buch der Lieder og ljóst er að Schubert hefur 

valið sex ljóð úr honum og breytt röð þeirra að einhverju leyti (Youens 2007: 8). Fræðimönnum 

ber ekki saman um hver endanleg röð sönglaganna eigi að vera sökum þess að Schubert 

andaðist áður en þessi síðustu lög hans voru gefin út. Titillinn þýðir svanasöngur en þegar talað 

er um svanasöng listamanns er átt við síðasta verkið sem hann semur fyrir andlát sitt og því 

hefur titillinn bókstaflega merkingu. Hefð hefur skapast fyrir því að hefja flutning sönglaganna 

sex á Der Atlas en það er ljóð sem lagt er í munn títaninum Atlasi. Í ljóðinu er vísað í gríska 

goðsögn um að Atlas hafi orðið fyrir bölvun og hafi þess vegna þurft að bera gervalla jörðina 

á herðum sér. Títaninn lýsir óhamingju sinni og píanóleikurinn hefst á djúpum, ofsafengnum 

bassanótum. Á neðsta sviði hljóðfærisins er laglína kynnt til sögunnar sem söngvarinn tekur 

síðan við. 

 Der Atlas er drungaleg og spennuþrungin tónsmíð en segja má að ljóðmælandi hæðist 

að sjálfum sér á milli þess sem hann bölvar örlögum sínum; hann ávarpar eigið hjarta („Du 

stolzes Herz! du hast es ja gewollt!“3) og gerir lítið úr mikilmennsku þess. Lagið einkennist af 

þungri og karlmannlegri hörku sem síðan er brotin niður og því verða hinir dramatísku 

bassatónar lagsins hæðnislegir á köflum. Næsta sönglag í þeirri röð sem almennt er talið að 

Schubert hafi gert ráð fyrir heitir Ihr Bild, en það er öllu einlægara og lágstemmdara. 

Píanóleikurinn er kyrrlátur og ljóðmælandi lýsir sárum söknuði og ást. Í sönglaginu sem á eftir 

kemur, Fischermädchen, gjörbreytist stemningin á nýjan leik: ljóðmælandi krýpur á kné og 

flytur ástaróð til lágstéttarstúlku. Lagið er létt, leikandi og glettið en Youens heldur því fram 

að tónmálið eigi sér tvö andlit svo að ýmist sé hægt að túlka sönglagið sem einlæga, saklausa 

tjáningu eða sem háð (Youens 2007: 46). Hún bendir á að ef til vill hafi hæfileikar Schuberts 

til að túlka Heine verið vanmetnir í tímans rás og sjálf telur hún að tónsmíðarnar búi yfir 

tvíræðni og marglaga merkingu (Youens 2007: 46). 

 Efnislega snúast ljóðin sex aðallega um ástarsorg og söknuð, og í næstu tveimur þeirra, 

Die Stadt og Am Meer, er dregin fram mynd af eyðileggingu og hamförum sem lýsir eftirsjá 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 „ Þú stolta hjarta! þú vildir þetta!“  
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og sárum tilfinningum. Fyrsta ljóðið, Der Atlas, snýst þó fyrst og fremst um sjálfsmynd 

syrgjandans og heimsmynd hans, og það sama á við um síðasta ljóðið, Der Doppelgänger. 

Sönglögin einkennast bæði tvö af djúpum bassanótum í píanóinu en í Der Doppelgänger eru 

nóturnar afar langar og takturinn hægur. Söngröddin og píanóröddin leita smám saman upp á 

við og byggja afar rólega upp spennu, en sú spenna virðist aldrei ná að leysast og textinn og 

tónlistin eru í stöðugri leit í gegnum lagið. Ljóðmælandi horfist í augu við sjálfan sig, eða 

réttara sagt tvífara sinn, og lýsingin er kuldaleg og ókennileg (þ. unheimlich). Tónlistin ýtir 

undir þessa eiginleika með nöturlegum hljómum og löngum hendingum. 

 Skáldskapur Heinrichs Heine er ofsafenginn. Þó að hann yrki um ástina má greina 

þversagnakenndan undirtón í ljóðunum sex og þau hverfast um bölsýni og mannhatur sem eiga 

það til að vera ástarþránni yfirsterkari (Chusid 2000: 35). Schubert tekur síðan ljóðin og litar 

þau með fjölbreyttum laglínum og spennuþrungnum hljómagangi sem geta verið jafn 

meinhæðin og textinn sjálfur. Að lokum er það undir flytjendunum komið að túlka sönglögin 

og taka afstöðu í flutningnum en þegar ljóð- og tónlistin er jafn margbrotin og raun ber vitni 

veitir hún söngvaranum og píanóleikaranum listrænt frelsi og enn fleiri möguleika í tjáningu. 

 

1.4. Frá Þýskalandi til Íslands 
Sönglagið er afsprengi rómantísku stefnunnar og sem listrænt fyrirbæri sameinar það tónlist og 

bókmenntir á fjölbreyttan hátt. Á fyrri hluta 19. aldar festi það sig í sessi á öllum helstu 

vígstöðum tónlistarmenningar í Evrópu, svo sem í Þýskalandi, Englandi og Frakklandi, og hér 

hefur því aðeins verið fjallað um brot úr sögu þess sem snýr að þýskum ljóð- og tónskáldum. 

Umfjöllunin nær þó vonandi að varpa ljósi á eðli sönglagsins og möguleikana sem í því eru 

fólgnir. 

 Í næsta kafla verður sjónum beint að íslenskri tónlistarmenningu og sögu hennar. Hún 

er býsna frábrugðin þeirri þróun sem átti sér stað á meginlandi Evrópu og sömuleiðis eru 

áherslur ólíkar hvað varðar stíl og fagurfræði. Bókmenntasaga Íslands á sér hins vegar skýrari 

og augljósari tengsl við nágrannalöndin, auk þess sem hún er mun lengri en tónlistarsagan og 

um hana eru til fleiri og áreiðanlegri heimildir. Í ljósi þess að sönglagið sameinar bókmenntir 

og tónlist getur það því verið tilvalið form til að skoða íslenska tónlistarsögu í evrópsku 

samhengi.  

 

 
!
!
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2. Íslensk tónlistarsaga 
!
2.1. Frá landnámi til rómantíkur 
Íslensk tónlistarsaga er fremur sérstæð, svo ekki sé meira sagt, og hefur raunar verið það allt 

frá landnámi. Á Norðurlöndum á 9. öld bar mikið á tvísöng, sem einnig er þekktur sem 

kvintsöngur, og er hann talinn hafa verið algengur meðal norrænna landnámsmanna. Vel má 

vera að tvísöngurinn hafi borist til Íslands við landnám og hafi jafnvel gegnt mikilvægu 

hlutverki í heiðnum athöfnum (Baldur Andrésson 2008). Um tvísönginn eru þó áreiðanlegar 

heimildir vandfundnar og lítið er hægt að fullyrða um uppruna hans (Hjálmar H. Ragnarsson 

1986: 7). Raunar er svo gott sem ekkert vitað fyrir víst um íslenskt tónlistarlíf fyrir kristnitöku 

en ýmsar vísbendingar má þó finna um tónlistariðkun í íslenskum fornbókmenntum (Hjálmar 

H. Ragnarsson 1986: 8). Bókmenntirnar varðveittust þó einungis í munnlegri geymd þar til 

ritun þeirra hófst á 13. öld og því eru ekki til samtímaheildir um tónlist fyrir þann tíma. Þrátt 

fyrir það gefa ritaðar heimildir hugmynd um tónlistariðkun frá fyrri tíð og til dæmis eru ýmis 

eddukvæði ort talsvert fyrr en þau voru skráð á bókfell á síðari hluta 13. aldar. 

 Í riti sínu, A short history of Icelandic music, bendir Hjálmar H. Ragnarsson á heimildir 

um söng í eddukvæðum. Heimdallur var meðal annars söngguð sem átti auk þess hljóðfærið 

Gjallarhorn, og í Hávamálum kemur fyrir dvergurinn Þjóðrerir en hann er „særingasöngvari“ 

(Hjálmar H. Ragnarsson 1986: 8). Í hetjukvæðinu Oddrúnargráti er einnig vísað í 

„særingasöng“ (Hjálmar H. Ragnarsson 1986: 8). Hjálmar telur jafnframt líklegt að 

dróttkvæðin hafi verið flutt á einhvers konar söngformi og þá án undirleiks (Hjálmar H. 

Ragnarsson 1986: 9). Þess utan er mögulegt að söngur hafi tíðkast þegar galdrar voru framdir, 

en til dæmis má benda á að nafnorðið galdur er skylt sögninni gala (Hjálmar H. Ragnarsson 

1986: 9). Ef tekið er mið af tónlistarvísunum í bókmenntum fyrri alda er tæpast hægt að álykta 

að Íslendingar hafi leikið á hljóðfæri um og eftir landnám. Hins vegar má telja býsna líklegt að 

söngur hafi lifað meðal þjóðarinnar allt frá upphafi (Hjálmar H. Ragnarsson 1986: 11). 

 Kristnitakan á Íslandi árið 1000 bar með sér nýjar sönghefðir til landsins og í kjölfarið 

voru söngskólar settir á fót bæði á Hólum og í Skálholti (Þorkell Sigurbjörnsson 1985: 26). Á 

12. og 13. öld tileinkuðu Íslendingar sér síðan fyrst nothæfa nótnaskrift, en fram að því hafði 

svokölluð naumuskrift verið notuð. Naumur er eins konar vísir að nótu en sýnir í raun eingöngu 

í hvaða átt laglínan stefnir hverju sinni; slík skrift var því býsna ónákvæm og dugði skammt til 

að skrásetja tónlist (Þorkell Sigurbjörnsson 1985: 26). Tilkoma nótnaskriftar auðgaði íslenska 

tónlistarmenningu til muna, en fram að siðaskiptum var þó lítil gróska í tónsmíðum. 

Helgikvæðin sem ort voru á þessu tímabili áttu nefnilega að vera einfaldar eftirlíkingar og sýna 
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sem allra minnst af frumleika (Þorkell Sigurbjörnsson 1985: 26). Með siðaskiptunum bárust 

svo lútherskir sálmar til landsins en þeir voru margir hverjir frumortir af forvígismönnum 

siðaskiptanna eins og Martein Lúther en einnig var um að ræða þýskar þýðingar á latneskum 

kirkjusöngvum miðaldakirkjunnar og lögin sjálf voru m.a. þýsk þjóðlög frá 12.–16. öld (Baldur 

Andrésson 2008). 

 Lúther lagði ríka áherslu á vandaðan söng líkt og tíðkaðist í kaþólskri trú (Baldur 

Andrésson 2008). Hann taldi jafnframt mikilvægt að guðsrit væru þýdd á sem flest tungumál 

og að menn gætu þannig notið þeirra á móðurmálinu. Á síðari hluta 16. aldar þýddu kirkjunnar 

menn danska og þýska sálma af kappi yfir á íslensku og gjarnan hefur verið talað um 16. öldina 

sem gullöld sálmasöngsins (Baldur Andrésson 2008). Guðbrandur Þorláksson biskup á Hólum 

(1571–1627) hafði mikil áhrif á þessa þróun og var afkastamikill útgefandi. Hann gaf til að 

mynda út Eina nýja sálmabók 1589 sem geymdi um 300 sálma sem þýddir voru úr þýsku og 

um 20 frumsamda sálma eftir íslenska höfunda. Guðbrandur gaf einnig út Grallarann 

(Graduale) 1594 sem var sálmabók að danskri fyrirmynd (Hjálmar H. Ragnarsson 1986: 24). 

Sálmabækur hans voru síðan notaðar við messuhöld í um tvær aldir og gegndu mikilvægu 

hlutverki í hvers kyns kirkjusöng hérlendis (Hjálmar H. Ragnarsson 1986: 24–25).  

 Allt fram á 19. öld var tónlist á Íslandi fyrst og fremst trúarleg. Íslensk tónlistarmenning 

varð fyrir litlum áhrifum frá erlendum nágrannaþjóðum og varla er hægt að bera hana saman 

við þá strauma sem voru allsráðandi á meginlandinu (Hjálmar H. Ragnarsson 1986: 25–26). 

Hér bar lítið á hljóðfæraleik og því var söngtónlist almennt án undirspils, einföld í sniðum og 

mun fremur ætluð til guðsþjónustu heldur en til skemmtunar. Veraldleg tónlist var sjaldan 

skrásett með nótnaskrift og þjóðlög bárust manna á milli í munnlegri geymd. Auk þjóðlaga 

kváðu menn rímur, löng söguljóð sem talin eru vera arftakar dróttkvæðanna. Um einn flytjanda 

var þá að ræða hverju sinni og sennilegt er að hann hafi kyrjað textann þannig að flutningurinn 

var einhvers staðar á milli þess að vera söngur og tal (Hjálmar H. Ragnarsson 1986: 36). Um 

rímur, gildi þeirra, uppruna og flutning hefur margt verið skrifað en það er önnur hefð en er til 

umfjöllunar í þessari ritgerð.  

Íslensk þjóðlög þóttu beinlínis undarleg og gjörólík þjóðlögum nágrannaþjóðanna 

(Baldur Andrésson 2008). Þau einkenndust helst af tvísöng sem sunginn var í fimmundum í 

lýdískri kirkjutóntegund. Það má teljast athyglisvert að tvísöngur var þá fyrir löngu horfinn úr 

tónlistarmenningu annarra norrænna þjóða en lifði góðu lífi hérlendis á 19. öld. Þetta stafar 

eflaust af einangrun þjóðarinnar og má bera saman við þróun norrænna tungumála, þar sem 

íslenska hefur tekið tiltölulega litlum breytingum frá landnámi í samanburði við til dæmis 

norsku, dönsku og sænsku. Eins og áður segir er þó erfitt að fullyrða um uppruna tvísöngsins 
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sökum skorts á heimildum og vel kann að vera að sá söngur sem við þekkjum í dag eigi 

einfaldlega uppruna í kristnum kirkjusöng (Hjálmar H. Ragnarsson 1986: 15). 

 Um miðja 19. öld tók íslensk tónlistarmenning stakkaskiptum. Þá hófu einstök tónskáld 

að semja verk og gefa út, aðallega sálma í fyrstu en smám saman fóru að birtast annars konar 

tónsmíðar, svo sem einsöngslög og útsetningar fyrir rödd og píanó. Sálmarnir urðu sömuleiðis 

flóknari, rödduð hljómverk sem líktust nú fremur sálmagerð nágrannaþjóðanna (Hjálmar H. 

Ragnarsson 1986: 30). Íslendingar hlutu tónlistarmenntun erlendis, þá sérstaklega í 

Kaupmannahöfn, og þannig fóru erlendir straumar að berast hingað til lands. En 

tónlistarmenningin bar þess enn merki að hafa verið einangruð og sérstæð öldum saman og 

segja má að þróunin hafi verið hæg og ekki beinlínis í takt við það sem átti sér stað á 

meginlandinu. Í næsta kafla verður íslensk tónlistarsaga á 19. og 20. öld tekin til skoðunar og 

verður þá samband hennar við bókmenntasöguna og ljóðagerð sérstaklega haft að leiðarljósi. 

  

2.2. Upphaf íslenskrar sönglagahefðar 
Þegar fjallað er um þróun íslenskrar tónlistar á 19. öld er nauðsynlegt að hafa hvers kyns 

samfélagsbreytingar í huga. Eins og áður segir einkenndist tímabilið af vaxandi þjóðerniskennd 

og fyrstu angar sjálfstæðisbaráttunnar fóru að láta á sér kræla. Í byrjun aldarinnar má segja að 

Reykjavík hafi verið danskur kaupstaður og íbúar voru aðeins nokkur hundruð manns en smám 

framan fór fólki fjölgandi, líf færðist í byggðina og hún varð að eins konar menningarmiðstöð 

(Baldur Andrésson 2008). Árið 1840 var orgeli komið fyrir í Dómkirkjunni og Pétur 

Guðjohnssen (1812–1877) var þá ráðinn organisti þar. Orgelið skipti sköpum fyrir íslenska 

söngsögu og var því um viss tímamót að ræða. Pétur reyndist síðan frumkvöðull á sviði 

söngmennta á Íslandi og gaf til að mynda út fræðsluritið Leiðarvísir til þekkingar á sönglistinni 

sem var byggt á dönskum söngfræðum (Baldur Andrésson 2013). Hann var einnig kennari í 

Latínuskólanum og kynnti þar erlend sönglög rómantíska tímabilsins fyrir nemendum sínum 

(Baldur Andrésson 2008). 

 Eftirmaður Péturs sem organisti Dómkirkjunnar, Jónas Helgason (1839–1903), vann 

einnig öflugt starf á sviði tónlistar. Hann stofnaði fyrsta kórinn á Íslandi árið 1862, karlakórinn 

Hörpu, og hélt sömuleiðis áfram að veita erlendum tónlistarstraumum til landsins (Hjálmar H. 

Ragnarsson 1986: 30). Jónas á jafnframt heiðurinn af því að semja fyrsta íslenska, veraldlega 

tónverkið sem gefið hefur verið út eftir íslenskan höfund. Verkið var stutt og einfalt sönglag 

sem bar nafnið Andvarp og birtist í Göngu-Hrólfi árið 1873 (Hjálmar H. Ragnarsson 1986: 29). 

Á árum 1875–1901 gaf Jónas út allnokkur sönghefti með lögum sem langflest voru frá 

Norðurlöndum og Þýskalandi. Við gerð þessara sönghefta vann hann náið með síðrómantíska 
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ljóðskáldinu Steingrími Thorsteinssyni (1831–1913), sem ýmist þýddi þýsku söngljóðin eða 

samdi nýja íslenska texta við lögin. Um samstarfið skrifar Baldur Andrésson eftirfarandi: „Það 

er rétt að minna hér á það, að hlutur Steingríms er hér mikill, því að þessi fallegu sönglög eiga 

íslenzku textunum það að þakka, að þau voru sungin af þjóðinni.“ (Baldur Andrésson 2008). 

Baldur hittir hér naglann á höfuðið. Fyrir tilstilli einstakra manna, svo sem Péturs 

Guðjohnssen, Jónasar Helgasonar og Steingríms Thorsteinssonar, fékk íslenska þjóðin í fyrsta 

sinn að kynnast sönglögum, tileinka sér þau og læra að meta þau. Það var því ekki fyrr en um 

aldamótin 1900 sem veraldleg sönglög höfðu fest sig í sessi hérlendis og í kjölfarið varð íslensk 

sönglagahefð til. 

 Þau einsöngslög sem skrifuð voru á fyrstu tveimur áratugum 20. aldar eru enn í dag 

órjúfanlegur hluti af íslenskri menningu (Lamm 2001: 144). Á þessu tímabili hófst reglulegt 

tónleikahald í Reykjavík þar sem íslensk einsöngslög voru gjarnan frumflutt, en á síðustu 

áratugum 19. aldar hafði aðallega borið á kórtónleikum þar sem einsöngsatriði voru sjaldgæf 

(Lamm 2001: 144). Fyrsta sönglagið sem vitað er til að flutt hafi verið opinberlega hérlendis 

var frumflutt þann 17. desember árið 1893, en það var lagið Sólskríkjan eftir Jón Laxdal við 

ljóð Þorsteins Erlingssonar (Lamm 2001: 144). Nótur að verkinu voru svo fyrst gefnar út árið 

1907. Ljóðið er fimm erindi og laglínan er því endurtekin fimm sinnum, en lagið er lágstemmt, 

einfalt í sniðum og í hefðbundnum dúr. 

 Þorsteinn Erlingsson tilheyrði hópi raunsæisskálda og einkenndist skáldskapur hans 

gjarnan af samfélagsádeilum og róttækni (Silja Aðalsteinsdóttir 1996: 683). Kvæðin hans voru 

þó langflest í fremur hefðbundnu formi, með reglulegri hrynjandi, rími og ljóðstöfum, og þar 

er Sólskríkjan engin undantekning. Lagið sem samið er við kvæðið er því að sama skapi 

hefðbundið og stílhreint. Líkt og ljóðformið sjálft er tónlistin ekki til þess fallin að draga athygli 

að sjálfri sér heldur virðist hún fyrst og fremst eiga að vera umgjörð utan um boðskap ljóðsins. 

Verkið er því að mörgu leyti ólíkt sönglögum í evrópskri hefð, svo sem þýsku lögunum sem 

fjallað er um í köflum 1.2. og 1.3 hér á undan. Píanóleikurinn í Sólskríkjunni er ekki sjálfstæður 

hluti af heildarmyndinni og túlkar ekki ljóðið á skýran hátt. Þennan mun er vert að skoða í 

samhengi við þá staðreynd að á þessum tíma áttu Íslendingar sér nánast enga sögu um 

hljóðfæraleik og orgel- og píanókennsla hafði aðeins verið við lýði í örfáa áratugi. Höfundur 

lagsins, Jón Laxdal, fór í orgeltíma á uppvaxtarárum sínum á Akureyri og lærði þá einnig 

grunnatriði í hljómfræði, en að öðru leyti var hann sjálfmenntaður í tónlist (Baldur Andrésson 

2008). 

Sólskríkjan, sem birtist í Sunnanfara 1893 (3. árg., 4. tbl., 1. október 1893, bls. 27), er 

ort í Kaupmannahöfn og fjallar um sára heimþrá ljóðmælanda og ást hans á heimalandi sínu. 
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Efnistökin minna óneitanlega á kvæði sem ort voru í anda þjóðernisrómantíkur, svo sem 

sonnettu Jónasar Hallgrímssonar, Ég bið að heilsa. Þó að raunsæi væri tekið við af rómantík 

sem ráðandi bókmenntastefna á Íslandi var sjálfstæðisbaráttan enn í fullu fjöri og skipaði stóran 

sess bæði í bókmenntum og tónlistarlífi. Í kvæðinu má því heyra þann rómantíska streng sem 

gat hljómað í kvæðum Þorsteins þó að hann sé oft talinn til raunsæisskálda. Sigurlaug R. Lamm 

hefur safnað saman heimildum um tónleikahald á Íslandi frá um 1900–1920 og skrifar um þær 

í doktorsritgerð sinni frá Uppsalaháskóla, Musik und Gemeinschaft einer Nation im Werden. Í 

tónleikadómum sem birtust opinberlega á þessu tímabili má glöggt greina þjóðrækin viðhorf 

og ljóst er að Íslendingum þótti miklu skipta að nóg væri til af íslenskri söngtónlist við íslenska 

texta. Hér má til að mynda líta á brot úr slíkum dómi frá 7. júní árið 1895 (Lamm 2001: 149): 

 

[...] Alls voru sex lög sungin með íslenzkum texta og er það framför í áttina til þess, 

að menn noti meir falleg íslenzk kvæði við samsöngva hér eptir en venja hefur 

verið. Lögin eptir hina heimsfrægu tónsnillinga Schumann og Schubert við 

íslenzkar þýðingar á stökum eptir Heine, eru mjög falleg, en ekki virtust áheyrendur 

kunna að meta þau að verðleikum. Lagið eptir séra Bjarna Þorsteinsson á Siglufirði, 

er nú var sungið, er mjög snoturt og all viðkvæmt. (Þjóðólfur, 27. tbl., 7. júní 1895, 

bls. 107). 

 

Höfundur dómsins virðist álíta að almenningur hafi ekki haft næga þekkingu til að kunna að 

meta erlendu lögin sem flutt voru á tónleikunum. Lag Bjarna Þorsteinssonar, Systkinin, var 

eina íslenska verkið á dagskránni en eins og sjá má fjallar gagnrýnandinn sérstaklega um lagið 

og gefur því mikið vægi (Lamm 2001: 149). Lamm telur líklegt að þessir tilteknu tónleikar hafi 

verið fyrstu sönglagatónleikarnir sem haldnir voru í Reykjavík en um 1905 höfðu slíkir 

viðburðir fest sig í sessi. Hún bendir jafnframt á að viðtökur áheyrenda á þessum tíma hafi 

einkennst mjög af áhuga þeirra á texta laganna, en lítið sem ekkert var fjallað um tónlistina 

sjálfa (Lamm 2001: 168). Þeir sem tjáðu sig opinberlega og birtu tónleikagagnrýni ömuðust 

við erlendum textum og vildu allra helst að skandínavísk og þýsk lög væru flutt í íslenskum 

þýðingum. Lamm nefnir mýmörg dæmi um slíka dóma og er einn þeirra, frá 20. ágúst 1909, á 

þessa leið (Lamm 2001: 175): 

 

Fæst af kvæðunum, sem sungin voru, voru íslenzk. Er það leiðinlegt á þessum 

viðkvæmu þjóðréttindatímum, að menn skuli ekki reyna af fremsta megni að nota 

móðurmálið ‘mjúka og ríka’, á samsöngvum, ekki minna en er þó til af íslenzkum 
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skáldum, sem geta víst ort kvæði við hvaða lög sem er, eða þýtt útlend ljóð, ef á 

liggur. (Þjóðólfur, 35. tbl., 20. ágúst 1909, bls. 137). 

 

Gagnrýnandi vísar hér í kvæði Jónasar Hallgrímssonar, Ástu, og aðhyllist svipaða 

hreintungustefnu og Fjölnismenn boðuðu. Samkvæmt dóminum átti það að vera hlutverk 

íslenskra skálda að vernda málið með því að yrkja íslensk ljóð við þá söngtónlist sem flutt var, 

eða þýða erlend ljóð ef því væri að skipta. Höfundur dómsins virtist ekki telja mikilvægt að 

ræða um tónsmíðina sjálfa og hvort hún væri eftir íslenskt tónskáld eður ei; það var textinn 

sjálfur sem málið snerist um og hann gegndi meira að segja veigamiklu hlutverki á sviði 

þjóðréttinda. Næst verður sjónum beint að ljóðskáldum tímabilsins, viðhorfum þeirra til 

tónlistar og söngs og samstarfi ákveðinna ljóðskálda og tónskálda. 

 

2.3. Skáldin og sönglögin 

2.3.1. Íslenskur svanasöngur  
Hér að framan var rætt um síðrómantíska skáldið Steingrím Thorsteinsson en hann kom meðal 

annars að gerð sönglagahefta Jónasar Helgasonar með ljóðaþýðingum sínum. Steingrímur var 

margrómað ættjarðarskáld og gaf Jónasi Hallgrímssyni ekkert eftir í þjóðræknum skáldskap 

þar sem hann hyllti íslenska þjóð og náttúru landsins. Hann er ef til vill þekktastur fyrir 

náttúruljóð sín, en þau tengjast hjarðljóðahefðinni nánum böndum og fjalla oftar en ekki um 

menn sem verða fyrir hugljómun úti í náttúrunni (Sveinn Yngvi Egilsson 2014: 108). Kvæðið 

Svanasöngur á heiði fjallar um tengsl manns og náttúru en þar fer ljóðmælandi einn upp á heiði 

og hrífst af guðdómlegum svanasöng sem fær hann til að gleyma stað og stund. Söngurinn er 

tákn fyrir hreina og tæra náttúru, óspillta fegurð og guðdóm. Það er dýr en ekki maður sem 

framkallar hljóðin og því er það náttúran sem framkallar sönginn í sinni tærustu mynd.!

 Nú á dögum er Svanasöngur á heiði sennilega þekktast sem sönglag, en Sigvaldi 

Kaldalóns (1881–1946) samdi tónlist við ljóðið. Eins og rætt var um í kafla 1.3., í umfjölluninni 

um Schwanengesang eftir Schubert, hefur orðið svanasöngur tvíræða merkingu og þegar það 

er notað í tengslum við listir og listamenn er almennt átt við síðasta verk listamannsins í lifanda 

lífi. Kvæði Steingríms fjallar aftur á móti um svanasöng sem eiginlegan söng svansins og söng 

sem náttúrufyrirbrigði. Merkingartvíræðnin gefur kvæðinu þó ákveðna dýpt og knýr fram 

textatengsl, enda má ímynda sér að dulúðin sem einkennir Svanasöng á heiði sé nátengd guði 

og handanheimum; svanurinn sést aldrei þó að ljóðmælandi heyri tónlist hans og 

fegurðarskynjun ljóðmælanda er mikilvægari heldur en mörkin milli raunveruleika og annarra 

vídda. Söngur svansins er tákn fyrir handanheim guðdómsins en á sama tíma er svanasöngur 
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listamanns nefndur í beinum tengslum við dauða hans og markar því einnig skil milli þessa 

heims og annars.  

 Með því að skrifa sönglag við ljóð Steingríms tekst Sigvalda Kaldalóns að raungera 

kvæðið á sinn hátt. Í ofanálag hefur Sigvaldi samið annað sönglag eftir ljóði um svanasöng, en 

það er kvæðið Svanurinn minn syngur eftir Höllu Eyjólfsdóttur. Ef verk hennar er borið saman 

við kvæði Steingríms má til að mynda benda á að kvæði Höllu er mun persónulegra. Hún notast 

við eignarfornafnið minn og lýsir svaninum í kvæðinu sem gömlum vini. Halla notar sögnina 

syngja til að lýsa söngnum og leggur áherslu á söngvarann sjálfan, svaninn. Þó að kvæðin tvö 

fjalli um sama fyrirbæri eru blær þeirra og stemning því gjörólík. Þrátt fyrir það myndar 

tónskáldið svipaða umgjörð utan um lögin tvö: lagið er byggt upp sem erindi og viðlag og í 

erindinu byggist smám saman upp spenna sem nær síðan hápunkti í viðlaginu. Í viðlaginu leitar 

laglínan upp á við og þá reynir á hæðina í söngröddinni. Textinn í viðlaginu fjallar um 

svanasönginn sjálfan og því má líta á þessar tónsmíðar Sigvalda sem túlkun á hinum fagra 

fuglasöng sem skáldin tvö yrkja um. 

 

2.3.2. Halla Eyjólfsdóttir og Sigvaldi Kaldalóns 
Í Tónlistarsögu Reykjavíkur fjallar Baldur Andrésson um Sigvalda Kaldalóns og segir hann 

fyrst og fremst hafa verið söngvatónskáld. Þar kemur einnig fram að hann hafi ekki hlotið eins 

mikla tónfræðimenntun og hann hefði óskað sér (Baldur Andrésson 2008). Tónsmíðar hans 

einkennast af sterkum og grípandi laglínum, líkt og þeim sem hann samdi við svanasöngvana, 

en píanóleikurinn og hljómagangurinn eru fyrst og fremst til þess gerðir að styðja við laglínuna 

(Baldur Andrésson 2008). Sigvaldi skrifaði tónlist við ljóð ýmissa ljóðskálda en samstarf hans 

og Höllu Eyjólfsdóttur skáldkonu (1866–1937) er sérlega áhugavert fyrir margra hluta sakir. 

Halla var vinnukona og síðar húsfreyja á Laugabóli við Ísafjörð og frá unga aldri þráði hún 

mjög að hljóta tækifæri til menntunar (Guðfinna M. Hreiðarsdóttir 2008: 10). Draumur hennar 

rættist þó aldrei og stafaði það af kyni hennar, sem og af fátæktinni sem hún bjó við (Guðfinna 

M. Hreiðarsdóttir 2008: 10). Halla sinnti erfiðum húsverkum allt sitt líf en í hjáverkum fékkst 

hún við skáldskap og þar öðlaðist hún frelsi (Guðfinna M. Hreiðarsdóttir 2008: 10). Guðfinna 

M. Hreiðarsdóttir gaf út bók með skáldverkum Höllu árið 2008 og í formálanum birtir hún 

eftirfarandi ljóð eftir skáldkonuna: 

 

Minni stýra má ég hönd 

og matinn niður skera, 

þó mér finnist öll mín önd 
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annars staðar vera. 

(Halla Eyjólfsdóttir og Guðfinna M. Hreiðarsdóttir 2008: 7) 

 

Sigvaldi Kaldalóns og Halla Eyjólfsdóttir kynntust þegar Sigvaldi fluttist á Ármúla við Ísafjörð 

og urðu fjölskyldur þeirra fljótlega góðkunnugar (Guðfinna M. Hreiðarsdóttir 2008: 11). Þá 

var Sigvaldi fyrst og fremst læknir en ekki þjóðþekkt tónskáld og árið 1916 fékk hann verk sín 

gefin út í fyrsta sinn. Það var Sigurður Þórðarson, sonur Höllu, sem gaf þá út lög hans en 

lagasafnið bar heitið Sjö sönglög (Guðfinna M. Hreiðarsdóttir 2008: 11). Innan örfárra ára 

öðlaðist Sigvaldi síðan frægð á landsvísu en nú liggja alls 320 tónverk eftir hann og af þeim 

eru 16 við ljóð eftir Höllu (Guðfinna M. Hreiðarsdóttir 2008: 11). Sönglögin Svanurinn minn 

syngur og Ég lít í anda liðna tíð eru ef til vill þekktustu verkin úr smiðju þeirra. 

 Saga Sigvalda og Höllu er saga af tveimur listamönnum sem höfðu ólík hlutskipti í 

lífinu og misjöfn tækifæri. Sem kona var Höllu aldrei ætlað að verða skáld þó að hæfileikar 

hennar og burðir væru óumdeilanlegir. Sigvaldi þurfti aftur á móti ekki að berjast við þá fjötra 

sem héldu aftur af kvenkyninu öllu og raunar varð hann að einu ástsælasta tónskáldi 

þjóðarinnar fyrr og síðar (Guðfinna M. Hreiðarsdóttir 2008: 8). Hefði hann ekki samið tónlist 

við kvæði Höllu má telja líklegt að þessi fátæka alþýðukona væri nú með öllu gleymd 

(Guðfinna M. Hreiðarsdóttir 2008: 8). Í formála sínum birtir Guðfinna annað kvæði Höllu þar 

sem skáldkonan lýsir viðhorfi sínu til samstarfsins: 

 

Á Kaldalónstónum sér lyfta mín ljóð 

hans lifandi gullvængjasmíði, 

og þess vegna máske þau gildi sem góð 

og gleði sem vorblærinn þýði. 

(Halla Eyjólfsdóttir og Guðfinna M. Hreiðarsdóttir 2008: 8) 

  

2.3.3. Davíð Stefánsson og Páll Ísólfsson 
Þegar þessi orð eru skrifuð eru aðeins örfáir mánuðir frá því að ritið Uppkast að skrá um íslensk 

einsöngslög var gefið út. Bókin er safn íslenskra einsöngslaga og geymir yfir þrjú þúsund titla. 

Að ritinu stóðu þau Ágústa Hauksdóttir, Jónas Ingimundarson og Trausti Jónsson, og er það 

mikilvægur þáttur í skrásetningu og varðveislu íslensks tónlistararfs. Sönglögunum er raðað á 

þrjá vegu: fyrst eftir nöfnum lagahöfunda, næst eftir nafni lags og loks eftir nöfnum 

textahöfunda. Þegar listinn yfir textahöfundana er skoðaður vekur athygli að einn höfundur á 

afgerandi flesta sönglagatexta í safninu, alls 141 talsins, en næstur á eftir honum er Jónas 
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Hallgrímsson sem á 110 texta. Hér er um að ræða Davíð Stefánsson frá Fagraskógi (1895–

1964), norðlenska skáldið sem sló í gegn með ljóðabók sinni Svörtum fjöðrum árið 1919 og var 

síðan af mörgum talinn þjóðskáld Íslendinga fram eftir 20. öld.  

 Af þessum 141 einsöngslögum sem til eru við texta Davíðs hefur tónskáldið Páll 

Ísólfsson (1893–1974) samið flest, alls 13 sönglög. Davíð og Páll kynntust árið 1921 í 

Kaupmannahöfn og urðu fljótlega nánir vinir (Friðrik G. Olgeirsson 2007: 296). Í Reykjavík 

varð Davíð síðan tíður gestur á heimili Páls og konu hans, Kristínar Norðmann (Friðrik G. 

Olgeirsson 2007: 296). Eftir Davíð og Pál liggja verk sem hljóta að teljast gersemar í íslenskri 

tónlistarsögu, svo sem Í dag skein sól og Litla kvæðið um litlu hjónin. Enn fremur samdi Páll 

tónlist við leikrit Davíðs, Gullna hliðið, og þar má til að mynda finna sönglögin Maríuvers og 

Blítt er undir björkunum sem notið hafa vinsælda meðal þjóðarinnar allt frá frumsýningu 

leikritsins. 

 Páll Ísólfsson skilur sig frá þeim tónskáldum sem hér hefur verið fjallað um að því leyti 

að hann var einn af fyrstu Íslendingunum sem hlaut tónlistarmenntun sína erlendis. Hann lærði 

í Leipzig í Þýskalandi á árunum 1913–1919 og hafði þar orgel sem aðalhljóðfæri og píanó sem 

aukahljóðfæri. Hann ferðaðist mikið um Þýskaland og Danmörku og hélt orgeltónleika á 

ýmsum stöðum, til dæmis í Kaupmannahöfn, Berlín, Leipzig og München (Baldur Andrésson 

2008). Á Íslandi starfaði hann fyrst og fremst sem orgelleikari en stjórnaði einnig 

hljómsveitum, lúðrasveitum og kórum. Hin sjálfmenntuðu tónskáld sem mótað höfðu íslenska 

tónlistarsögu fram að þessu héldu sig nánast eingöngu við sönglagagerð en Páll fór um víðan 

völl í tónsmíðum sínum og skrifaði meðal annars fyrir píanó, orgel, einsöng, kór og 

hljómsveitir (Baldur Andrésson 2008). Hann hafði mikil áhrif á íslenskt tónlistarlíf bæði með 

starfi sínu og tónsmíðum en nú á dögum eru sönglög hans sennilega þekktustu verk hans, ekki 

síst þau sem flutt eru við ljóð Davíðs Stefánssonar. 

 

2.4. Ljóð sem almenningseign  
Hér hefur verið skyggnst inn í sögu íslenskra sönglaga og tónlistar allt fram á miðja 20. öld. 

Þróunin átti sér stað mun síðar heldur en til að mynda í Danmörku og Þýskalandi, og á 

meginlandi Evrópu byggði tónlistarmenning alla jafna á langri og samfelldri hefð sem hafði 

ekki verið til í sambærilegri mynd á Íslandi. Í Þýskalandi á fyrri hluta 20. aldar einkenndist 

klassísk tónlist af formbyltingum, sem urðu til dæmis í kjölfar tólftónakerfis Arnolds 

Schoenberg (1874–1951) svo að fátt eitt sé nefnt, en á sama tíma voru tónsmíðarnar á Íslandi 

hljómrænar og rómantískar og svipaði miklu fremur til hugljúfra sönglaga eftir Schubert frá 

byrjun 19. aldar. Í Danmörku sömdu tónskáld á borð við Carl Nielsen (1865–1931) sinfóníur 
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og einleikskonserta í fullri lengd en Íslendingar héldu sig framan af við stutt og einföld verk 

fyrir söngrödd og píanó þar sem þeir lögðu einna mesta áherslu á textann og ljóðið sjálft. 

 Eins og áður segir skipti tónlistarmenntun Íslendinga miklu máli fyrir íslenskt 

tónlistarlíf og sést það til dæmis vel á verkum Páls Ísólfssonar. Svipaða sögu er að segja af 

tónskáldinu Jóni Leifs (1899–1968) en hann gekk í sama tónlistarháskóla og Páll og stundaði 

nám sitt í Leipzig á árunum 1916–1922 (Baldur Andrésson 2008). Eftir Jón liggja fjölmargar 

tónsmíðar sem eru stórar í sniðum en þær eru margar hverjar innblásnar af íslenskum 

tónlistararfi, einkum íslenskum þjóðlögum (Baldur Andrésson 2008). Jón mótaði íslenska 

tónlistarsögu ekki einungis með stórbrotnum verkum heldur rannsakaði hann jafnframt 

íslenska tónlist, útsetti þjóð- og rímnalög og rannsakaði hina lýdísku kirkjutóntegund sem hann 

sagði einkenna íslensk þjóðlög. Hann var frumlegt tónskáld sem fór ótroðnar slóðir en slíkt 

hafði varla tíðkast fyrr í íslenskum tónsmíðum. 

 Að framan var fjallað um samstarf íslenskra ljóð– og tónskálda sem jafnvel varð til út 

frá vináttu eða persónulegum tengslum. Ljóst er að tónlist sem samin var við ljóð gat átt stóran 

hlut í því að auka vinsældir textans og gera hann jafnvel kunnugan gervallri þjóðinni; ef ljóðið 

var sungið við grípandi lag hafði það fest sig í sessi. Þetta viðhorf sést til dæmis í ritdómi 

Þórarins Guðnasonar (1965: 40) um ævisögu Steingríms Thorsteinssonar eftir Hannes 

Pétursson, en þar minnist hann á ljóðið Kvöldhugsun eftir Steingrím og segir það vera kvæði 

sem „af einhverjum ástæðum hefur aldrei orðið almenningseign, ef til vill af því að það er 

sonnetta en ekki söngtexti.“ 

 Nú ber aftur að hafa í huga að þó að íslensk tónlistarsaga sé stutt og stopul er alls ekki 

hægt að segja hið sama um íslenska bókmenntasögu. Þegar rómantíska stefnan fór að láta á sér 

kræla hérlendis á fyrri hluta 19. aldar var lögð rík áhersla á bókmenntaarf Íslendinga og 

fornbókmenntir áttu mikilvægan hlut í sjálfsmynd þjóðarinnar. Þó að bókmenntastraumar í 

Evrópu hafi óhjákvæmilega borist síðar hingað til lands var munurinn almennt ekki meiri en 

nokkrir áratugir. Þegar sjónum er beint að einum helsta boðbera rómantísku stefnunnar hér á 

landi, Jónasi Hallgrímssyni, kemur fljótlega í ljós að hann var einkar meðvitaður um þróun 

mála í nágrannalöndunum og varð skáldskapur hans fyrir áhrifum frá samtímamönnum hans í 

Evrópu.  

Ljóð Jónasar eru fjölbreytt að formi og stíl og hann hafði mikil áhrif á íslenska 

ljóðagerð. Á meðan hann lifði var þó lítil sem engin tónlist samin við ljóð hans en á sama tíma 

blómstraði sönglagahefðin hjá fyrirmyndum hans í Þýskalandi. Sú tónlist sem sungin er við 

kvæði Jónasar í dag er öll skrifuð á 20. öld. Síðasti kafli þessarar ritgerðar er helgaður ljóðum 

Jónasar og sönglögunum sem til urðu við þau. Fjallað verður um hvaða sýn Jónas hafði á 
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flutning ljóða sinna, sem og hvernig ljóð hans urðu að tónlist á 20. öld og jafnvel síðar. 

Tónskáldinu Atla Heimi Sveinssyni verða gerð sérstök skil og sönglög hans við ljóð Jónasar 

skoðuð og greind. 
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3. Tónlist við kvæði Jónasar 
!
3.1. Kveðið við lag og beðið um lag 
Þann 27. júní árið 1835 héldu nokkrir Íslendingar í Kaupmannahöfn fögnuð af því tilefni að 

nokkrir þeirra voru á leið heim til Íslands (Páll Valsson 1989:120). Gleðin fór fram í 

Hjartakershúsum í Lyngby, rétt norður af Kaupmannahöfn. Um þennan fögnuð eru 

áreiðanlegar heimildir, meðal annars vegna þess að varðveist hefur kvæði eftir Jónas 

Hallgrímsson sem hann orti sérstaklega fyrir viðburðinn. Á titilsíðu arkarinnar stendur: „Vísur 

Íslendinga, sungnar í Hjartakers-húsum, 27da júní 1835.” (Páll Valsson 1989: 120). Hér mun 

því vera á ferðinni kvæði sem Jónas ætlaði sérstaklega til söngs, og raunar orti hann það við 

tiltekið lag sem þegar var þekkt. Fyrir ofan kvæðið sjálft skrifaði Jónas: „Lagið er eins og Finis 

Poloniæ.“ 

 Vísur Íslendinga eru enn sungnar nú á dögum, einkum á mannamótum, og upphafsorð 

þeirra, „Hvað er svo glatt sem góðra vina fundur“, eru ef til vill þekktari en sjálfur titillinn. 

Árið 1929–1937 gaf Matthías Þórðarson út rit Jónasar og sagðist þá telja að lagið sem Jónas 

ætti við væri eftir danska tónskáldið Christopher Weyse, en það lag hafði þá fest sig í sessi og 

var þegar á þeim tíma sungið við kvæðið (Páll Bjarnason 2007: 197). Þessi ályktun Matthíasar 

stóð lengi óhreyfð og án mótmæla en snemma á þessari öld tók Páll Bjarnason athugasemd 

Jónasar til rannsóknar. Hann skoðaði titil lagsins sem Jónas vísaði í, „finis Poloniæ“, sem þýða 

má sem „endalok Póllands“ (Páll Bjarnason 2007: 197), og komst að því að Jónas hafði annað 

lag í huga. Það lag var upphaflega sungið á frönsku og er vanalega kennt við upphafsorð 

ljóðsins, „Te souviens-tu?“ (Páll Bjarnason 2007: 198). Ljóðið var síðan þýtt á ýmis tungumál 

en orðalagið „Finis Poloniae“ kemur orðrétt fyrir í þýsku þýðingunni. 

 Franska ljóðið og þýsk þýðing þess eiga það sameiginlegt að fjalla um stríðsfélaga og 

endurminningar þeirra, en þýska útgáfan sker sig frá frummálinu að því leyti að hún fjallar enn 

fremur um sannsögulegu persónuna Kościuszko. Hann var ein frægasta frelsishetja Póllands 

og þýska ljóðið er helgað þjóðfrelsisbaráttu Pólverja (Páll Bjarnason 2007: 198–199). 

Uppgötvun Páls Bjarnasonar er merkileg fyrir margra hluta sakir en út frá þessu má teljast 

líklegt að Jónas hafi upphaflega þekkt lagið sem hann vildi láta syngja við kvæði sitt sem 

„þjóðfrelsissöng“. Þetta er athyglisvert í ljósi þess að Vísur Íslendinga er baráttukvæði þó að 

það sé ort í tilefni af gleðskap (Páll Valsson 1989: 120). Jónas biður Íslendingana til dæmis um 

að varast deyfð og taka þátt í baráttu fyrir breytingum (Páll Valsson 1989: 120). 

 Lagið sem Jónas ætlaði til söngs náði ekki að loða við Vísur Íslendinga og enn er á 

huldu hvernig og hvenær lag Weyse kom til sögunnar og varð órjúfanlegur hluti af ljóðinu í 
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staðinn. Hægt er að líta svo á að hluti íslenska kvæðisins hafi þar með glatast, þó að 

upprunalega lagið sé enn þekkt, vegna þess að kvæði Jónasar er ekki einungis orð; það er samið 

sem texti við ákveðið lag og ætlun skáldsins var því ekki fylgt eftir. Söngtextinn kann að hafa 

verið mikilvægur hluti af þjóðfrelsishvatningu Jónasar á þann hátt að ef ljóðið yrði sungið yrði 

það óhjákvæmilega á allra vörum. Þetta viðhorf hans kemur í ljós í fleiri heimildum, til dæmis 

í athugasemd sem hann skrifaði við ljóð sitt, Dalvísu: „Ég ætl’ að biðj ukkur að láta búa til 

fallegt lag, ekki of dýrt, við vísuna mína.“ Hann bætti síðan við: „Það er annars ógjörningur að 

eiga sér ekki lög til að kveða þess konar vísur undir; svona komast þær aldrei inn hjá alþýðu.“ 

(Páll Valsson 1989: 178). 

 Af þeim heimildum sem til eru um sýn Jónasar á sönglög má álykta að þetta hafi verið 

megintilgangur þeirra að hans mati: að dreifa ljóðinu sem víðast og bera það til fólks af öllum 

stéttum. Hann virðist ekki hafa litið á sönglagið sem sérstaka listgrein með fagurfræðilegt gildi. 

Á Íslandi á hans tíma var söngur iðja sem allir stunduðu og fór gjarnan fram í fjölmenni eða á 

samkundum. Söngurinn var ekki hátíðlegt fyrirbæri sem einungis var ætlað þaullærðum 

yfirstéttarmönnum heldur var hann hópefli sem einkenndi góðar samverustundir. Þegar 

tónskáldið Atli Heimir Sveinsson hóf að semja einsöngslög upp úr ljóðum Jónasar í lok 20. 

aldar lagði hann áherslu á að gera þau ekki of hátíðleg eða íburðarmikil. Þó að Atli Heimir sé 

menntaður tónlistarfræðingur, sem hefur meðal annars samið „atónal“ tónlist og stór verk á 

borð við sinfóníur, eru Jónasarlögin látlaus, þjóðleg og einlæg. Tónskáldinu tekst því að 

gangast við þeirri sönglagahefð sem rætt hefur verið um í þessari ritgerð án þess að líta fram 

hjá hinum sérstæða tónlistararfi þjóðarinnar. 

 

3.2. Jónasarlögin 
Atli Heimir Sveinsson er fæddur í Reykjavík árið 1938 og lauk prófi í tónsmíðum og tónfræði 

við tónlistarháskólann í Köln. Eins og áður segir eru verk hans fjölbreytt að gerð og stíl en hann 

hefur meðal annars samið sinfóníur, óperur, ballett, kórverk og ýmiss konar kammertónlist. 

Árið 1997 gaf hann út sönglagabálk sem hann nefndi Jónasarlög og hafði að geyma 22 lög við 

kvæði Jónasar Hallgrímssonar. Bálkurinn kom út á nótum en einnig var gefinn út geisladiskur, 

og árið 2007 var annar diskur hljóðritaður þar sem nokkur lög höfðu bæst í safnið og voru þá 

alls 26. Ljóðin sem Atli Heimir valdi eru langflest afar þekkt, en í hópi þeirra eru til dæmis 

Gunnarshólmi, Ferðalok, Heylóarvísa og Ásta. Dalvísa fékk sitt eigið lag (kvæðið var þá 

reyndar þegar sungið við þjóðlag í útsetningu Jóns Ásgeirssonar) og Vísur Íslendinga birtust í 

glænýjum búningi. Loks má nefna að fjögur Jónasarlaganna eru þýðingar Jónasar á kvæðum 

eftir Heinrich Heine. Ekki er unnt að fjalla um öll lögin í þessari ritgerð en hér verða þrjú þeirra 
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tekin til umfjöllunar með það að markmiði að sýna fram á fjölbreytileika safnsins, sem og 

höfundareinkenni tónskáldsins. 

 Ljóð Jónasar eru býsna ólík innbyrðis og Atli Heimir velur ólíka stíla og blæbrigði fyrir 

hvert lag. Heylóarvísa fjallar um lóu sem flögrar um í leit að mat handa ungum sínum, en þegar 

hún snýr aftur í hreiðrið hafa þeir verið étnir af hrafni. Kvæðið er gott dæmi um rómantískt háð 

þar sem gullfalleg mynd er máluð en í lok kvæðisins er hún rifin niður á hrottalegan hátt. Færa 

má rök fyrir því að Jónas yrki hér undir áhrifum frá Heine; hann dregur fram fagrar 

náttúrulýsingar og setur móðurástina í forgrunn í ljóðinu, en um leið bendir hann á að lífið sé 

hverfult og að fegurð og hamingja geti horfið á augabragði. Þetta er ekki ólíkt viðhorfunum 

sem birtast í þeim kvæðum Heines sem tekin voru til umfjöllunar í kafla 2.3. Í tónlistinni sem 

Atli Heimir semur við kvæðið er áhersla lögð á ýktar hraðabreytingar. Lagið hefst á glettnu og 

hröðu píanóspili með sextándupörtum sem minna á flögrandi fugl á fleygiferð um himininn. 

Þegar kemur að síðasta erindinu sem fjallar um aðkomuna í hreiðrið breytist hraðinn skyndilega 

og í píanóninu hljóma hálftónar í stað sextánduparta. Stemningin er gjörbreytt og grafalvarleg. 

Breytingarnar krefjast beinlínis leikrænna tilburða flytjendanna og tónlistin tekur þannig þátt í 

hinu rómantíska háði með því að vera bæði glettin og öfgakennd. 

 Árið 1940 samdi Jón Nordal (1917–) fjögurra radda kórútsetningu við tvö erindi úr 

Hulduljóðum eftir Jónas Hallgrímsson, en útsetningin er ef til vill þekktust fyrir upphafsorð 

fyrsta erindis, „Smávinir fagrir“. Tónverk Jóns hefur notið gríðarlegra vinsælda og er nú 

órjúfanlegur hluti af íslenskri kórmenningu. Þegar Jónasarlögin komu út hafði Atli Heimir 

samið nýja tónlist við erindin tvö og bætt einu erindi við að auki. Í erindunum yrkir Jónas um 

einlæga trú og ást á náttúrunni, en þakklæti og auðmýkt einkenna kvæðið. Ljóðið er viðkvæmt 

og beinlínis brothætt og tónlist Atla Heimis býr yfir sömu eiginleikum; tónskáldið skrifar 

fremst í nótunum að flutningurinn eigi að vera „semplice“, þ.e. einfaldur, og merkir nánast öll 

erindin með styrkleikanum „piano“, þ.e. veikt. Píanóleikurinn einkennist af þríhljómum sem 

ýmist eru brotnir eða óbrotnir og athygli vekur að hendingar sönglínunnar leita alltaf niður í 

mót. Segja má að tónskáldið biðji flytjendurna þannig um að „slaka á“ og laglínan líkist helst 

andvarpi, en það hæfir vel auðmýkt ljóðmælanda sem lýsir guðlegri náttúru og einlægri trú 

sinni; það er sem hann gefi sig guði og eilífðinni á vald. Á sama hátt hefur söngvarinn ekki 

beinlínis færi á að sýna sig eða sanna en þess í stað krefur lagið hann um auðmýkt og eins 

konar uppgjöf. 

 Jónas orti gjarnan um náttúruna og mörg kvæða hans eru stemningskvæði sem líkjast 

helst landslagsmyndum. Inni á milli leynast þó persónulegri kvæði og einu þeirra, Ferðalokum, 

hefur íslenska þjóðin beinlínis tekið ástfóstri við. Í hugum margra er það „ljóðið um ástina“ 
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(Guðmundur Andri Thorsson 2007: 295) og raunar hét það upphaflega Ástin mín (Guðmundur 

Andri Thorsson 2007: 302). Ljóðið er ort undir ljóðahætti, fornum bragarhætti þar sem 1. og 

2., 4. og 5. lína stuðla saman en 3. og 6. lína eru sér um stuðla. Það segir sögu af tveimur 

elskendum sem hafa þurft að skiljast en leiðarljós þeirra er ástarstjarna sem skín á bak við ský. 

Ferðalok er svo vinsælt ljóð enn í dag að næstum væri hægt að kalla það heilagt – og þá hlýtur 

að verða þeim mun flóknara að semja tónlist sem hæfir verkinu og bætir einhverju við það. 

 Tónskáldið leysir þennan vanda með því að bæta í raun afar litlu við; lag Atla Heimis 

er að mestu leyti lítil laglína sem er samtímis einföld og tregafull. Hlutverk píanósins er 

mínímalískt en lagið hefst á því að píanóleikarinn slær hreina fimmund og henni er síðan haldið 

út í hverju erindi. Fimmundablærinn í laginu minnir óneitanlega á íslenska tvísönginn sem 

sunginn var í samstígum fimmundum, og því hefur verkið að sama skapi þjóðlegt yfirbragð. Í 

nóturnar skrifar Atli Heimir í neðanmálsgrein: „Þetta er einskonar þula. Aðlaga má öll erindin 

að laglínunni. Veljið sjálf erindi eða syngið þau öll.“ (Atli Heimir Sveinsson 2007: 48). Honum 

virðist umhugað um að hvert einasta orð fái að njóta sín og að ekkert dragi athygli frá ljóðinu 

sjálfu. Tónsmíðin er látlaus rammi utan um kvæðið og rétt eins og orðin sjálf eru tónarnir tærir 

og einlægir. 

 Kvæðið Söknuður er ekki ósvipað Ferðalokum að efnistökum en auk þess er það einnig 

ort undir ljóðahætti. Söknuður er afdráttarlausara og beinskeyttara kvæði en aftur á móti 

einkennast Ferðalok fremur af táknum og myndmáli. Í Söknuði talar ljóðmælandi beint til 

meyjar sem er horfin úr lífi hans og hann lýsir sárri ástarsorg. Tónlistin er angurvær og 

hljómræn og þó að hún sé lágstemmd og einföld í sniðum er hún mun úthverfari en tónlistin í 

Ferðalokum. Einnig er blærinn öllu nútímalegri, til dæmis að því leyti að rytminn er breytilegur 

og taktarnir innihalda ýmist fjóra eða fimm fjórðuparta. Sönglagið hverfist um laglínuna sjálfa 

og gefur söngvaranum færi á að beita rödd sinni á listrænan og rómantískan hátt. Munurinn á 

sönglögunum Ferðalokum og Söknuði er skýrt dæmi um hversu fjölhæfur tónsmiður Atli 

Heimir er. Þó að kvæðin virðist keimlík á yfirborðinu og eigi bragarháttinn sameiginlegan eru 

þau að mörgu leyti gjörólík og tónskáldið nýtir gervallt litróf verkfærakistu sinnar til að túlka 

þau. 

Að lokum skal vikið að Dalvísu, kvæðinu sem Jónas bað um að yrði að lagi til þess að 

það kæmist inn hjá alþýðunni. Hann tók fram að lagið skyldi ekki vera of „dýrt kveðið“ og þó 

svo að hægt sé að túlka þau orð á ýmsa vegu er líklegt að Jónas hafi ekki viljað að tónlistin yrði 

of stór í sniðum, heldur fremur á þá leið að hægt væri að raula kvæðið án mikillar fyrirhafnar. 

Í meðförum Atla Heimis tekst þetta vel til en lagið sem hann samdi við Dalvísu er í 

molltóntegund, rólegum hraða og án mikilla breytinga eða hápunkta. Sönglínan er svo gott sem 
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aukaatriði í laginu en píanóhlutinn er hins vegar einkar rómantískur og hljómrænn. Dalvísa er 

náttúrulýsing og ef til vill er það hlutverk píanósins að túlka náttúruna á sambærilegan hátt og 

í Heylóarvísu. Söngvarinn er þá ljóðmælandinn sem skynjar náttúruna hugfanginn og tekur við 

henni án þess að vera í eiginlegu gerandahlutverki. 

 Í grein sem Atli Heimir Sveinsson skrifaði um tilurð Jónasarlaganna segir hann meðal 

annars: „Ég ákvað að semja í „gömlum stíl“, hafa lögin alþýðleg, einföld og rómantísk; 

einhvers staðar á milli Schuberts og Sigvalda Kaldalóns.“ (Atli Heimir Sveinsson 2007). 

Tónskáldið ferðast í vissum skilningi aftur til 19. aldar og tileinkar sér rómantík, listastefnu 

sem þekktist hreinlega ekki í íslenskri tónlist á meðan Jónas lifði. Rómantískur skáldskapur og 

rómantísk tónlist sameinast í Jónasarlögunum en tónlist Atla Heimis einkennist á sama tíma af 

nútímastraumum sem gera hana enn dýpri og margbreytilegri. Hann ber virðingu fyrir 

ljóðunum og gefur hverju þeirra sérkenni en samt sem áður er tónlistin hljómræn og auðveld 

til söngs. Þess vegna ættu Jónasarlögin að geta orðið eign þjóðarinnar allrar. 
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Niðurstöður 

Hér hafa tengsl tónlistar og ljóðlistar verið könnuð frá ýmsum sjónarhornum. Þýskur 

ljóðasöngur á 19. öld var sérstaklega tekinn fyrir og nokkur sönglög Schuberts við ljóð Goethes 

og Heines voru greind. Enn fremur var athugað hvaða áhrif tónlist Schuberts hafði á textann 

og í ljós kom að möguleikar tónlistarinnar á að auðga ljóðin og glæða þau nýjum blæbrigðum 

og túlkunum eru miklir. Þar skiptir ekki laglínan eingöngu máli heldur hljóðheimurinn allur og 

Schubert notaði til dæmis píanóið til að túlka ýmis fyrirbæri, tilfinningar og hughrif. Ljóðið og 

lagið urðu að einni heild í meðförum tónskáldsins og segja má að þannig hafi víxlverkun orðið 

milli bókmennta og tónlistar í listasögu Evrópu á 19. öld. 

 Á Íslandi var þróunin öðruvísi, sérstaklega hvað varðar tónlistarsöguna. Á blómatíma 

rómantískrar ljóðagerðar hérlendis á 19. öld var varla orðin til hefð fyrir tónsmíðum yfirleitt. 

Helsta gerð tónlistar sem heyrðist opinberlega var sálmasöngur en inni á heimilum sungu 

Íslendingar tvísöng og kváðu rímur. Það var ekki fyrr en við lok 19. aldar sem evrópskir 

tónlistarstraumar tóku að berast hingað til lands en í fyrstu gerðist það aðallega fyrir tilstilli 

organistanna Péturs Guðjohnssens og Jónasar Helgasonar. Í byrjun 20. aldar fóru ýmis 

sönglagaskáld að láta á sér kræla en þar má til dæmis nefna Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Sigfús 

Einarsson og Sigvalda Kaldalóns. Mikil breyting varð á þegar tónskáldin hættu að vera 

einungis sjálfmenntuð og Íslendingar hófu að stunda tónlistarnám erlendis, en tónskáldin Páll 

Ísólfsson og Jón Leifs hlutu til dæmis menntun sína í Þýskalandi. Að baki tónsmíðum þeirra 

býr því fræðileg þekking og tónlistarlegur þroski. 

 Á fyrstu áratugum 20. aldar fór fyrst að bera á söngskemmtunum og tónleikum í 

Reykjavík. Af blaðadómum og gagnrýni frá þessum tíma má ráða að Íslendingum hafi þótt 

vænt um mál sitt en þeir lögðu einna mesta áherslu á að söngtextar væru íslenskir og vandaðir. 

Þetta viðhorf var þáttur í sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar og átti rætur sínar að rekja til 

hreintungustefnu Fjölnismanna frá fyrri hluta 19. aldar. Þeir eru gjarnan taldir boðberar 

rómantíkurinnar á Íslandi enda litaðist íslensk rómantík einna helst af þjóðfrelsisbaráttunni. 

Textaáherslan í sönglögunum er bein afleiðing af þessum straumum og þó að rómantíkin hafi 

verið búin að renna sitt skeið í íslenskum bókmenntum á 20. öld litaði hún hina nýtilkomnu 

sönglagahefð og hafði áhrif á hana nær öld eftir sitt eigið blómaskeið. 

 Að lokum var fjallað um sönglög Atla Heimis Sveinssonar við ljóð Jónasar 

Hallgrímssonar. Tónskáldið reyndi gagngert að líkja eftir rómantískum tónlistarstraumum 19. 

aldar og tók þannig nokkurt mið af samtíma skáldsins sjálfs en þó að honum tækist vel að skapa 

slíka stemningu eru sönglögin auk þess innblásin af þjóðlegum tónlistararfi og nútímatónlist. Í 
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Jónasarlögunum fá ljóðin og tónsmíðarnar að njóta sín og á sama tíma lyfta þau hvor öðru á 

flug. 

 Þó að leitast hafi verið við að veita innsýn í íslenska tónlistar- og söngsögu hefur hér 

aðeins verið stiklað á stóru. Jónasarlögin eru vel fallin til greiningar og því urðu þau fyrir valinu 

en á sama hátt mætti huga að sönglögum eftir önnur tónskáld 20. aldar sem ekki gafst rúm til 

að gera grein fyrir að þessu sinni, svo sem Jón Leifs og Jórunni Viðar. Enn er margt órannsakað 

í íslenskri tónlistarsögu en athuganir á henni geta varpað ljósi á þróun annarra listgreina, svo 

sem bókmennta, og gefið skýrari mynd af tengslunum þar á milli. Tónlistin speglar jafnframt 

þjóðina sjálfa, sjálfsmynd hennar og bakgrunn. Íslensk tónlistarsaga kristallast í sönglífi 

þjóðarinnar og þó að íslensk samtímatónlist þróist nú í takt við alþjóðlega strauma hefur 

sönglistin enn sem áður sálrænt og félagslegt gildi fyrir þjóðarsálina. 
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