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Útdráttur 

Þórarinn Guðmundsson var stjarna í íslensku tónlistarlífi á fyrrihluta 20. aldar og jafnframt 

fyrsti Íslendingurinn til að ljúka háskólaprófi í fiðluleik. Hann var brautryðjandi í íslensku 

tónlistarlífi og starfaði á fjölmörgum sviðum tónlistar. Þórarinn spilaði bæði einleiks- og 

kammerverk á tónleikum og skemmtunum í Reykjavík. Auk þess starfaði hann sem 

fiðlukennari, fiðluleikari hjá Nýja bíói og var tónlistarmaður hjá Ríkisútvarpinu. Á sviði 

hljómsveitarleiks var hann  einnig frumkvöðull. Ásamt því að stofna og stjórna Hljómsveit 

Reykjavíkur stjórnaði hann barnahljómsveit, lék í Symfóníuhljómsveit FÍH og var 

fiðluleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands frá stofnun hennar. Þórarinn Guðmundsson var 

stofnmeðlimur og fyrsti formaður Félags íslenskra tónlistarmanna árið 1940, heiðursfélagi 

í FÍH og Tónskáldafélagi Íslands. Árið 1970 var Þórarinn sæmdur riddarakrossi hinnar 

íslensku fálkaorðu fyrir framlag sitt til íslensks tónlistarlífs.  
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Inngangur  

Fram á miðja 19. öld virðist tónlistarsaga Íslands hafa verið slitrótt. Víst er að stofnanir 

sem sérhæfa sig í tónlist voru ekki starfandi í landinu og sjaldgæft var að hafa tónlist sem 

aðalstarf. Á fyrstu áratugum 20. aldar hefst mikil uppbygging í íslensku tónlistarlífi þar 

sem tónlistarmenntun verður aðgengilegri og fjöldi menntaðra tónlistarmanna eykst. Í 

kjölfarið færist tónleikahald í aukana og mikilvægar stofnanir eru settar á fót. 

Metnaðarfullir frumkvöðlar léku stórt hlutverk í þessari uppbyggingu. Nú, u.þ.b. einni öld 

síðar, státar þjóðin af blómlegu tónlistarlífi, góðri sinfóníuhljómsveit, tónlistarskóla í 

nánast hverju sveitarfélagi og fjölda framúrskarandi hljóðfæraleikara.  

Einn þeirra sem tóku þátt í uppbyggingu íslensk tónlistarlífs var Þórarinn 

Guðmundsson fiðluleikari og tónskáld. Hann sneri heim árið 1914 eftir að hafa stundað 

nám í fiðluleik í erlendum háskóla fyrstur Íslendinga. Þegar Þórarinn fæddist var 

tónlistarlífið á Íslandi mjög fábreytt. Í landinu var enginn tónlistarskóli og í flestum 

tilfellum voru það sjálflærðir leikmenn sem önnuðust tónlistarflutning. Á dögum Þórarins 

varð mikill framgangur í tónlistarlífinu en sem dæmi má nefna stofnun Tónlistarskólans í 

Reykjavík, Hljómsveitar Reykjavíkur, Ríkisútvarpsins, Tónlistarfélagsins og 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Uppsveiflan varð ekki fyrir tilviljun heldur stóðu að henni 

margir framsæknir tónlistarmenn sem nýttu tækifærin vel. Þórarinn lagði hönd á plóg í 

íslensku tónlistarlífi og var frumkvöðull á mörgum sviðum tónlistar. Af þeim má nefna 

kennslu, hljómsveitarstörf, tónleikahald og félagsstörf. Fyrir utan það að vera fyrsti 

fullmenntaði fiðluleikari Íslendinga stofnaði hann eina fyrstu hljómsveitina á Íslandi, 

Hljómsveit Reykjavíkur. Þórarinn var meðal fyrstu starfsmanna Ríkisútvarpsins og var 

fyrstur til að kenna stórum hóp fiðlunemenda. Einnig tók hann þátt í því þegar 

strengjakvartett var fyrst fluttur í heilu lagi á Íslandi og var fyrsti formaður Félags íslenskra 

tónlistarmanna. Hann var líka stofnmeðlimur í Sinfóníuhljómsveit Íslands og meðal fyrstu 

tónlistarmanna sem léku á sýningum í Þjóðleikhúsinu. Þórarinn hlaut ýmsar 

viðurkenningar fyrir störf sín í þágu tónlistar. Af þeim má helst nefna riddarakross hinnar 

íslensku fálkaorðu árið 1970. Einnig var Þórarinn gerður heiðursfélagi í bæði FÍH árið 

1976 og í Tónskáldafélagi Íslands árið 1979. 
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Þórarins er minnst í mörgum ritum. Algengt er að greinarnar séu stuttar eða að hann sé 

nefndur á nafn í tengslum við aðra umfjöllun. Undantekning á því eru endurminningar 

Þórarins, Strokið um strengi.  

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að fjalla um framlag Þórarins Guðmundssonar 

fiðluleikara og tónskálds til íslensks tónlistarlífs á fyrri hluta 20. aldar. Markmiðið er að 

setja fram yfirlit um starfsferil og helsta framlag Þórarins. Í upphafi verður minnst eilítið á 

tónlistarlífið í Reykjavík og sögu fiðluleiks á Íslandi. Nánar verður fjallað um 

starfsvettvang Þórarins og þau áhrif sem hann hafði á tónlistarlífið. Hér verður stuðst við 

ævisögu hans, Strokið um strengi, aðrar heimildir og viðtöl.  
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1. Fiðluleikur á Íslandi  

1.1. Tónlistarlífið í Reykjavík 

Þórarinn Guðmundsson fæddist árið 1896 á Akranesi. Um aldamótin var heildarfjöldi 

Íslendinga 77.967.1 Af þeim töldust 6321 til íbúa Reykjavíkur er þá var byrjuð að taka á sig 

mynd sem höfuðstaður landsins.2 Reykjavík var í hraðri uppbyggingu. Áhrifamikið fólk og 

mikilvægar stofnanir settu mark sitt á kaupstaðinn sem hafði hingað til verið undir miklum 

dönskum áhrifum. Árið 1845 var Alþingi endurreist í Reykjavík og Lærði skólinn var 

fluttur þangað frá Bessastöðum. Fleiri skólar tóku að starfa svo sem Stýrimannaskólinn og 

Miðbæjarskólinn. 3  Árið 1908, þegar Þórarinn var 12 ára, tók fyrsti borgarstjóri 

Reykjavíkur til starfa og konur settust í bæjarstjórn, fyrstar á Íslandi. 4 Fimm árum síðar 

voru Reykjavíkurhafnir byggðar.5  

Ekki er hægt að segja að tónlistarlífið í Reykjavík hafi verið á jafn hraðri uppleið 

og annað í samfélaginu. Það var hvorki fjölbreytt né langt á veg komið. Vart þekktist að 

vera starfandi tónlistarmaður, þ.e. að hafa atvinnu af tónlistarflutningi. Söngur var mest 

áberandi en menntun á því sviði var engu að síður af skornum skammti.6 Nótnabækur voru 

til í kirkjum og skólum en lestrarkunnáttan var lítil. Söngskemmtanir voru haldnar á 

árunum eftir aldamótin þar sem söngvarar sungu við píanóleik. Einnig voru starfandi 

áhugamannakórar og smátt og smátt færðist tónleikahald í aukana.7 Fram til ársins 1930 

voru hér engir tónlistarskólar eða aðrar stofnanir sem voru nauðsynlegar til þess að ala upp  

                                                 
1„Lykiltölur mannfjöldans 1703-2016,” Hagstofa Íslands, 5. desember 2016. 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__1_yfirlit__Yfirlit_mannfjolda
/MAN00000.px/table/tableViewLayout1/?rxid=33654882-41d7-4628-84b3-15d5e5b60f8f. 
2 „Mannfjöldi í einstökum byggðakjörnum og strjálbýli eftir landsvæðum ár hvert 1889-
1990,” Hagstofa Íslands, 5. desember 2016. 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__Byggdakjarnarel
dra/MAN00104.px/table/tableViewLayout1/?rxid=686b5aba-e2ed-4ad7-a3b3-
96eda85e51e2. 
3 „Reykjavík,” Reykvíkingur, 7. desember 2016. http://reykvikingur.is/reykjavik/. 
4 „Saga kvenna í borgarstjórn í brennidepli.“ Reykjavíkurborg: Fréttasafn 2008, 23. janúar 
2008, sótt 5. desember 2016 á http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-
4530/7789_read-9497/7789_page-44/. 
5 „Höfuðstaður í nánd við nýja tíma,“ Saga Reykjavíkur frá býli til borgar 1870-1918, 7. 
desember 2016. http://www.anok.is/arb/saga_reykjavikur/rvk/1870-1918/. 
6 Óðinn Melsteð, Með nóturnar í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, 
(Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2016), bls. 15. 
7 Baldur Andrésson, „Tímabilið 1900-1930: Tónlistarlíf í Reykjavík 1900-
1910.“ Tónlistarsaga Reykjavíkur, 9. júní 2011, sótt 29. nóvember 2016 á 
http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1900-1930/til1930_1.html.  
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tónlistarmenn og byggja upp tónlistarlíf. Árið 1930 varð hinsvegar mikil bylting þegar 

margar helstu tónlistarstofnanir landsins voru settar á fót.8  

1.2. Fiðlan á Íslandi 

Í upphafi 20. aldar voru hljóðfæri ekki til á hverju heimili. Það voru aðallega betri borgarar 

sem höfðu efni á því að kaupa píanó og þó að sumir hafi náð að verða sér úti um einhver 

hljóðfæri er ólíklegt að þeir hafi kunnað að spila almennilega á þau. Tónlistarlífið á Íslandi 

var meira og minna byggt á söng.9 Þó nefna heimildir nokkur hljóðfæri. Elsta varðveitta 

hljóðfærið er munngígja frá 16. eða 17. öld.10 Tvö hljóðfæri eru meira áberandi en önnur 

og hafa verið til á heimilum víðsvegar um landið á 17. og 18. öld. Þau voru íslenska fiðlan 

og langspil. Bæði eru þau strengjahljóðfæri sem leikið var á með boga eða strengirnir 

plokkaðir. Íslenska fiðlan er ólík þeirri nútímafiðlu sem flestir kannast við. Hún var holur 

kassi með tveimur strengjum og hafði engan háls. Séra Bjarni Þorseinsson lýsti fiðlu sem 

aflöngum kassa með eina opna hlið. Hliðarnar og botninn voru úr þunnum fjölum. Það er 

óvíst hvenær hljóðfærið barst fyrst til landsins en sögur fara af manni sem hét Fiðlu-Björn 

og á hann að hafa spilað á fiðlu á 16. öld. Íslenska fiðlan var smíðuð hér á landi og ólíklegt 

er að hún hafi alltaf verið eins. Sumar höfðu strengi úr hrosshári en aðrar strengi úr vír. 

Oftast stóð fiðlan á borði þegar leikið var á hana en einnig var hægt að hvíla hana í kjöltu 

spilarans. Líklegt er að spilað hafi verið á fiðluna undir dansi og söng.11 Þegar Þórarinn 

fæddist rétt fyrir aldamótin 1900 hafði íslenska fiðlan fallið í gleymsku.12  

Elstu heimildir um langspil á Íslandi eru frá 18. öld.13 Hljóðfærin voru smíðuð á 

Íslandi en eiga uppruna sinn að rekja til Noregs. Misjafnt var hve marga strengi langspil 

höfðu. Algengast var að þeir væru tveir eða þrír og að leikið væri á þá með boga. Kassi 

langspilsins var langur og strengirnir náðu yfir hann allan. Það var bæði hægt að halda á 

                                                 
8 Baldur Andrésson, „Tímabilið 1930 – 1950: Inngangur (Horft um öxl).“ Tónlistarsaga 
Reykjavíkur, 13. mars 2008, sótt 8. nóvember 2016 á 
http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1930-1950/til1950_0.html. 
9 Ibid.  
10 Smári Ólason, „Organ, trómet og harpan söng: Hljóðfæri og tónlistariðkun fram á 19. 
Öld.“ Í Hlutavelta tímans: Menningararfur á Þjóðminjasafni, Árni 
Björnsson og Hrefna Róbertsdóttir ritstýrðu, bls. 373-381, (Reykjavík: Þjóðminjasafn 
Íslands, 2004), bls. 381. 
11 Jón Þórarinson, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, (Reykjavík: Tónlistsarsafn Íslands / 
Menntamálaráðuneytið, 2012), bls. 383. og 400-402.  
12 Bjarni Þorsteinsson, Þjóðlegt sönglíf á Íslandi að fornu og nýju, bls. 61-63, (Siglufjörður: 
Heimdallur, 1931). 
13 Smári Ólason, „Organ, trómet og harpan söng: Hljóðfæri og tónlistariðkun fram á 19. 
Öld,“ bls. 376.  
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hljóðfærinu og spila á það á borði. Laglína var leikin á einn streng, svokallaðan lagstreng,  

og undir honum var gripbretti. Þumalfingur vinstri handar studdi á strenginn og valdi 

þannig tóna. Sumar heimildir benda til þess aðrir fingur hafi einnig verið notaðir. Hinir 

strengirnir hljómuðu lausir undir. Langspilið var aðallega notað undir sálmasöng, bæði sem 

hluti af dægrastyttingu á heimilum fólks og við aðrar samkomur.14  

Ekki er vitað hvenær nútímafiðlan barst til landsins. Hún var ekki mjög algeng en 

hún var til á nokkrum bóndabæjum um miðja 19. öld, m.a. í Þingeyjarsýslu. Jón Jónsson, 

eða Voga-Jón eins og hann var kallaður, lærði á fiðlu í Kaupmannahöfn árið 1847 

samhliða trésmíðanámi.15 Hann segir í endurminningum sínum að hann hafi æft sig á 

hverju kvöldi og lært að spila öll algengustu lög sem tíðkuðust í Kaupmannahöfn. 16 

Hljóðfæranám var ekki í boði á Íslandi á þessum tíma og tónfræðikunnátta var alls ekki 

útbreidd. Áhugavert er að menn í sveitum hafi þrátt fyrir það haft nógu mikinn áhuga á 

tónlist til þess að verða sér úti um hljóðfæri og prófa sig áfram í hljóðfæraleik. 

Hljóðfæraspil Íslendinga um miðja 19. öld vakti athygli samlanda og erlendra ferðamanna 

því í ófáar dagbækur hefur ratað sú samhljóma athugasemd að fiðluleikur og annað 

tónlistarspil hérlendis hafi ekki verið í háum gæðaflokki og hljómaði verulega illa.17 

1.3. Fiðluleikarar á fyrstu áratugum 20. aldar 

Tónlistarflutningur á Íslandi komst ekki í hálfkvisti við þann sem tíðkaðist á meginlandi 

Evrópu. Hér voru þó nokkrir Íslendingar sem höfðu hlotið einhverja tónlistarmenntun í 

útlöndum og lögðu sitt af mörkum til uppbyggingar tónlistarlífs á Íslandi. Um miðja 19. 

öld var fyrsti karlakór landsins, söngfélagið Harpa, stofnaður af Jónasi Helgasyni. Einnig 

var fyrsta lúðrasveitin stofnuð af bróður hans, Helga. Árið 1840 var fyrsta pípuorgelið 

keypt til landsins fyrir milligöngu Péturs Guðjohnsen dómkirkjuorganista.18 Fyrsti erlendi 

tónlistarmaðurinn sem vitað er að hafi fluttst til landsins á 20. öld var Olufa Finsen. Hún 

bjó í Reykjavík í 23 ár og starfaði sem tónlistarkennari, tónskáld og flytjandi.19 Fleiri 

skandinavískir tónlistarmenn fetuðu í fótspor hennar á 20. öld. Vitað er um nokkra 

                                                 
14 Jón Þórarinson, Íslensk tónlistarsaga 1000-1800, bls. 403-405. 
15 „Arngrímur Gíslason málari,” Land og saga, 7. desember 2016. 
https://www.landogsaga.is/section.php?id=12706&id_art=12876. 
16 Jón Jónsson, Jóns saga Jónssonar frá Vogum við Mývatn: Sönn sjálsævisaga nútíma Íslendings, 
Íslensk þýðing og formálsorð eftir Harald Hannesson, (Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja h.f., 1968), 
bls. 27. 
17 Óðinn Melsteð, Með nóturnar í farteskinu, bls. 10-11. 
18 Ibid., 12.  
19 Ibid., 14. 



 

 

 

10

fiðluleikara sem fluttust til Íslands. Gustav Rasmussen og Edward Fredriksen spiluðu 

opinberlega á fiðlu en báðir störfuðu þeir við annað en hljóðfæraleik. Tveir fiðluleikarar 

höfðu sérstaklega mikil áhrif á tónlistarlífið á Íslandi. Það voru þeir Poul Bernburg og 

Oscar Johansen. Báðir komu þeir til landsins á fyrsta áratug 20. aldar og stofnuðu hvor sína 

hljómsveit. Bernburg settist að á Íslandi en Oscar Johansen bjó hér einungis í tvö ár.20 

Oscar Johansen var sænskur og þótti afburðagóður fiðluleikari. Báðir tóku þeir þátt í 

tónlistaruppeldi Þórarins Guðmundssonar.21  

 

                                                 
20 Óðinn Melsteð, Með nóturnar í farteskinu, bls. 14. 
21 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi: Endurminningar Þórarins Guðmundssonar 
fiðluleikara og tónskálds, (Reykjavík: Setberg, 1966), bls. 41-44. 
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Mynd 1. Þórarinn 10 ára 
fiðlunemandi 

2. Þórarinn Guðmundsson  

2.1. Námsárin  

Foreldrar Þórarins, Þuríður Þórarinsdóttir og Guðmundur Jakobsson, voru bæði tónelsk og 

veittu Þórarni tækifæri til að stunda tónlistarnám. Það var hvorki algengt né á allra færi. 

Ekki bætti úr skák að tónlistarkennarar voru mjög fáir á Íslandi. Átta ára gamall hóf 

Þórarinn píanónám hjá Önnu Petersen en skipti yfir á fiðlu þegar hann var á ellefta ári.  

Dönsk kona, Henriette Brynjólfsson, kenndi honum á fiðlu. Hún var á þeim tíma eini 

fiðlukennarinn á Íslandi. Sjálf var hún píanóleikari en hafði lært á fiðlu sem aukagrein. 

Eftir aðeins nokkurra mánaða nám kom Þórarinn fram opinberlega á skemmtun í 

Góðtemplarahúsinu. Þar lék Henriette undir á píanó. Hæfileikar unga drengsins vöktu 

mikla athygli. Þegar Oscar Johansen kom til landsins árið 1910 

varð hann kennari Þórarins. 22  Á mynd 1 má sjá ljósmynd af 

Þórarni sem tekin var eftir að hann hóf nám hjá Henriette. 

Í sögulegu samhengi er það mjög áhugavert að Þórarinn 

Guðmundsson hafi yfir höfuð byrjað í fiðlunámi. Fiðlur voru ekki 

algengar. Aðeins einn fiðlukennari var á Íslandi og þó að 

einhverjir hafi átt fiðlu er ólíklegt að leikið hafi verið á þær af 

mikilli kunnáttu.23 Sjálfur tók Þórarinn ekki annað til greina en að 

leggja tónlist fyrir sig. Frá unga aldri sýndi hann mikinn áhuga og 

tónlistarhæfileika. Guðmundur Jakobsson, faðir Þórarins, var 

einn þeirra fáu sem áttu fiðlu. Þórarinn stalst til þess að prófa 

hana þegar faðir hans sá ekki til og frá þeirri stundu varð ekki 

aftur snúið. Foreldrar Þórarins ákváðu að ef synir þeirra vildu 

verða tónlistarmenn þyrftu þeir að komast í almennilegt 

tónlistarnám.24  

Þegar Þórarinn var 14 ára flutti móðir hans með honum og þremur systkinum til 

Kaupmannahafnar til þess að Þórarinn og Eggert bróðir hans gætu stundað tónlistarnám við 

Tónlistarháskólann í Kaupmannahöfn. Þrátt fyrir að inntökukröfur gerðu ráð fyrir því að 

                                                 
22 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 41-44. 
23 Ibid., bls. 42.  
24 Ágústa Guðmundsdóttir, viðtal 30. nóvember 2016.  
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nemendur væru a.m.k. 17 ára fékk Þórarinn að þreyta inntökupróf. Hann spilaði Viotti- 

konsert nr. 23,25 komst inn og fékk þar að auki fullan námsstyrk. Í Danmörku lærði hann 

hjá Anton Svendsen sem gaf honum glæsilega umsögn þar sem hann sagði drenginn vera 

gæddan sérstökum hæfileikum af náttúrunnar hendi.26 Við útskriftina í Kaupmannahöfn 

varð Þórarinn Guðmundsson fyrsti íslenski fiðluleikarinn til þess að ljúka prófi frá 

tónlistarháskóla. Það markaði þó ekki endi tónlistarnáms Þórarins, því hann sótti síðan 

einkatíma hjá Peder Möller fiðluleikara í eitt ár. Árið 1924 dvaldist hann svo í Hamborg og 

Leipzig þar sem hann sóttist eftir frekari þjálfun í fiðluleik.27 Þótt aðalkennarar Þórarins í 

Kaupmannahöfn hafi verið Anton Svendsen og Peder Möller þá sótti hann líka 

kammertíma hjá tónskáldinu fræga Niels Gade.28 Á námsárinu í Þýskalandi lærði Þórarinn 

hjá Heinrich Schachtebeck í Leipzig og hjá Ejnar Hamon í Hamborg.29  
Fiðlunám Þórarins undirbjó hann fyrir þau störf sem hann síðar tók að sér. Þórarinn 

átti ekki aðeins eftir að hafa áhrif á tónlistarlíf Íslendinga heldur smitaðist áhuginn á 

fiðlunni til fjölskyldumeðlima. Faðir Þórarins, Guðmundur Jakobsson, ákvað seint á 

lífsleiðinni að stunda nám í fiðlusmíði í Kaupmannahöfn. Það gerði hann fyrstur 

Íslendinga.30 Ívar Þór sonur Þórarins varð einnig fiðlusmiður og var lengi vel sá eini í 

Reykjavík sem gat sett hár í boga.31  

2.2. Tónlistarstörf 

Þegar Þórarinn Guðmundsson sneri heim frá námi var hann einn fárra Íslendinga sem hafði 

atvinnu af tónlist. Hingað til höfðu flestir stundað tónlist í frístundum sínum og unnið 

samhliða við önnur störf. Þórarinn tók að sér þau tónlistarstörf sem buðust og þurfti að 

vinna mjög mikið til þess að hafa í sig og á.32 Þórarinn hafði verið virkur í íslensku 

tónlistarlífi allt frá barnæsku. Auk fyrrnefndrar skemmtunar í Góðtemplarahúsinu spilaði 

hann ungur einnig á skemmtunum með Eggerti bróður sínum. Á ellefta ári spilaði hann 

                                                 
25 Dr. Hallgrímur Helgason. „Frumherji íslenzkra fiðluleikara: Þórarinn Guðmundsson sjötugur,“ 
Morgunblaðið, 29. mars 1966, bls. 14. 
26 Baldur Andrésson, „Tímabilið 1900-1930: Þórarinn Guðmundsson.“ Tónlistarasaga 
Reykjavíkur, 22. mars 2012, sótt 22. september 2016 á 
http://www.musik.is/Baldur/TsagaRvk/1900-1930/til1930_12.html.  
27 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 152. 
28 Hallgrímur Helgason, Tónmenntasaga Íslands: Íslensk tónmenntaritun II, 
(Reykjavík: Skákprent, 1992), bls. 71. 
29 Ingólfur Kristjánsson, Harpa minninganna, (Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja h.f., 1955), bls. 
387. 
30 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 8. 
31 Guðný Guðmundsdóttir. viðtal 3. nóvember 2016.  
32 Ágústa Guðmundsdóttir, viðtal 30. nóvember 2016.  
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reglulega gegn kaupi í kaffihúsinu Ásbyrgi. Þar lék hann með Poul Bernburg og 

hljómsveit. 33 Þegar Þórarinn var 12 ára nemandi í Miðbæjarskólanum sinnti hann 

söngkennslu hluta úr vetri vegna forfalla kennarans.34  

Við heimkomuna frá Kaupmannahöfn fór Þórarinn strax að kenna á fiðlu. 

Nemendur hans skiptu hundruðum, en í endurminningum hans kemur fram að hann hafi 

kennt um 40-60 nemendum á ári. Þórarinn kenndi heima hjá sér enda var enginn 

tónlistarskóli til á Íslandi og engir peningar til að leigja kennsluaðstöðu annarsstaðar. Ríkið 

styrkti kennslustörf Þórarins en í staðinn þurfti hann að taka að sér nemendur utan af landi 

án endurgjalds. 35  Meðal nemenda hans voru ungmenni sem síðar urðu áberandi í 

tónlistarlífinu á Íslandi. Af þeim má nefna Jórunni Viðar tónskáld, Björn Ólafsson 

fyrrverandi konsertmeistari Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Rögnvald Sigurjónsson 

píanóleikara, Þorvald Steingrímsson fiðluleikara, Karl O. Runólfsson tónskáld og dr. 

Hallgrím Helgason tónskáld.36 Einnig kenndi Þórarinn Einari Sigfússyni á fiðlu. Einar 

starfaði lengst af við fiðluleik í Danmörku.37 Þórarinn leiddi metnaðarfull verkefni með 

nemendum sínum og æfði barnahljómsveit sem spilaði á barnaskemmtun á Sumardaginn 

fyrsta 1929. Þetta var í fyrsta skipti á Íslandi sem 20 fiðlunemendur spiluðu á sama stað.38 

Mynd 2 sýnir ungu hljóðfæraleikarana og Þórarinn í miðjum hópnum. Dr. Hallgrímur 

Helgason var einn þeirra sem spilaði í barnahljómsveitinni. Í minningagrein sem birtist 

eftir andlát Þórarins skrifar dr. Hallgrímur að Þórarinn hafi verið þolinmóður kennari sem 

umgekkst nemendur af ljúfmennsku og vinsemd. Hann segir Þórarinn vera „einn af 

frumherjum okkar tónmennta, sem innleiddi fiðluna í íslenskt samfélag.“39 Þórarinn kenndi 

mikið á árunum 1915-1930, og hóf síðan störf hjá Ríkisútvarpinu.40 Tónlistarskólinn í 

Reykjavík var stofnaður 1930 en Þórarinn starfaði ekki við þann skóla. Þó hefur kennsla 

hans líklega undirbúið jarðveginn fyrir stofnun skólans. Einhverjir nemenda Þórarins héldu 

áfram tónlistarnámi í nýstofnaða tónlistarskólanum. Til dæmis hóf Björn Ólafsson sjö ára 

gamall nám hjá Þórarni og lærði hjá honum í fimm ár. Hann var í hópi þeirra sem fyrstir 

                                                 
33 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 45. 
34 Ibid., bls. 49. 
35 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 161. 
36 Ibid., bls. 163-164. 
37 Ibid., bls. 50. 
38 Dr. Hallgrímur Helgason, „Frumherji íslenzkra fiðluleikara,“ bls. 14. 
39 Dr. Hallgrímur Helgason, „Þórarinn Guðmundsson fiðluleikari – Minning,“ Morgunblaðið, 2. 
ágúst 1979, bls. 36-37.  
40 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 222. 
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luku burtfararprófi frá Tónlistarskólanum í Reykjavík 1934. 41  Edgar Guðmundsson, 

barnabarn Þórarins, segir afa sinn hafa álitið kennsluna það þýðingarmesta sem hann gerði 

yfir ævina.42 Hann var frumkvöðull hér á landi á sviði tónlistarkennslu en eftir að hann tók 

til starfa hjá Ríkisútvarpinu voru fleiri kennarar komnir til landsins sem héldu uppi 

fiðlukennslu í Reykjavík.43 

Lítið var upp úr 

tónleikahaldi að hafa á 

Íslandi. Samt var Þórarinn á 

þessum tíma einn fárra 

Íslendinga sem höfðu 

atvinnu af tónlist. Til þess 

þurfti hann að grípa þau fáu 

tækifæri sem gáfust og sætta 

sig við erilsaman vinnudag. 

Honum var ofarlega í huga  

að kynna tónlist betur fyrir 

Íslendingum. Í því augnamiði ferðuðust Þórarinn og Eggert bróðir hans um landið og héldu 

tónleika.44 Eggert var fyrsti menntaði íslenski organistinn en hann lék einnig á píanó. Þeir 

bræður störfuðu mikið saman og spiluðu á veitinga- og kaffihúsum. Þar kom fólk saman til 

þess að hlusta á lifandi klassíska tónlist. Gestum stóð til boða að velja óskalög af lista sem 

innihélt 615 fjölbreytt lög.45 Einnig spiluðu þeir saman í Nýja bíói undir hljóðlausum 

bíómyndum en það krafðist mikils undirbúnings. Þórarinn þurfti að velja tónlistina sem 

spila átti við myndina. Til þess að gera það vel varð hann að horfa á myndina og skrifa hjá 

sér tímalengd hvers atriðis og velja síðan tónlist fyrir hvert þeirra og raða í rétta röð. Auk 

þess að spila undir bíósýningunum sjálfum þurfti að æfa á prufusýningum. Þessi vinna var 

tímafrek og reyndi mikið á. Þórarinn hætti hjá Nýja bíói þegar hann var ráðinn til 

Ríkisútvarpsins en það ár byrjaði Nýja bíó að sýna talmyndir.46 Þá hafði Þórarinn spilað á 

                                                 
41 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: saga og stéttartal, 
(Reykjavík: Sögusteinn, 2000), bls. 178. 
42 Edgar Guðmundsson, „Þórarinn Guðmundsson.“ Morgunblaðið, 27. mars 1996. 
43 Óðinn Melsteð, Með nóturnar í farteskinu, bls. 38-41. 
44 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 112-120. 
45 Ibid., bls. 182. 
46 Ibid., bls. 183. 
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um það bil 4000 sýningum á tíu ára tímabili.47 Önnur tónlistarstörf voru m.a. æfingar 

söngflokka, tónlist hjá Leikfélagi Reykjavíkur, tónlistarflutningur á kaffihúsum og 

fiðluleikur við jarðarfarir.48 Þórarinn lék oft við jarðarfarir og hélt því áfram langt fram 

eftir aldri.49 

Í töflu 1 í viðauka er listi yfir nokkra tónleika sem haldnir voru á árunum 1909-

1930. Þórarinn kom fram á þeim öllum og í töflunni eru upplýsingar um aðra flytjendur og 

verkin sem voru flutt.  

 

2.3. Ríkisútvarpið 

Stofnun Ríkisútvarpsins árið 1930 hafði gífurleg áhrif á þróun tónlistarlífsins á Íslandi. 

Þórarinn Guðmundsson var einn af fyrstu fastráðnu starfsmönnum þess og sá mestmegnis 

um tónlistarflutning útvarpsins fyrstu árin ásamt Emil Thoroddsen.50 Þórarinn var ráðinn til 

að vera hljómsveitarstjóri og starfaði hjá útvarpinu í rúmlega 30 ár. Það var mikill léttir 

fyrir Þórarin að komast í fasta vinnu hjá hinu opinbera enda hafði líf hans einkennst af 

viðstöðulausri vinnu úti um allan bæ.51 Hann leit á vinnuna hjá útvarpinu sem mikilvægt 

starf og list enda gegndi útvarpið fræðslustarfi sem einskonar tónlistarskóli þjóðarinnar. 

Það var ekki sjálfgefið að íbúar á landsbyggðinni hefðu áður heyrt tónlist flutta af 

menntuðum flytjendum. Þótt Þórarinn væri skipaður hljómsveitarstjóri voru hann og Emil 

einu flytjendurnir í fyrstu. Landinn hlustaði á upptökur af hljómplötum í útvarpinu en auk 

þess heyrðist lifandi tónlist þegar Emil og Þórarinn spiluðu í beinni útsendingu tvisvar til 

þrisvar sinnum í viku. Þeir léku oft saman en einnig hvor í sínu lagi. Ári síðar stofnuðu þeir 

tríó með Þórhalli Árnasyni sellóleikara.52 Á fyrstu árum Ríkisútvarpsins voru útsendingar í 

beinni og því eru ekki til upptökur frá þessum tíma. Í safni þess er þó til upptaka af Þórarni 

og Emil að flytja fiðlukonsert eftir Beriot en hún er frá árinu 1935 og er aðeins 30 

sekúndur að lengd. Síendurtekið fiðlu- og píanóspil í útvarpinu þótti aðeins of mikið af 

hinu góða. Þórarinn og Emil voru að eigin sögn orðnir hundleiðir á sjálfum sér og leituðu 

leiða til þess að fá fleiri til liðs við sig. 53  Smátt og smátt stækkaði hópur þeirra 

tónlistarmanna sem spiluðu reglulega í útvarpinu. Tríóið varð að kvartett og á fjórða 
                                                 
47 Dr. Hallgrímur Helgason, „Frumherji íslenzkra fiðluleikara,“ bls. 14. 
48 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 112. 
49 Ágústa Guðmundsdóttir, viðtal 30. nóvember 2016. 
50 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands, bls. 44. 
51 Ágústa Guðmundsdóttir, viðtal 30. nóvember 2016. 
52 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 222-224. 
53 Elín Lilja Jónasdóttir, „Útvarp allra landsmanna,“ bls. 39. 
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áratugnum voru hljóðfæraleikararnir orðnir sex. Sextettinn skipuðu Þórarinn, Emil, 

Þórhallur, Eggert Gilfer á orgel, Katrín Dalhoff á fiðlu og Bjarni Böðvarsson á 

kontrabassa.54 Að nokkrum árum liðnum var komin atvinnumannahljómsveit sem Þórarinn 

leiddi með fiðluleik sínum.  

Þegar fjöldi hljóðfæraleikara var orðinn 12-14 manns tók Þórarinn upp sprotann og 

stjórnaði hljómsveit atvinnuspilara.55 Um 15 meðlimir voru í hljómsveitinni árið 1943.56 

Sveitin lék 20-25 mínútna efnisskrá tvisvar í viku og fengu hljóðfæraleikararnir greiddar 

15 krónur í hvert skipti. Þar sem hljómsveitin lék í beinni útsendingu var sérstaklega 

mikilvægt að allir mættu á tilsettum tíma. Til að tryggja það voru menn rukkaðir um eina 

krónu fyrir hverja mínútu sem þeim seinkaði.57 Hljómsveitin lék oft í útvarpinu og staðan 

var ósjaldan sú að naumur tími gafst til æfinga. Jónas Sen fiðluleikari sagði frá því í viðtali 

að mest hafi verið spilað beint af blaði sem getur skiljanlega verið áhættusamt í beinni 

útsendingu. Þórarinn sá um að velja tónlistina og útvega nótur, svo mætti hann með bunka 

og hljómsveitin spilaði.58 Hljómsveitin átti fyrst og fremst að spila tónlist hlustendum til 

skemmtunar.59 Hún lék íslensk og erlend lög, forleiki, sígilda tónlist og lék undir hjá 

söngvurum.60 Annar tónlistarflutningur í útvarpinu var af hljómplötum. Þeir Þórarinn og 

Emil skiptust á því að stjórna grammófóninum.61 Á fyrstu starfsárum þeirra voru aðeins til 

tvær möppur af íslenskum plötum. Ef leika átti aðra tónlist þurfti að fá lánaðar plötur úr 

verslunum og skila þeim aftur eftir notkun.62 Eftir stofnun Tónlistarskólans í Reykjavík var 

sett á fót samstarf milli hans og Ríkisútvarpsins og reyndist það stuðningur við báðar 

stofnanir. Nemendur fengu að spreyta sig á því að spila í beinni útsendingu í 

hádegisútvarpinu. Kennarar tónlistarskólans mynduðu samspilshópa og fluttu sjálfir 

kammerverk í útvarpinu.63  

Hingað til hefur einungis verið minnst á fiðluleik Þórarins en hann lærði á píanó 

sem aukagrein við tónlistarháskólann í Kaupmannahöfn. Sú kunnátta nýttist honum vel við 

störfin hjá útvarpinu. Fjölmargar upptökur eru til af honum að spila undir hjá söngvurum 

                                                 
54 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands, bls. 71. 
55 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 222-224. 
56 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands, bls. 72. 
57 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 222-224.  
58 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands, bls. 73-74. 
59 Baldur Andrésson, „Þórarinn Guðmundsson fiðluleikari,” Vikan, 6. janúar 1949, bls. 1, 3, og 7. 
60 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands, bls. 74. 
61 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 226. 
62 Elín Lilja Jónasdóttir, „Útvarp allra landsmanna,“ bls. 39. 
63 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands, bls. 45. 
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og sönghópum. Þannig tók Þórarinn tók þátt í tónlistarstarfi útvarpsins frá upphafi og lagði 

mikið af mörkum í formi tónlistarflutnings og sem fyrsti hljómsveitarstjóri þess.64  

2.4. Sinfóníuhljómsveit stofnuð 

Lengi létu menn sig dreyma um að hægt yrði að stofna hjómsveit á Íslandi. Þegar 

Tónlistarskólinn í Reykjavík var settur á laggirnar var það yfirlýst markmið hans að þjálfa 

hljóðfæraleikara til að leika í sinfóníuhljómsveit. 65  Þórarinn Guðmundsson vann 

frumkvöðlastarf á því sviði með því að stofna fyrsta vísi að sinfóníuhljómsveit á Íslandi. 

Hljómsveit Reykjavíkur skapaði vettvang fyrir áhugahljóðfæraleikara til þess að þjálfast í 

hljómsveitarleik. Þó hljómsveitirnar hafi á árunum eftir skipt um nafn eða nýjar verið 

stofnaðar þá var ákveðinn kjarni hljómsveitarmeðlima ávallt sá sami. Þetta á við um 

Hljómsveit Reykjavíkur þá fyrri og síðari, Útvarpshljómsveitina og síðar 

Sinfóníuhljómsveit Íslands.66 Á námsárum sínum í Kaupmannahöfn hlaut Þórarinn þjálfun 

í hljómsveitarleik. Hann var konsertmeistari KFUM-hljómsveitarinnar og fékk einnig 

tækifæri til þess að leika með henni einleik.67 Tíu árum síðar, þegar hann var við nám í 

Þýskalandi, vann hann inn fyrir sér með því að spila í hljómsveitum. Þegar Þórarinn 

útskrifaðist frá Tónlistarháskólanum í Kaupmannahöfn bauðst Anton Svendsen til þess að 

koma Þórarni að í sinfóníuhljómsveit en Þórarinn ákvað að snúa heim til Íslands.68 Á 

Íslandi var engin starfandi hljómsveit, aðeins litlir samspilshópar sem spiluðu á 

skemmtunum. Heimildir segja frá lítilli hljómsveit sem Oscar Johansen setti á fót árið 

191069 og Þórarinn æfði tíu manna hljómsveit á Akureyri 1918.70  

Árið 1921 varð framfarastökk í hljómsveitarmálum á Íslandi. Þórarinn 

Guðmundsson safnaði saman hljóðfæraleikurum og æfði með þeim efnisskrá fyrir 

heimsókn Danakonungs árið 1921. Hljóðfæraleikararnir voru aðeins um 20 talsins og 

flestir þeirra áhugamenn. Hljóðfæraskipanin var þó nógu fjölbreytt til þess að hægt hafi 

verið að ræða um vísi að sinfóníuhljómsveit. Mánuði fyrir heimsóknina hélt hljómsveitin 

tónleika í Nýja bíói. Þetta urðu fyrstu hljómsveitartónleikarnir á Íslandi. Á tónleikunum 

voru m.a. spiluð verk eftir Sibelius, Bériot og þjóðsöngurinn var leikinn eftir Sveinbjörn 

                                                 
64 Baldur Andrésson, „Þórarinn Guðmundsson fiðluleikari,” Vikan, 6. janúar 1949, bls. 7. 
65 Bjarki Sveinbjörnsson, „Tónlistarskólinn í Reykjavík,“ Tónlist á Íslandi á 20. öld, 1. desember 
1998, sótt 28. nóvember 2016 á http://www.musik.is/BjarkiSve/Phd/Sidur/27-38.html. 
66 Baldur Andrésson, „Þórarinn Guðmundsson fiðluleikari,” Vikan, 6. janúar 1949, bls. 7. 
67 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 98-99. 
68 Ibid., bls. 113. 
69 Óðinn Melsteð, Með nóturnar í farteskinu, bls. 14. 
70 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 134. 
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Sveinbjörnsson. 71  Það virðist hafa verið algengt að hefja tónleika á því að flytja 

þjóðsönginn.72 Á þessum fyrstu tónleikum Hljómsveitar Reykjavíkur léku Poul Bernburg 

og Þórarinn Guðmundsson báðir einleik.73 Tónleikarnir voru stórviðburður og höfðu mikil 

áhrif á áheyrendur. Árni Thorsteinsson tónskáld minnist þeirra í æviminningum sínum: „Ég 

man, hve ég gladdist við þessi tímamót, sem mér þótti þá upprunnin í íslenzkri 

tónlistarsögu, og ég gat ekki varizt því, að mér vöknaði um augu af fögnuði á þessum 

fyrstu alíslenzku hljómsveitarhljómleikum.“74 Haustið 1921 var Hljómsveit Reykjavíkur 

formlega stofnuð og Þórarinn gegndi stöðu formanns fyrstu þrjú árin. Það sem dreif 

hljómsveitina áfram var sá mikli áhugi sem Þórarinn og hljóðfæraleikararnir höfðu. 

Peningar voru af skornum skammti, hljómsveitin hafði ekki fjárhagsstuðning frá 

yfirvöldum en áhugasamir einstaklingar gerðust styrktarmenn hennar.75 Mikil vinna fór í 

að undirbúa konungsheimsóknina. Þórarinn segir frá því í endurminningum sínum að hann 

hafi sjálfur útsett lögin sem hljómsveitin spilaði og konungsnefndin svokallaða hafði lofað 

greiðslu fyrir hljómsveitarleikinn. Peningarnir bárust hinsvegar aldrei. Þórarinn brá þá á 

það ráð að heimsækja Jón Magnússon þáverandi forsætisráðherra sem bauðst til að taka við 

reikningnum. Þórarinn ályktaði að forsætisráðherrann áformaði að borga gjaldið úr eigin 

vasa og sendi honum því aldrei reikninginn. Jón gleymdi þessu þó ekki og rétti Þórarni 500 

krónur við næsta tækifæri. Eftir þetta fór hljómsveitin að halda tónleika reglulega og vann 

sér inn tekjur með miðasölu.76 Það að reka hljómsveit og halda henni á lífi var mikil 

barátta. Óvíst er hvenær hljómsveitin hætti störfum en hún hélt upp á ársafmæli sitt árið 

1922.77  

Árið 1925 var ný hljómsveit stofnuð undir sama nafni en undir stjórn Sigfúsar 

Einarssonar. Eins og í fyrra skiptið var hljómsveitin stofnuð í tengslum við ákveðinn 

viðburð. Nú var það Leikfélag Reykjavíkur sem þurfti hljómsveit til að spila á sýningum 

sínum.78 Þórarinn lék áfram með hljómsveitinni þó annar hefði tekið við sprotanum.79 Árið 

1928 réð hljómsveitin gestastjórnanda, Johannes Velden, sem var tékkneskur fiðluleikari. 

Þá voru bæði atvinnnuhljóðfæraleikarar og áhugamenn í Hljómsveit Reykjavíkur. Mönnum  

                                                 
71 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 214-218. 
72 Ibid., bls. 45. 
73 Ibid., bls. 214-218. 
74 Ingólfur Kristjánsson, Harpa minninga, bls. 386. 
75 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 217. 
76 Ibid., bls. 214-218. 
77 Óðinn Melsteð, Með nóturnar í farteskinu, bls. 16.  
78 Ibid., bls. 16. 
79 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands, bls. 29. 



 

 

 

19

líkaði misjafnlega tilraunir Veldens til þess að bæta samhljóminn. Hann þótti mjög 

kröfuharður og strangur. Sumir meðlimir hljómsveitarinnar vildu helst fá að spila eins og 

þeim þóknaðist. 80  Þórarinn Guðmundsson var á þeim tíma formaður Hljómsveitar 

Reykjavíkur. Samstarf hans og Veldens var ekki hnökralaust en það varð þess valdandi að 

árið 1931 sagði Þórarinn af sér sem formaður og meðlimur hljómsveitarinnar. Velden hélt 

þó áfram að stjórna og hljómsveitinni fór stöðugt fram. Fleiri erlendir tónlistarmenn tóku 

þátt í því að þjálfa Hljómsveit Reykjavíkur því eftir Velden var Franz Mixa ráðinn til að 

undirbúa hljómsveitina fyrir Alþingishátíðina árið 1930. Segja má að sú Hljómsveit 

Reykjavíkur sem þar lék hafi verið byggð á þeim grunni sem Þórarinn Guðmundsson lagði 

með stofnun fyrri hljómsveitar.81  

Árið 1944 var Symfóníuhljómsveit FÍH stofnuð og í henni gegndi Þórarinn stöðu 

konsertmeistara.82 Hljómsveitin starfaði ekki lengi en Róbert Abraham Ottóson stjórnaði 

henni.83 Mikill sigur vannst svo loksins fyrir íslenskt tónlistarlíf þegar langþráður draumur 

varð að veruleika og Sinfóníuhljómsveit Íslands (SÍ) var stofnuð árið 1950. Þær 

hljómsveitir sem starfað höfðu á undan voru stofnaðar til að efla hljómsveitarleik og kynna 

hann fyrir þjóðinni í þeirri von að hér yrði einhverntímann stofnuð alvöru 

sinfóníuhljómsveit. Þórarinn Guðmundsson var einn stofnmeðlima SÍ og lék með sveitinni 

þar til hann fór á eftirlaun.84  

2.5. Tónskáldið 

Þórarinn Guðmundsson var fjölhæfur tónlistarmaður. Hann var fiðluleikari, kennari og 

hljómsveitarstjóri. Þórarinn var líka tónskáld. Í endurminningum hans kemur fram að hann 

hafi skrifað um 300 lög á ævinni.85 Mörg þeirra eru orðin þjóðþekkt. Fyrstu tilraun til 

lagasmíða gerði Þórarinn einungis 8 ára gamall.86 Þá samdi hann lag við ljóð Matthíasar 

Jochumssonar Lífið er fljótt. Í æsku samdi Þórarinn lög við vísur og ljóð, oft eftir pöntun. 

Snemma samdi hann lag við sálm Hallgríms Péturssonar, Dýrð vald og virðing, að beiðni 

móðurbróður síns, séra Árna Þórarinssonar. 87  Annar frændi Þórarins var Jakob 

Jóhannesson Smári ljóðskáld. Þórarinn samdi gjarnan við ljóð Jakobs frænda síns og einnig 

                                                 
80 Óðinn Melsteð, Með nóturnar í farteskinu, bls. 29.  
81 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands, bls. 37-38. 
82 Dr. Hallgrímur Helgason, „Þórarinn Guðmundsson fiðluleikari – Minning,“ bls. 36-37.  
83 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands, bls. 65. 
84 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 240. 
85 Ibid. 
86 Dr. Hallgrímur Helgason, „Frumherji íslenzkra fiðluleikara,“ bls. 14. 
87 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 62. 
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við ljóð góðs vinar, Guðmundar Björnssonar landlæknis. Guðmundur las gjarnan upp ljóð 

fyrir Þórarinn og bað hann um að semja við þau lög. Eitt þeirra er ástsæla sönglagið Þú ert. 

Þórarinn samdi fleiri lög við sálma og tónsmíðar fyrir ýmis tækifæri, þar á meðal lög til 

nokkurra barnabarna sinna.88 Eitt merkasta tónsmíðaafrek Þórarins var lag sem sungið var 

við lýðveldistökuna á Þingvöllum árið 1944. Land míns föður, landið mitt var samið við 

ljóð Jóhannesar úr Kötlum sérstaklega fyrir tilefnið.89 Lagið var sent inn í tónsmíðakeppni 

sem efnt hafði verið til. Tónskáldum var boðið að semja lög við hátíðarljóðin sem flytja átti 

á Lýðveldishátíðinni. Lag Emils Thoroddsen, Hver á sér fegra föðurland, var í fyrsta sæti 

en einnig var ákveðið að flytja lag Þórarins og lag Árna Björnssonar, Syng frjálsa land.90  

Auk þess að semja nýja tónlist útsetti Þórarinn verk annarra, t.d. þegar hann útsetti 

verk fyrir Hljómsveit Reykjavíkur og útvarpið.91 Hann sóttist líka eftir því að kynna sér 

nýtt efni. Örfáum árum eftir heimkomuna frá námi heimsótti Þórarinn Bandaríkin og 

pantaði síðan stundum nótur þaðan. Þannig kynntist hann tónlist sem hafði enn ekki ratað 

til meginlands Evrópu.92 Hljómleikaskrá kaffihússins Rosenberg sem nefnd var í kafla 2.2 

innihélt 615 lög og nokkur þeirra voru eftir Þórarin.93 Fyrstu lög Þórarins sem gefin voru út 

voru Dísa og Kveðja árið 1922.94 Nótnaútgáfa var mikilvæg en borgaði sig þó ekki alltaf 

fjárhagslega. Þegar tækifæri gáfust nýtti Þórarinn sér aðra miðla til að koma tónlist sinni á 

framfæri. Mörg lög voru tekin upp á segulband hjá útvarpinu og einnig var tónlist hans 

leikin inn á plötur. Árið 1965 var Þórarni veitt eins árs leyfi frá Sinfóníuhljómsveit Íslands 

til þess að geta sinnt tónsmíðum sínum betur. Aðeins nokkur þeirra laga sem hann samdi 

hafa verið gefin út eða varðveitt sérstaklega.95 Hjá STEF eru þó 71 verk á skrá og eru þau 

öll höfundarréttavarin.96 Lítil og ljúf sönglög voru meðal algengustu tónsmíða Þórarins. 

Hann samdi tvö lög fyrir uppfærslu á Skugga-Sveini sem nutu mikilla vinsælda.97  

                                                 
88 Ágústa Guðmundsdóttir, viðtal 30. nóvember 2016. 
89 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 62. 
90 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands, bls. 65. 
91 Guðný Guðmundsdóttir. viðtal 3. nóvember 2016. 
92 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 152. 
93 Ibid., bls. 182. 
94 Baldur Andrésson, „Tímabilið 1900-1930: Þórarinn Guðmundsson.“  
95 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 240-242. 
96 STEF, tölvupóstur til höfundar, 6. desember 2016. 
97 Ingólfur Kristjánsson, Strokið um strengi, bls. 209. 
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Þegar rætt er um tónsmíðar Þórarins verður ekki hjá því komist að nefna þátttöku 

Þórarins í starfi frímúrara. Hann var mjög virkur frímúrari og var eitt þeirra aðal tónskáld.98 

Hann samdi að minnsta kosti 20 lög sem finna má í söngbók þeirra. Eftir Þórarinn liggja 

tvær kantötur Eddu minni í fimm köflum og Helgafell sem er í þremur köflum. Báðar voru 

samdar sérstaklega fyrir frímúrararegluna. 99  Frímúrarar veittu Þórarni fjárhagslegan 

stuðning sem var heldur betur búbót fyrir þennan fyrsta atvinnufiðluleikara Íslands.100 

Einnig studdu þeir hann til framhaldsnáms í Þýskalandi og gáfu honum bíl og aðrar gjafir 

sem komu sér vel á erfiðum tímum.101 Þórarinn var einnig virkur í öðru félagsstarfi. Hann 

var stofnmeðlimur og fyrsti formaður Félags íslenskra tónlistarmanna.102 Fyrir störf sín í 

þágu íslensks tónlistarlífs var hann sæmdur riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu af 

forseta Íslands árið 1970. 103  Þórarinn 

var gerður heiðursfélagi í FÍH árið 

1976. 104  Mynd 3 var tekin við það 

tilefni. Árið 1979 var Þórarinn gerður 

heiðursmeðlimur í Tónskáldafélagi 

Íslands.105 

Ýmsir menn hafa látið í ljós 

hrifningu sína á lögum Þórarins. Flestir 

sammælast um það að lög Þórarins séu 

einföld og hugljúf, gædd grípandi 

laglínum. Baldur Andrésson sagði lögin vera ljós, skýr, elskuleg og lipur.106 

Dr. Hallgrímur Helgason sagði um Þórarin: „Sem sannur músíkant syngur hann af hjartans 

lyst...“107 Ennfremur segir Atli Heimir Sveinsson tónskáld: „Laglínugáfa hans var ótvíræð 
                                                 
98 Steinar J. Lúðvíksson, „Freysteinn Gunnarsson: Höfundur fjölmargra frímúraraljóða.“ 
Frímúrarinn: Fréttablað Frímúrarareglunnar á Íslandi, 2 (nóvember 2008): bls. 15, sótt 12. 
desember 2016 á https://issuu.com/frimurarinn/docs/frimur08-2tbl. 
99 Smári Ólason, símtal 9. desember 2016. 
100 Ágústa Guðmundsdóttir, viðtal 30. nóvember 2016. 
101 Ágústa Guðmundsdóttir, viðtal 30. nóvember 2016. 
102  Ingvar Jónasson, „Félag íslenskra tónlistarmanna 60 ára: Hefur smám saman vaxið 
fiskur um hrygg,“ Morgunblaðið, 18. mars 2000, bls.19, sótt 16. desember 2016 á 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3315341. 
103 Fálkaorðuhafar. Sótt 16. nóvember 2016 á 
http://falkadb.forseti.is/orduskra/fal03.php?term=%C3%BE%C3%B3rarinn+gu%C3%B0mundsson
&sub=Leita. 
104 „Þórarinn Guðmundsson heiðursfélagi FÍH,“ Morgunblaðið, 13. apríl 1976, bls. 12, sótt 16. 
desember 2016 á http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=1473130.  
105 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands, bls. 250. 
106 Baldur Andrésson, „Þórarinn Guðmundsson fiðluleikari,” Vikan, 6. janúar 1949, bls. 7. 

Mynd. 3 Þórarinn heiðraður af FÍH árið 1976 
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og lög hans bera með sér menningarlegan þokka...“ Hann bætir svo við að ekki sé nema 

von að lög Þórarins væru vinsæl því þau séu létt og auðlærð.108 En hverjar ætli skoðanir 

Þórarins hafi verið á eigin lagasmíðum? Það er við hæfi að ljúka þessum kafla á orðum 

Þórarins sem lýsa svo vel hugmyndum hans um lagasmíðar. „Einfalt lag á sér jafnan rétt til 

móts við svokallaða „æðri tónlist,“ bara ef það snertir hjartað. Og fegurðin býr að síðustu í 

einfaldleikanum.“ 109  Meðal sönglaga Þórarins eru: Þér kæra sendi kveðju (Bjarni 

Þorsteinsson), Minning (Jakob Jóh. Smári), Bæn (Jakob Jóh. Smári), Kom þú, ljúfa að 

kveldi (Jakob Jóh. Smári), Við áttum sumarið saman (Jakob Jóh. Smári), Þú ert yndið mitt 

yngsta og bezta (Guðmundur Björnsson landlæknir), Yfir kaldan eyðisand (Jónas 

Hallgrímsson), Vertu, guð faðir, faðir minn (Hallgrímur Pétursson), Dýrð, vald, virðing og 

vegsemd hæst (Hallgrímur Pétursson), Það vorar, það vorar (Guðmundur Magnússon), 

Táp og fjör og frískir menn (Grímur Thomsen), Land míns föður, landið mitt (Jóhannes úr 

Kötlum), Endurminning (Jón Arnfinnsson), Vor hinsti dagur er hniginn (Halldór Laxness) 

og Sumargleði (Guðmundur Björnsson landlæknir).110 

 

  

                                                                                                                                                    
107 Dr. Hallgrímur Helgason, „Þórarinn Guðmundsson fiðluleikari – Minning,“ bls. 36-37.  
108 Atli Heimir Sveinson, „Þórarinn Guðmundsson fiðluleikari – Minning,“ Morgunblaðið, 2. ágúst 
1979, bls. 36-37.  
109 Dr. Hallgrímur Helgason, „Frumherji íslenzkra fiðluleikara,“ bls. 14. 
110 Tónverkamiðstöð, leit að verkum eftir Þórarin Guðmundsson, sótt 28. nóvember á 
http://shop.mic.is/search?q=%c3%be%c3%b3rarinn%20gu%c3%b0mundsson&SortBy=title&Sort
Order=&Page=1&PageSize=25Íslensk tónverkamiðstöð 
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Niðurlag 

Þórarinn Guðmundsson var frumkvöðull á mörgum sviðum íslensks tónlistarlífs og helgaði 

því krafta sína. Þegar hann ólst upp var tónlistarlíf í landinu fábreytt og lítill skilningur 

fyrir tónlistarflutningi sem atvinnugrein. Þrátt fyrir það ákvað hann að leggja tónlist fyrir 

sig. Þórarinn sneri heim úr námi sem fyrsti íslenski fiðluleikarinn með próf frá erlendum 

tónlistarskóla og sannaði það að hægt væri að hafa atvinnu af því að vera tónlistarmaður á 

Íslandi. Þórarinn tók þátt í þeirri uppbyggingu sem átti sér stað í íslensku tónlistarlífi á fyrri 

hluta 20. aldar og ljóst er að hann var brautryðjandi í tónlistarlífinu hér á landi. Framlag 

Þórarins til tónlistar var fórnfúst. Ásamt því að mennta heila kynslóð íslenskra fiðluleikara 

vann Þórarinn sig inn í hjörtu almennings með því að annast tónlistarflutning á kaffihúsum, 

við skemmtanir og kirkjuathafnir. Drifkraftur hans við kennslustörf og framlag til 

stofnunar Hljómsveitar Reykjavíkur lagði grunninn að stofnun Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands. Þrotlaust starf hans við tónlistarflutning hjá Ríkisútvarpinu varð þess valdandi að 

Útvarpshljómsveitin var stofnuð og sígild tónlist var kynnt fyrir landsmönnum. Tónsmíðar 

Þórarins eru enn sungnar á mannamótum og við önnur tilefni. Þórarinn var mikils metinn 

fyrir störf sín og hlaut fyrir þau laun og viðurkenningar frá félögum á borð við FÍH, 

Tónskáldafélag Íslands, Frímúrararegluna ásamt hinni íslensku fálkaorðu. Framlag 

frumkvöðla til eflingar tónlistarmenningar verður seint fullþakkað en ljóst er að Þórarinn 

tók þátt í að móta það starfsumhverfi sem næsta kynslóð tónlistarmanna naut góðs af. 
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Viðauki 

Í töflu 1 eru upplýsingar um nokkra tónleika frá árunum 1909-1930. Þórarinn 

Guðmundsson kom fram á þeim öllum.  

Tafla 1. 

21. febrúar 1909 Eggert og Þórarinn. Kvöldskemmtun í 

Bárunni. 

Leika sex lög.111 

9. ágúst 1913 Eggert og Þórarinn. Hljómleikar í 

Bárubúð. 

Níu lög m.a. sónata í 

g-moll eftir F. 

Schubert.112 

Ódagsett 1914 Eggert og Þórarinn. Tónleikar í 

Dómkirkjunni. 

Verk eftir F. Liszt, 

J.S. Bach., S. 

Sveinbjörnsson, 

Johan Svendsen, 

Otto Malling, Grieg, 

Händel, A. Guilmant 

og N. Gade.113 

Ódagsett 1915 Eggert og Þórarinn. Jólakonsert. M.a. Bach Liszt, 

Händel og 

Mendelssohn.114 

23. febrúar 1918 Þórarinn 

Guðmundsson. 

Tónleikar Þórarins í 

G.T.-húsinu.  

8 fiðluverk eftir 

Tchaikovsky, 

Weber, Schumann, 

Wieniawski o.fl.115 

Reglulegir 

hljómleikar á 

tímabilinu 15. ágúst 

– 1. október 1918  

Þórarinn, Eggert og 

Stefán Guðnason.  

Hljómleikar á Nýja 

Landi.  

Ekki tekið fram.116 

 

 

 

                                                 
111 Ingólfur Kristjánsson, Harpa minninga, bls. 394. 
112 Ibid., bls. 398. 
113 Ibid., bls. 399. 
114 Ibid., bls. 400. 
115 Ibid., bls. 400. 
116 „Hljómleikar á Nýja Landi,“ Morgunblaðið, 15. ágúst 1918, bls. 2. Sótt 13. desember 2016 á 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=98418&pageId=1203063&lang=is&q=%DE%F3rarinn%
20Gu%F0mundsson%20Gu%F0mundsson. 
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22. maí 1921 Hljómsveit 

Reykjavíkur. 

Hljómleikar í 

Bárunni. 

Þórarinn spilar 

einleik í Balletscene 

eftir de Bériot og 

Berceuse eftir 

Godard.117 

26. desember 1921 Hljómsveit 

Reykjavíkur. 

Nýja bíó. 10 

hljómsveitarverk.118 

Annar í páskum 

1922 

Hljómsveit 

Reykjavíkur. 

Nýja bíó. Erlend tónlist og 

hluti úr Haydn 

strengjakvartett.119 

6. desember 1922 Þórarinn 
Guðmundsson, fiðla 
Theodór Árnason, 
fiðla 
Otto Bötcher, víóla 
Þórhallur Árnason, 
selló 
Niels Sögaard, 
píano. 
 

Kammermúsíkkvöld 

í Nýja bíói. 

Mozart tríó, Haydn 

kvartett, Beethoven 

kvartett.120 

6. febrúar 1923 N. Sögaard, Þórarinn 

Guðmundsson, Otto 

Böttcher og 

Þórhallur Árnason. 

Kammermúsíkkvöld 

í Nýja bíói. 

Beethoven kvartett 

op. 16. Tríó eftir S. 

Sveinbjörnsson í e- 

moll og Brahms tríó 

í Es-dúr.121 

9. september 1925 Henriette Strindberg, 

Páll Ísólfsson og 

Þórarinn 

Guðmundsson. 

Nýja bíó. Sönglög.122 

Desember 1925 Hljómsveit 

Reykjavíkur og 

kvartett: Þórarinn 

Ekki tekið fram. Töfraflauta Mozarts, 

þáttur úr Beethoven 

sinfóníu nr. 5. 

                                                 
117 Ingólfur Kristjánsson, Harpa minninga, bls. 401. 
118 Ibid. 
119 Ibid., bls. 403. 
120 „Hljómleikar,“ Morgunblaðið, 5. desember 1922, bls. 1, sótt 15. desember 2016 á 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=99766&pageId=1208254&lang=is&q=Haydn. 
121 Ingólfur Kristjánsson, Harpa minninga, bls. 403. 
122 Ibid., bls. 405. 
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Guðmundsson, 

Rasmussen, Theodór 

Árnason og Axel 

Vold. 

Haydn strokkvartett 

op. 64 nr. 5.123 

5., 9. og 30. maí 

1926 

Hljómsveit 

Reykjavíkur, 

Þórarinn 

Guðmundsson og 

Karlakór 

Reykjavíkur (9. 

maí). 

Nýja bíó. Haydn, Beethoven, 

Tchaikovsky, Grieg, 

Schumann, Schubert 

o.fl.124 

 

 

 

27. október, 10. og 

17. nóvember og 8. 

desember 1927 

Orgeltónleikar Páls 

Ísólfssonar m. 

Aðstoð Takács, Axel 

Vold, Þórarins 

Guðmundssonar og 

Óskars Norðmanns. 

Fríkirkjan. Fjölmörg erlend 

tónverk.125 

16. mars 1930 Páll Ísólfsson, Alex 

Wold, Þórarinn 

Guðmundsson, Dr. 

Fr. Mixa. 

Fríkirkjan. Ekki tekið fram.126 

 

                                                 
123 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands, bls. 29. 
124 Ingólfur Kristjánsson, Harpa minninga, bls. 408. 
125 Ibid., bls. 411. 
126 „Hljómleikar í Fríkirkjunni,“ Alþýðublaðið, 15. mars 1930, bls. 1. Sótt 13. desember 2016 á 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=3256&pageId=13786&lang=is&q=Fi%F0la%20%DE%F
3rarinn%20Gu%F0mundsson. 


