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Útdráttur 

Sinfóníuhljómsveit Íslands var stofnuð 9. mars árið 1950 en á árunum áður hafði verið mikil 
þróun í tónlistarlífi Íslendinga. Smærri tónlistarhópar störfuðu á kaffihúsum borgarinnar og 
spiluðu undir kvikmyndir. Hljómsveit Reykjavíkur var stofnuð árið 1921 fyrir komu 
Kristjáns X Danakonungs og má segja að út frá henni hafi Sinfóníuhljómsveit Íslands orðið 
til. Á 20. öldinni komu margir erlendir tónlistarmenn til landsins og eigum við þeim mikið 
að þakka, sumir stoppuðu í stuttan tíma meðan aðrir ílengdust og settust hér að. Með þeim 
varð mikil og hröð þróun í landinu, bæði hjá hljóðfæraleikurum og söngvurum. 
Sinfóníuhljómsveit Íslands er þjóðarhljómsveit Íslendinga og allt frá stofnun hennar árið 
1950 hefur starfsemi hennar byggst upp með það að leiðarljósi.  

 

 
 

 
 

 
 
  



 

 

Abstract 

The Iceland Symphony Orchestra was founded 9th of March 1950, but Icelandic music 
culture and traditions had been developing greatly during the decades prior to it. Smaller 
ensembles played in Reykjavík’s cafés and accompanied screening of films in theatres. An 
ensemble called The Reykjavík Orchestra (Hljómsveit Reykjavíkur) had been founded in 
1921 to honour the visit of King Christian X of Denmark, from which the Iceland Symphony 
Orchestra eventually grew. Many international musicians came to Iceland during the 20th 
century and we have a lot to thank them for, some stayed only for a short time while others 
stayed longer or settled down in Iceland. With their help, musical life among Icelandic 
musicians and singers grew and improved at a fast pace. The Iceland Symphony Orchestra 
is the country’s national orchestra, and has been operated with that in mind ever since its 
founding. 
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Inngangur 

Sinfóníuhljómsveit Íslands þekkjum við öll en bakgrunnur hennar er ekki mörgum 

kunnugur. Tónlistarlífið á Íslandi var frekar fáleitt í gegnum aldirnar en fór þó að þróast eftir 

siðaskiptin1 þegar almenningur fór að fá að taka þátt í kirkjusöng af miklum áhuga. Tónlistin 

einkenndist lengi vel af kveðskap, rímum, sálmum, þjóðkvæðum, sagnadönsum og 

vikivökum.2 Í byrjun 20. aldarinnar voru stofnaðar hljómsveitir stórar jafnt sem smáar til að 

spila við ýmis tækifæri, hvort sem það var á kaffihúsum bæjarins eða undir kvikmyndir. Við 

eigum erlendum tónlistarmönnum einnig margt að þakka, því án þeirra hefði 

tónlistarmenningin ekki þróast eins hratt og varð raunin.3 Í dag búum við svo vel að eiga 

frábæra sinfóníuhljómsveit en fyrir litla þjóð sem okkar er það ekki sjálfgefið. En hvenær og 

hvernig hefst saga Sinfóníuhljómsveitar Íslands? Það er spurning sem eflaust er hægt að 

svara á mismunandi hátt en eitt er víst að hún hefst ekki þann 9. mars árið 1950 þegar fyrstu 

tónleikar hljómsveitarinnar voru haldnir. Stofnun þessarar þjóðargersemar átti sér langan 

aðdraganda og mun ég líta um farinn veg allt frá árinu 1920. Í þessari ritgerð mun ég fjalla 

um þróun tónlistarlífs á Íslandi, stofnunar Hljómsveitar Reykjavíkur og 

Sinfóníuhljómsveitarinnar. Eins er kafli um þátt erlendra tónlistarmanna í sögu tónlistar á 

Íslandi og síðan smá tölfræði um fjölda kvenna innan Sinfóníuhljómsveitarinnar.  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Siðaskiptin urðu á 16. öld  
2 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, (Sögusteinn, 2000) bls, 16. 
3 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 56. 
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Þróun tónlistarlífs á Íslandi 

Tónlistarlíf í Reykjavík á árunum 1920 til 1930 var mikið fjölbreyttara frá því sem áður hafði 

verið, viðfangsefnin urðu stærri og tónleikum fór fjölgandi. Í tónlistarmálum þjóðarinnar 

hafði ríkt lítil fjölbreytni, líkt og á sumum öðrum sviðum í þjóðfélaginu. Það má segja að 

einungis hafi verið tvenns konar tónlist hér á landi; annars vegar var kirkjuleg tónlist og 

sálmasöngur og hins vegar alþýðutónlist, rímnasöngur og fl. Almenningur fékk þó ekki að 

taka þátt í kirkjusöng fyrr en eftir siðaskipti, eins og ég kom inn á hér fyrir ofan og eftir það 

voru víst sálmar raulaðir meira og minna allan daginn. Tónlist sem tengdist borgarmenningu 

var ekki fyrir hendi enda var byggðin ekki það þétt á þeim tíma, að hægt væri að tala um  

þéttbýli á þeim tíma, en á vörum þjóðarinnar lifði tónlist sem var tengd við kveðskap, svo 

sem rímum, sálmum, þjóðkvæðum, sagnadönsum og vikivökum.4 Hljóðfærahefð Íslendinga 

var einnig fábreytt og heimildir frá miðöldum sem greina frá hljóðfærum eru fyrst og fremst 

af bókmenntalegum toga, en þar er m.a. minnst á hljóðfæri eins og lúður, pípu, hörpu, organ, 

simfón og salterium. Algengustu íslensku hljóðfærin voru íslensk fiðla og langspil, íslensk 

smíði sem byggði á erlendum fyrirmyndum. Fiðlan er eldri en langspilið en það leysti fiðluna 

af hólmi að miklu leyti á 19. öld. Hljóðfæraeign var ekki almenn fyrr en um eða upp úr 

aldamótunum 1900 en einhver hljóðfæri geta hafa verið til hjá efnameiri fjölskyldum.5 

Orgel kom í Dómkirkjuna í Reykjavík árið 1840 og eru það tímamót í íslenskri 

tónlistarsögu. Fyrsti organistinn við Dómkirkjuna var Pétur Guðjohnsen (1812-1877), sem 

hafði lært í Danmörku og árið 1854 efndi hann til fyrsta samsöngsins hér á landi meðal 

latínuskóladrengja. Skipulagt söngstarf var þar með hafið á Íslandi og árið 1862 var fyrsti 

kórinn stofnaður, „Söngfélag Reykjavíkur” að frumkvæði Jónasar Helgasonar (1839-1903). 

Söngfélagið var karlakór skipaður iðnaðarmönnum en honum var síðan breytt í blandaðan 

kór árið 1875 og fékk hann þá nafnið Harpa.6 

Þjóðhátíð á Þingvöllum var haldin árið 1874 í tilefni af þúsund ára byggð í landinu og 

kom Danakonungur færandi hendi með stjórnarskrá handa Íslendingum. Með tilkomu 

stjórnarskrárinnar fékk Alþingi fullt fjárforræði yfir málefnum landsins og voru Íslendingum 

                                                
4 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 16. 
5 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 17. 
6 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 17. 
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tryggð ýmis almenn mannréttindi, atvinnu-, prent-, funda-, félaga- og trúfrelsi, einnig 

friðhelgi heimilis og eignaréttar.7 Lofsöngurinn, sem síðar varð íslenski þjóðsöngurinn, eftir 

Sveinbjörn Sveinbjörnsson (1847-1927) var einnig frumfluttur á því ári og mikil 

söngvakning var meðal þjóðarinnar í kjölfar hátíðarinnar. Aukinn hljóðfæraleikur fylgdi 

þessu aukna sönglífi, lúðrasveitamenning skapaðist um land allt og jafnframt urðu til litlir 

hljóðfærahópar sem spiluðu t.d. á kaffihúsum og við bíósýningar. Helgi Helgason (1848-

1922) fluttist heim eftir nám í Danmörku og stofnaði hann Lúðurþeytarafélag Reykjavíkur 

og stjórnaði hljómsveit þess í 26 ár. Upphaf lúðrablásturs hér á landi má því rekja beint til  

hans. Má einnig segja að þessi þróun hafi verið fyrsti vísinn að hljómsveitum í landinu.8 

 

Hljómsveit Reykjavíkur 

Árið 1921 kom Kristján konungur X í Íslandsheimsókn og varð að útvega hljómsveit til að 

spila við komu hans. Þórarinn Guðmundsson fékk það hlutverk að setja saman hljómsveitina 

og stjórnaði hann henni í þrjú ár, einnig sá hann um æfingar og útsetti lög fyrir það einstaka 

tækifæri sem koma konungs var. Haldnir voru tónleikar í Reykjavík með hljómsveitinni; 

einskonar æfing fyrir konungskomuna. Um sögulegan atburð var að ræða, þar sem þetta var 

í fyrsta skipti sem hljómsveitartónleikar voru haldnir á landinu og hljómsveitin þar að auki 

eingöngu skipuð íslenskum hljóðfæraleikurum. 9  Þann 24. maí 1921 skrifaði Árni 

Thorsteinsson tónskáld og gagnrýnandi m.a. eftirfarandi í Morgunblaðið í tilefni 

tónleikanna: 

Orchester-hljómleikar hr. Þórarins Guðmundssonar og hljóðfærasveitar hans 
fóru fram í sal Nýja bíós síðastliðinn sunnudag. Salurinn var troðfullur af 
áheyrendum, sem launuðu hina góðu frammistöðu flokksins með dynjandi 
lófataki. Það var töluverður „orchesterhreimur“ í hljómleikunum, enda gaf 
þarna í fyrsta sinn að líta innlendan flokk, þar sem hver maður sat við hljóðfæri 
sitt í „orchessterröð“, og þar sem gott innbyrðis hljómfall milli hinna einstöku 
hljóðfærategunda var undirstaðan.10 

 

                                                
7 „1874 – Fyrsta stjórnarskráin Með frelsisskrá” Morgunblaðið, 18. desember 2017. 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/142542/. 
8 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 17. 
9 Bjarki Sveinbjörnsson. „Tónlist á Íslandi á 20. öld“ Ismennt, 1. des 1998. 10. desember 2017. 
http://www.ismennt.is/not/bjarki/phd/sidur/1-10.html. 
10 Morgunblaðið, 24. maí 1921. Hér tilvitnað eftir: Bjarki Sveinbjörnsson „Tónlist á Íslandi á 20. öld“ 
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Viðfangsefni hljómsveitarinnar voru ekki stór; ýmis erlend lög, marsar og danslög. 

Hljóðfæraskipan var eftirfarandi: 8-9 fiðlur, 1 selló, 1 bassi, 1 flauta, 2 klarínett, 1 fagott, 1 

trompet, 1 píanó og 1 harmóníum. Hljómsveitin efndi til þrennra tónleika við góðar 

undirtektir árið 1925. Mönnum þótti framtak Sigfúsar svo merkilegt að Morgunblaðið bað 

hann um að segja aðeins frá hljómsveitinni í blaðaviðtali: 

Hljómsveitirnar – Sinfoniuhljómsveitirnar – leggja langmestann skerfinn til 
sönglífs og söngmenningar annarra þjóða. Hér hefir engin hljóðfærasveit verið 
til, nema flokkur hr. Þórarins Guðmundssonar fiðluleikara um eitt skeið, og 
lúðraflokkur. Þess vegna er allt í molum hjá okkur – tilviljun ein hvort nokkur 
„konsert“ er haldinn hér í bænum mánuðum saman. Söngflokkarnir svo 
dauðans þungir í vöfum. Undirbúningur svo langur, að flokkarnir geta ekki 
látið til sína heyra nema einu sinni eða tvisvar á vetri. Og viðfangsefnin 
eðlilega minni háttar. Ef ráðizt er í einhver stærri, þá vantar undirspilið. 
Slagharpa ein, með 30 – 50 manna kór, er vitanlega gjörsamlega ófullnægjandi 
– neyðarúrræði. Annars konar söngskemmtanir fátíðar. Hið eina sem getur 
bætt úr þessu ástandi er það, að upp rísi í bænum skynsamlega samsett 
hljóðfærasveit, skipuð öllum þeim innlendu hljóðfæraleikurum, sem eru lengst 
komnir, auk hinna útlendu hljóðfæraleikara, er hér starfa. Þetta er ráðið – eina 
ráðið. Viðfangsefnum okkar á þriðjudagskvöld ætla ég ekki að lýsa. Menn 
verða að heyra þau. Aðeins vil ég geta þess, að þetta er í fyrsta skipti, sem 
sinfónía er leikin af hljóðfærasveit á Íslandi – þess mesti og merkilegasti háttur 
í allri hljóðfæralist. Og Sinfónía Schuberts er skínandi gull.11 

 

Sigfús átti hér við h-moll sinfóníu Schuberts, sem síðar hefur margoft verið flutt hér á landi. 

Hljómsveit Reykjavíkur sýndi mikinn metnað þegar kom að verkefnavali og á 

tónleikaskránni voru fyrir utan Schubert m.a. verk eftir Mozart, Haydn, Beethoven og 

Grieg.12  

Um haustið sama ár voru settar fram reglur og kosið í stjórn Hljómsveitar Reykjavíkur. 

Jón Laxdal var kosinn formaður, Björn Jónsson gjaldkeri, Sigfús Einarsson ritari og Þórarinn 

Guðmundsson og Sveinn Björnsson meðstjórnendur. Skriflegur samningur var gerður við 

hljómsveitarmeðlimi um launakjör. Greitt var samkvæmt fjórum launaflokkum og var 

hljómsveitarmeðlimum ýmist borgaðar 50, 45, 40 eða 30 krónur fyrir hverja tónleika. Laun 

hljómsveitarstjórnandans voru hins vegar 60 krónur en stjórnendur hljómsveitarinnar næstu 

árin voru Sigfús Einarson og Páll Ísólfsson. 13 

                                                
11 Bjarki Sveinbjörnsson „Tónlist á Íslandi á 20. öld“ 
12 Bjarki Sveinbjörnsson „Tónlist á Íslandi á 20. öld“ 
13 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 29. 
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Í maí árið 1928 samþykkti hljómsveitin að ráða til sín erlendan hljómsveitarstjóra að nafni 

Johannes Velden. Hann var tékkneskur prófessor og kom til Íslands um haustið. 

Hljómsveitarmeðlimir voru ekki alveg sáttir við Velden. Þótti þeim hann gera of miklar 

kröfur og margir vildu halda áfram að leika eftir eigin höfði. Þórarinn Guðmundsson sem 

var þá orðinn stjórnarformaður hljómsveitarinnar gat ekki fengið sig til að sitja undir stjórn 

Veldens og tjáði meðlimum hljómsveitarinnar að hann gæti ekki haldið áfram sem formaður 

og hvað þá sem hljómsveitarmeðlimur undir hans stjórn. Þórarinn hætti störfum en Velden 

hélt sínu starfi áfram. Hann hristi verulega upp í hljómsveitinni og ritar Bjarki Bjarnason í 

bók sinni þessa heimild frá árinu 1931:  

Koma Veldens var fyrsta sparkið í allt það fúsk, sem hér hafði þrifist svo 
einstaklega vel undanfarið, þrífst enn og mun þrífast árum saman, meðan það 
nýtur skjóls skilningsleysis, sjálfselsku og leti, en margir furðu lífseigir kraftar 
leggjast á eitt með að halda þessum skjólgörðum við lífið. Það gat ekki hjá því 
farið, að mikið ryk þyrlaðist upp við fyrsta storminn, á því á enginn einstakur 
sök, það var eðlileg afleiðing þess, að rykið hafði fengið að safnast í næði.14 

 

Sinfóníuhljómsveit Íslands 

Þegar leið á fimmta áratug tuttugustu aldar fór hljómsveitardraumurinn að þróast enn frekar. 

Þeir sem lögðu mest á ráðin um hvernig væri hægt að stofna stærri og viðameiri hljómsveit 

voru Tónlistarfélagsmenn 15  og starfsmenn tónlistardeildar Ríkisútvarpsins, þeir Páll 

Ísólfsson og Jón Þórarinsson. Jón hafði lært við Tónlistarskólann í Reykjavík og fór síðan til 

starfa á Ríkisútvarpinu en vann einnig um tíma hjá fréttastofu útvarpsins. Hann fór til 

Bandaríkjanna í nám og dvaldi þar í um fjögur ár og lærði meðal annars hjá þýska 

tónskáldinu Paul Hindemith. Jón vann mikið að hljómsveitarmálunum næstu árin bæði með 

mönnum innan Tónlistarfélagsins og í samráði við Pál Ísólfsson yfirmann sinn í 

tónlistardeildinni hjá Ríkisútvarpinu. Grunnhugmyndin um hljómsveitina var sú að sameina 

áhuga og þarfir Ríkisútvarpsins, Tónlistarfélagsins og væntanlegs Þjóðleikhúss og byggðist 

hún á þremur forsendum: 

1.Ríkisútvarpið starfrækti Útvarpshljómsveitina en hafði þörf fyrir stærri og 
viðameiri hljómsveit. 

                                                
14 Kristján Sigurðsson, Hljómsveit Reykjavíkur 1925-1931, bls. 48. Hér tilvitnað eftir: Bjarki Bjarnason, 
Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 37. 
15 Tónlistarfélagið var stofnað af 12 tónlistaráhugamönnum, jafnan nefndir postularnir tólf. En þeir höfðu það 
markmið að efla tónlist, halda tónleika og styrkja tónlistarkennslu í landinu. Bjarki Bjarnason, 
Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 50. 
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2.Tónlistarfélagið gekkst fyrir tónleikahaldi og vantaði einnig kennara fyrir 
Tónlistarskólann. 
3.Þjóðleikhúsið var að taka til starfa og þar var ráðgerður mikill 
tónlistarflutningur.16 

Fyrsta niðurstaðan var plagg sem sett var saman árið 1947 og  hljómaði yfirskrift plaggsins 

svo: „Tillaga frá tónlistardeild ríkisútvarpsins og Tónlistarfélaginu í Reykjavík varðandi 

stofnun Symfóníuhljómsveitar Íslands“17. Tillagan var í fimm greinum og vitnar Gunnar 

Stefánsson í bók sinni „Útvarp Reykjavík”: 

1.grein. Hljómsveitin skal nefnast Symfóníuhljómsveit Íslands, hafa aðsetur í 
Reykjavík, annast tónleika  fyrir Ríkisútvarpið og Þjóðleikhúsið, aðstoða á 
tónleikum Tónlistafélagsins í Reykjavík og halda auk þess sjálfstæða tónleika 
í Reykjavík og annarsstaðar á landinu, eftir því sem við verði komið og 
æskilegt þykir. 

2.grein. Kostnað af rekstri hljómsveitarinnar ber Ríkisútvarpið, Þjóðleikhúsið 
og Tónlistarfélagið í Reykjavík. Auk þess rennur til hljómsveitarinnar 
sérstakur skattur, sem lagður er á sýningar kvikmyndahúsa og nemur 25 aurum 
á hvern seldan aðgöngumiða.  

3.grein. Málefnum hljómsveitarinnar stjórnar hljómsveitarráð, skipað fimm 
mönnum. Skólastjóri Tónlistarskólans í Reykjavík skal vera sjálfkjörinn 
formaður ráðsins, en auk hans eigi þar sæti: einn maður tilnefndur af 
Ríkisútvarpinu (útvarpsráði og útvarpsstjóra), einn tilnefndur af stjórn 
Tónlistarfélagsins, einn af stjórn Þjóðleikhússins og einn maður, er 
kennslumálaráðherra skipi til fjögurra ára í senn. Störf þessara manna séu 
ólaunuð. 
4.grein. Hljómsveitin skal jafnan skipuð eigi færri en 50 hljóðfæraleikurum, 
auk aðalhljómsveitarstjóra og aðstoðarhljómsveitarstjóra. Svo margir af 
þessum mönnum, sem þurfa þykir, skulu ráðnir sérstaklega með það fyrir 
augum, að þeir annist kammermúsiktónleika bæði fyrir Ríkisútvarpið og á 
hljómleikum, svo og kennslu í Tónlistarskólanum. Þóknun fyrir þessi störf er 
innifalin í föstum launum þeirra.18 

 

Sinfóníuhljómsveit Íslands hóf æfingar í febrúar árið 1950 og kom hún fyrst fram með 

Útvarpskórnum þann 23. febrúar. Fyrstu tónleikar hljómsveitarinnar voru þó haldnir í 

Austurbæjarbíói þann 9. mars 1950, en við þann dag er aldur hljómsveitarinnar miðaður þrátt 

fyrir að hún hafi ekki fengið nafnið Sinfóníuhljómsveit Íslands fyrr en sex árum síðar. Fyrsta 

verkið á þessum fyrstu tónleikum var þjóðsöngur Íslands og stjórnaði Páll Ísólfsson þeim 

flutningi fyrir troðfullu húsi. Einnig var á efnisskránni verk eftir Ludwig van Beethoven, 

                                                
16 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 78. 
17 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 78. 
18 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 78. 
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Béla Bartók, Joseph Haydn og sinfónía nr. 8 í h-moll eftir Franz Schubert. Var þetta fyrsta 

sinfónían sem sinfóníuhljómsveitin lék og finna má upptöku frá tónleikunum hjá 

Ríkisútvarpinu. Mikil lukka var að hafa alla þá erlendu hljóðfæraleikara  í hljómsveitinni 

þegar leika átti verk eftir Haydn sem var fyrir fimm blásturshljóðfæri; Willy Bohring lék á 

flautu, Paul Pudelski á óbó, Adolf Kern á fagott, Alois Spach lék á horn en Íslendingurinn 

og klarínettuleikarinn Egill Jónsson lék einnig með. 19  Róbert Abraham Ottósson var 

hljómsveitarstjóri á tónleikunum en hann hafði hlotið góða dóma sem kórstjóri á þessum 

tíma og þótti afar vandvirkur. Mikið var talað um þessa nýju hljómsveit og var forsíðufrétt 

um hana í Vísi 8. mars árið 1950 en þar segir m.a: 

Þessi nýstofnaða hljómsveit starfar sameiginlega á vegum Ríkisútvarpsins, 
Tónlistarfélagsins og Þjóðleikhússins. Hún er skipuð 40 mönnum og má 
fullyrða að með henni verði alger þáttaskipti í hljómsveitarlífi Reykvíkinga, 
því að hljómsveit þessi er skipuð betri kröftum og betur æfð en nokkur 
hljómsveit sem hér hefir verið til áður.Það er ætlast til að hljómsveitin haldi 
það sem eftir er vetrarins og í vor hálfsmánaðarlega hljómleika allt fram í 
júnímánuð.20 
 

Íslendingar voru í miklum meirihluta eða um helmingi fleiri en þeir erlendu af þeim 40 

hljóðfæraleikurum sem skipuðu hljómsveitina. Í upphafi var Sinfóníuhljómsveitin skipuð 

eftirfarandi hljóðfæraleikurum: 

Fiðla: Björn Ólafsson, Katrín Dalhoff, Jón Sen, Þorvaldur Steingrímsson, 
Þórir Jónsson, Óskar Cortes, Snorri Þorvaldsson, Jósef Felzmann, Erika 
Schwiebert, Jónas Dagbjartsson, Skafti Sigurþórsson og Ingvar Jónasson. 

Lágfiðla: Hans Stephanek, Sveinn Ólafsson, Indriði Bogason og Ólafur 
Markússon. 

Selló: Heinz Edelstein, Einar Vigfússon, Jóhannes Eggertsson og Þórhallur 
Árnason. 

Kontrabassi: Einar Waage, Erwin Koeppen, Bjarni Böðvarsson og Axel 
Kristjánsson. 

Flauta: Willy Bohring og Árni Björnsson. 
Óbó: Paul Pudelski og Andrés Kolbeinsson. 

Klarínett: Egill Jónsson og Vilhjálmur Guðjónsson. 
Fagott: Adolf Kern og Jan Morávek. 

Horn: Wilhelm Lanzky-Otto, Alois Spach og Jón Sigurðsson. 
Trompet: Paul Pampichler og Karl O. Runólfsson. 

                                                
19 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 85-86. 
20 Vísir, 8. mars 1950. Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 86. 
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Básúna: Björn R. Einarsson, Halldór Einarsson og Þórarinn Óskarsson. 

Pákur: Albert Klahn.21 
 

Eftir vel heppnaða fyrstu tónleika sveitarinnar var mikið að gera hjá hljómsveitinni og hvert 

verkið flutt af öðru og hefur vorið 1950 oft verið kallað „tónlistarvorið mikla“. Blásið var 

aftur til tónleika þann 24. mars þar sem barítónsöngvarinn Guðmundur Jónsson söng einsöng 

og flutti meðal annars „Söng nautabanans” úr „Carmen” eftir Bizet, „Óð til 

kvöldstjörnunnar” úr óperunni „Tannhäuser” eftir Wagner og „Rondo” úr óperunni „Faust” 

eftir Gounod. Guðmundur var því fyrsti einsöngvarinn sem kom fram með 

Sinfóníuhljómsveit Íslands. „Jóhannesarpassían” eftir Bach var flutt þann 2. apríl  í 

samvinnu við Tónlistarfélagið en árið 1950 voru 200 ár liðin frá dauða tónskáldsins. Kór 

Tónlistarfélagsins söng en Victor Urbancic stjórnaði bæði kórnum og hljómsveitinni og Páll 

Ísólfsson lék einleik á orgel. Einnig var brotum úr Passíusálmum séra Hallgríms Péturssonar 

og Biblíutextum fléttað inn í verkið við flutning. Á aðeins þremur vikum var hljómsveitin 

búin að flytja þrenna stóra og flotta tónleika og sýndi þar með fram á að hún hafði alla burði 

til að takast á við erfið verkefni.22  

Undir lok júnímánaðar 1950 vildi Ríkisútvarpið ekki lengur bera fjárhagslega ábyrgð á 

þessari nýstofnuðu sinfóníuhljómsveit en þeir litu á hana sem sjálfstæða stofnun þrátt fyrir 

náið samstarf. Málefni Sinfóníuhljómsveitarinnar komu oft upp á Alþingi sem skiluðu litlum 

árangri og efasemdaraddir um afskipti ríkisins af hljómsveitinni voru sterkar: 

Hér skal ekki borið á móti því, að nokkur menningarauki geti verið að slíkri 
hljómsveit. Smáþjóð, eins og Íslendingar, verður hinsvegar að neita sér um 
margt slíkt, sem stórþjóðir geta leyft sér, ef hún ætlar ekki að reisa sér hurðarás 
um öxl. Með oflátungslegri eyðslu, sem verður hinu fjárhagslega sjálfstæði til 
falls, er þjóðin heldur ekki að styrkja menningu sína, heldur að grafa henni 
gröf. Því verður ekki neitað að framfærsla hljómsveitar, sem kostar ríkið og 
stofnanir þess 1-2 millj. kr. á ári, er þáttur í slíkum oflátungshætti.  
Þess er líka vert að minnast, að íslenzkt tónlistarlíf hefir blómgast vel á 
undanförnum áratugum eða á meðan það hefir verið borið upp af 
sjálfboðavinnu og fórnfúsum áhugamönnum. Það er ekki víst, að það yrði því 
til gæfu að kippa því að þeim grundvelli og færa það yfir á svið 
ríkisframfærslunnar. 

Það mál, sem hér um ræðir verður merkilegt prófmál á Alþingi. Það verður 
glöggt merki þess, hvort hugarfarsbreyting er orðin hjá þingmönnum eða hvort 
þeir vilja halda lengra áfram eftir braut eyðslunnar og óhófsins. 

                                                
21 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 86-87. 
22 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 89. 
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Starfseminni var þó haldið áfram þrátt fyrir fjárhagslegt óöryggi Sinfóníunnar haustið 

1950.23 

Ekki voru margir sem sóttu tónleika sinfóníuhljómsveitarinnar og má telja það nokkuð 

eðlilegt, menn voru ekki vanir tónlist af þessari tegund og þekkingin var ekki nægileg. En 

framtíð þessara nýstofnuðu hljómsveitar valt ekki einungis á viðhorfi almennings eða 

fjárveitingum heldur var hún einnig komin undir hljóðfæraleikurunum sem þurftu að sætta 

sig við lág laun. Þannig var að ákveðinn hópur var á föstum launum, fyrir heilt eða hálft 

starf. Síðan voru ráðnir lausamenn fyrir hverja tónleika eftir þörfum svo hljómsveitin skipaði 

40-50 manns. Þeir hljóðfæraleikarar sem voru í Útvarpshljómsveitinni héldu sínum launum 

en hinir fengu greitt samkvæmt samningi sem var gerður milli hljómsveitarinnar og Félags 

íslenskra hljóðfæraleikara. Langflestir höfðu starfið í Sinfóníuhljómsveitinni aðeins sem 

hlutastarf enda launin ekki há, hljóðfæraleikararnir sáu einnig um hljóðfærakennslu, spiluðu 

undir dansi eða höfðu allt aðra atvinnu.24 

Sinfóníuhljómsveit Íslands hélt áfram þrátt fyrir erfið kjör og fékk oft frábæra erlenda 

hljómsveitastjóra í bland við þá íslensku. Hélt hljómsveitin tónleika og aðstoðaði við flutning 

á óperum í Þjóðleikhúsinu og fljótlega var sett inn í samninga að hljóðfæraleikarar spiluðu 

á leiksýningum. Ríkisútvarpið tók við rekstri Sinfóníuhljómsveitarinnar árið 1954 en fljótt 

kom þó í ljós að hún var þungur baggi á Ríkisútvarpinu. Hljóðfæraleikararnir voru orðnir 

starfsmenn Ríkisútvarpsins og við það hækkuðu launin og gerðu þeir kröfur rétt eins og aðrir 

opinberir starfsmenn.25 

Fyrsti æfingarstaður sinfóníuhljómsveitarinnar var útvarpssalurinn í Landssímahúsinu 

við Austurvöll en tónleikar hljómsveitarinnar voru haldnir í Þjóðleikhúsinu. Haldnir voru 10 

til 12 tónleikar á hverju starfsári26 fyrstu árin en efnisskráin ákveðin með tiltölulega litlum 

fyrirvara og engin ársáætlun gerð. Hefðbundinn vinnudagur var frekar langur, æfingar voru 

að morgni, eftir hádegi voru oft upptökur í Ríkisútvarpinu og síðan var leikið á leiksýningum 

eða í óperum í Þjóðleikhúsinu á kvöldin. Starfið í Þjóðleikhúsinu gat verið strembið á köflum 

en  óperan „Rigoletto“ eftir Verdi var t.d. sýnd 30 sinnum árið 1951.27 

                                                
23 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 91. 
24 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 92. 
25 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 110. 
26 Starfsár miðast við frá hausti framm að vori 
27 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 95. 
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Tónleikahald sinfóníuhljómsveitarinnar lá alveg niðri veturinn 1955-1956. Á þeim tíma 

voru málefni hljómsveitarinnar rædd og ákveðið að sinfóníuhljómsveitin yrði starfrækt sem 

sjálfstætt starfandi fyrirtæki þó með föstum fjárveitingum frá Ríkisútvarpinu.28 Frá árinu 

1961 var sinfóníuhljómsveitin aftur orðin einskonar deild innan Ríkisútvarpsins, en 

fjármögnun hennar kom frá ríkinu, Reykjavíkurborg, Ríkisútvarpi og Þjóðleikhúsinu. En 

þetta skipulag átti upphaflega aðeins að vera í stuttan tíma en varði allt þangað til að lög voru 

sett um Sinfóníuhljómsveit Íslands árið 1982.29 

Haustið 1961 urðu tímamót í sögu Sinfóníuhljómsveitar Íslands en þá fluttist hljómsveitin 

í Háskólabíó þar sem æfingar og tónleikahald fór fram. Það var gjörbreyting fyrir 

hljómsveitina að komast í Háskólabíó; loks átti hljómsveitin sinn samastað. Það var allt 

önnur aðstaða en þekktist áður og þótti ansi góð í fyrstu en þegar líða tók á starfið kom í ljós 

að svo var ekki. Það var ekki nægur hljómur í salnum og sumir töldu að það væri svo gott 

sem ónothæft til tónleikahalds. Ekki var það aðeins hljómurinn sem þótti ekki nógu góður 

heldur var aðstaðan baksviðs ekki góð, mikil þrengsli og engin aðstaða fyrir 

hljóðfæraleikararna til að hita sig upp.30 

Sinfóníuhljómsveit Íslands hélt upp á 20 ára afmæli sitt árið 1970 með tónleikum undir 

stjórn Róberts Abrahams Ottóssonar. Mikið hafði breyst á þessum tuttugu árum, samfélagið 

hafði tekið breytingum líkt og tungumálið, fólk var hætt að minnast á hljómleika og talaði 

frekar um tónleika. Hljómsveitin hafði haldið marga eftirminnilega tónleika á sínum fyrstu 

20 árum.31 Hljómsveitin hafði þróast og þroskast í gegnum árin, stundum munaði litlu að 

hún hefði verið leyst upp en hún reis alltaf upp aftur. Í júní sama ár var í fyrsta skipti efnt til 

Listahátíðar í Reykjavík sem hefur verið haldin alla tíð síðan. Sinfóníuhljómsveitin hélt 

tónleika í Laugardalshöll á Listahátíðinni undir stjórn André Previn en einleikari var hinn 

rússneski píanósnillingur Vladimir Ashkenazy. Á öðrum tónleikum hljómsveitarinnar á 

hátíðinni 1970 spilaði hún undir stjórn Daniel Barenboim en einleikari á þeim tónleikum var 

Itzhak Perlman.32 

Vladimir Ashkenazy hafði verið mikill hvatamaður að íslenskri listahátíð og vann mikið 

að undirbúnini hennar. Mikið af heimsþekktu erlendu listafólki kom til landsins, meðal 

annars hélt Victoria de los Angeles einsöngstónleika við undirleik Ashkenazy og 

                                                
28 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 114. 
29 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 128. 
30 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 136. 
31 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 134. 
32 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 144. 
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rokkhljómsveitin Led Zeppelin hélt tónleika í Laugardalshöll. Ashkenazy átti eftir að vera 

viðriðinn Listahátíð næstu árin, gerðist íslenskur ríkisborgari 1972 og settist hér að ásamt 

fjölskyldu sinni. Hann lagði mikið á sig til að gera Listahátíð sem glæsilegasta og nýtti sér 

þau sambönd sem hann hafði við erlent listafólk.33 

Þrátt fyrir að starfsemi hljómsveitarinnar væri í föstum skorðum og enginn minntist 

lengur á að leggja hana niður reyndist henni erfitt að hún hafði engan lagaramma til að 

styðjast við og starfa eftir. Starfsemin byggðist á óljósum reglum, oft óskrifuðum eða 

heiðursmannasamkomulagi á milli aðila frá Ríkisútvarpinu, ríki og borg. Nú var kominn tími 

á að setja almennileg lög sem urðu ansi erfið í fæðingu. Um tveir áratugir liðu frá því að 

lagahugmyndin var fyrst borin upp þar til lög um Sinfóníuhljómsveit Íslands litu dagsins ljós 

árið 1982. 34 

„Sinfóníuhljómsveit Íslands er sjálfstæð stofnun með sérstakan fjárhag og lýtur sérstakri 

stjórn.“ segir í 1. grein hljómsveitarlaganna sem tóku gildi árið 1982. Þessi lagasetning 

breytti öllum rekstri hljómsveitarinnar. Hún varð sjálfstæð stofnun sem gat nú byggt á 

traustum rekstrargrundvelli en fjárveitingar lúta fjárlögum hverju sinni. Þegar lögin um 

hljómsveitina tóku gildi voru hin formlegu tengsl við Ríkisútvarpið rofin en gert var ráð fyrir 

að útvarpað yrði frá tónleikum samkvæmt sérstökum samningi svo samskipti á milli 

hljómsveitar og útvarpsins eru enn mikil.35 

Vorið 2011 fluttist Sinfóníuhljómsveit Íslands í draumahúsnæði sitt þegar Harpa, 

tónlistar- og ráðstefnuhús varð heimili Sinfóníuhljómsveitarinnar. Tilkoma Hörpu var 

bylting í tónlistarlífi landsmanna og húsið er menningarmiðpunktur borgarbúa og 

landsmanna allra. Hljómsveitin heldur um 100 tónleika á hverju starfsári, m.a. 

áskriftartónleika með heimsþekktum stjórnendum og einleikurum sem útvarpað er í beinni á 

Rás 1, fjölskyldu- og skólatónleika ásamt því að hljóðrita fyrir innlend og erlend 

útgáfufyrirtæki. Hljómsveitin hefur komið fram á tónleikum víða um heim við góðan orðstír, 

meðal annars í Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi, Grænlandi, Færeyjum, Austurríki, Bretlandi, 

Bandaríkjunum, Þýskalandi og Frakklandi.36 

Sinfóníuhljómsveit Íslands er eina atvinnu sinfóníuhljómsveitin á Íslandi. Hún gegnir því 

stóra hlutverki að halda uppi fagmennsku í íslensku tónlistarlífi og skapa starfsskilyrði fyrir 

                                                
33 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 145. 
34 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 150. 
35 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 155. 
36 „Sinfóníuhljómsveit Íslands: Hljómsveit hússins – gjörið þið svo vel“ Harpa, 27. september 2017. 
https://www.harpa.is/harpa/ibuar/sinfoniuhljomsveit-islands/. 
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tónlistarmenn. Hljómsveitin flytur fjölbreytta tónlist og megináhersla í efnisskrá hennar er 

tónlist sem sérstaklega hefur verið samin fyrir sinfóníuhljómsveit þó hún hafi brugðið sér 

aðeins af þeirri hefðbundnu klassísku leið og leikið tónleika með hljómsveitum á borð við 

Skálmöld, og tónlistarmönnum eins og t.d. hinum bandaríska John Grant.37 

Í dag er hljómsveitin að mestu skipuð ungu fólki sem hefur flest hlotið góða menntun í 

tónlistarháskólum. Enginn hljómsveitarmeðlimur er ráðinn til starfa án þess að gangast undir 

strangt hæfnispróf sem sýnir þær kröfur sem gerðar eru til að viðhalda hinum háa listræna 

staðli sem hljómsveitin hefur náð.38 Sinfóníuhljómsveit Íslands hefur margt að leiðarljósi og 

er eitt af því að vera í hæsta gæðaflokki og samanburðarhæf við hljómsveitir nágrannalanda 

um leið og hún haldi sér sem íslensk þjóðarhljómsveit. Einnig er draumur 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands að sem flestir sæki tónleika hljómsveitarinnar; hljómsveitin 

hefur náð góðum árangri í gegnum árin til að ná til nýrra áheyrenda. Leiðir sem hljómsveitin 

fer meðal annars til að ná nýjum áheyrendum er að öllum leik- og grunnskólum ásamt 

framhaldsskólanemum landsins er boðið að koma á metnaðarfulla skólatónleika 

hljómsveitarinnar. Upplifun á lifandi sígildri tónlist við góðar aðstæður er eitthvað sem allir 

ættu að kynnast og hefur Sinfóníuhljómsveit Íslands haft það að leiðarljósi að gefa 

landsmönnum kost á að kynnast og þroska með sér áhuga á tónlist. Hljómsveitin er meðvituð 

um fræðsluhlutverk sitt í samfélaginu og leitast við að auka skilning og áhuga áheyrenda á 

fjölbreyttri tónlist. Hljómsveitin telur að fræðsla þarf að vera aðgengileg fyrir alla aldurshópa 

til að auka á tónlistarupplifun þeirra. Þannig skapast tækifæri fyrir nýja áhugasama 

tónlistargesti á öllum aldri. Aðsókn á tónleika hefur aukist jafnt og þétt í gegnum árin og má 

nefna að hljómsveitin telst nú á meðal helstu sinfóníuhljómsveita á Norðurlöndum.39 

  

Erlendir tónlistarmenn 

Við eigum erlendum tónlistarmönnum, sem flæktust til Íslands allt frá árunum í kringum 

1920, mikið að þakka. Ekki einungis komu þeir á lappirnar fyrstu tónlistarskólum landsins, 

heldur áttu þeir líka stóran þátt í að við gátum stofnað þá sinfóníuhljómsveit sem við eigum 

                                                
37 „Sinfóníuhljómsveit Íslands: Hljómsveit hússins – gjörið þið svo vel“ 
38„Saga SÍ“ Sinfóníuhljómsveit Íslands, 27. september 2017. 
https://www.sinfonia.is/hljomsveitin/um-hljomsveitina/saga-si/. 
39 „Sinfóníuhljómsveit Íslands: stefnumótun 2014-2020,” Sinfóníuhljómsveit Íslands, 18. desember 2017. 
https://www.sinfonia.is/media/skjol/SI_Stefnumotun2014-20.pdf.     
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í dag. Óðinn Melsted fjallar um þessa tónlistarmenn í bók sinni og nefnir þar að þeir sem 

komu að hljómsveitinni voru helstir: 

Robert Louis Eugen Abraham (Róbert Abraham Ottósson, 1912-1974). Róbert var þýskur 

píanóleikari og hljómsveitarstjóri frá Berlín. Hann stundaði nám við tónlistarháskólann í 

Berlín en þurfti að flýja Þýskaland vegna gyðingaofsókna árið 1934 og kom til landsins 

1935. Hann starfaði sem tungumálakennari, tónlistarkennari og píanóleikari á Akureyri á 

árunum 1935-1940. Róbert stofnaði og stjórnaði Samkór Akureyrar en þegar hann fluttist til 

Reykjavíkur stjórnaði hann Sinfóníuhljómsveit FÍH40 1944, útvarpskórnum 1947-1950 og 

Sinfóníuhljómsveit Íslands frá 1950. Róbert stýrði einnig óperuuppfærslum í 

Þjóðleikhúsinu. Hann fór síðan aftur til Þýskalands og var þar aðstoðarhljómsveitarstjóri 

Sinfóníuhljómsveitarinnar í Berlín 1956-1957. Síðan sneri hann aftur til Íslands og stofnaði 

og stjórnaði Söngsveitinni Fílharmóníu 1959-1974, var söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar 1961-

1974 og skólastjóri Tónskóla Þjóðkirkjunnar. Róbert var afkastamikill útsetjari og má nefna 

að hann var fyrstur til þess að ljúka doktorsprófi í tónlist frá íslenskum háskóla.41 

Heinz Edelstein, (1902-1959). Heinz var þýskur sellóleikari frá Bonn, hafði stundað nám í 

sellóleik og tónvísindum og lauk einnig doktorsprófi í heimspeki frá háskólanum í Freiburg 

1928. Heinz starfaði sem sellóleikari og tónlistargagnrýnandi í Düsseldorf og Freiburg til 

ársins 1934. Hann var meðlimur í strengjasveit Ernst Druckers 1936-1937 og var síðan 

ráðinn til Tónlistarfélagsins í Reykjavík árið 1937. Heinz var kennari við Tónlistarskólann í 

Reykjavík 1938-1939 og var hann leiðari sellódeildarinnar í Sinfóníuhljómsveit Íslands 

1950-1956 og spilaði einnig í kammerhópum. Hann sá um tónlistarkennslu barna í 

Tónlistarskólanum í Reykjavík og stofnaði  Barnamúsíkskólann 1952 (var síðar nefndur 

Tónmenntaskóli Reykjavíkur). Sneri til Þýskalands 1956 og starfaði sem tónlistarkennari.42 

Josef Johann Felzmann, (Jósef Jóhann Rúdólfsson, 1910-1976). Jósef Jóhann var 

austurrískur fiðluleikari frá Vínarborg, og stundaði hann nám í fiðluleik við 

Tónlistarháskólann í borginni. Jósef lék með Vínartríói Hótels Íslands 1933-1936 og starfaði 

sem fiðluleikari á hótelinu á árunum 1936-1938. Hann sneri síðan aftur til Austurríkis og 

starfaði sem fiðluleikari í óperuhljómsveitinni í Graz, var kallaður til herþjónustu í seinni 

heimstyrjöldinni en sneri aftur til Íslands 1947. Lék hann þá með ýmsum hljómsveitum, á 

                                                
40 Félag íslenskra hljómlistarmanna 
41 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, (Sögufélag, 
Reykjavík 2016) bls, 201. 
42 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 207. 
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Hótel Borg, Naustinu og var með sína eigin hljómsveit á Hótel Ritz. Jósef starfaði sem 

fiðluleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands 1950-1974.43 

Ruth Stefanie Hermanns, (Rut Stefanía Hermanns, 1913-1997). Rut var fiðluleikari frá 

Hamborg í Þýskalandi. Lærði hjá Georg Kulenkampff prófessor og hóf feril sinn sem 

einleikari. Kenndi við Tónlistarskólann á Akureyri 1948-1950, var fiðluleikari við 

Sinfóníuhljómsveit Íslands 1950-1978 og kom fram sem einleikari með hljómsveitinni.44 

Albert Klahn, (1885-1960). Albert var þýskur fiðluleikari og hljómsveitarstjóri. Hann var 

einnig hljóðfæraleikari í þýska flotanum þegar hann gengdi herþjónustu í fyrri 

heimstyrjöldinni. Eftir heimstyrjöldina starfaði hann sem hljóðfæraleikari og 

hljómsveitarstjóri í Hamborg og á farþegaskipum. Flutti síðan til Íslands og starfaði sem 

hljómsveitarstjóri á skemmtistöðum í Reykjavík frá 1936, byrjaði í Góðtemplarahúsinu og 

færði sig síðan yfir á Hótel Borg. Hann var stjórnandi Lúðrasveitar Reykjavíkur 1938-1949 

og Lúðrasveitar Hafnarfjarðar 1949-1960.45 

Erwin Koeppen, (Pétur Björnsson f.1925). Kontrabassaleikari frá Þýskalandi sem lauk prófi 

í kontrabassaleik frá Tónlistarháskólanum í Hamborg. Pétur lék með Sinfóníuhljómsveit 

Hamborgar 1948-1950 og fluttist síðan til Íslands og lék með Sinfóníuhljómsveit Íslands 

1950-1976. Lék einnig með danshljómsveitum.46 

Wilhelm Lanzky-Otto, (1909-1991). Wilhelm var danskur hornleikari. Hann stundaði nám 

í fiðlu-, píanó-, orgel-, og hornleik auk þess að hann lærði tónfræði og tónsmíðar meðal 

annars við Tónlistarháskólann í Kaupmannahöfn. Hann var hornleikari í Konunglegu 

hljómsveitinni og tveimur hljómsveitum í Tivoli: Tivolis Harmoniorkester og Tivoli Konsert 

Orkester en einnig við Dönsku útvarpshljómsveitina 1936-1945. Hann var ráðinn við 

Tónlistarskólann í Reykjavík til að kenna þar á píanó og horn 1945-1951 og sem hornleikari 

við Sinfóníuhljómsveit Íslands 1950-1951. Wilhelm kom fram sem meðleikari á píanó, 

stjórnaði Lúðrasveit Akureyrar og Lúðrasveitinni Svaninum, spilaði með kammerhópum, 

hélt fjölda einleikstónleika og kom fram sem einleikari með Sinfóníuhljómsveit Íslands. 

Hann fór af landi brott 1951 og starfaði eftir það sem hornleikari og prófessor í Svíþjóð.47 

                                                
43 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 208. 
44 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 211. 
45 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 214. 
46 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 215. 
47 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 216. 
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Franz Mixa, (1902-1994) Franz var austurrískur píanóleikari, tónskáld og hljómsveitarstjóri 

frá Vínarborg. Lauk hann prófi í píanóleik og hljómsveitarstjórn við Tónlistarháskólann í 

Vínarborg 1927 og doktorsprófi í tónvísindum við Vínarháskólann sama ár. Náði góðum 

árangri í tónsmíðum og hljómsveitarstjórn. Var ráðinn sem stjórnandi Hljómsveitar 

Reykjavíkur 1929 og var aðalkennari Tónlistarskólans í Reykjavík; kenndi þar tónfræði og 

á píanó. Einnig starfaði hann sem hljómsveitarstjóri, hljóðfæraleikari og 

tónlistargagnrýnandi. Stjórnaði Franz fyrstu óperettuuppfærslu á Íslandi 1934 og fyrstu 

óperuuppfærslunni árið 1937.48 

Jan Morávek, (Jóhann Franz Jóhannsson, 1912-1970). Jan var austurrísk-tékkneskur 

tónlistarmaður sem kom frá Vínarborg. Hafði hann stundað nám við Tónlistarháskólann í 

þeirri borg, aðallega í klarínettuleik. Lék hann með hinum ýmsu hljómsveitum í Austurríki, 

meðal annars með óperuhljómsveitinni í Graz. Jan kom til Íslands ásamt eiginkonu sinni árið 

1948. Starfaði við hljóðfæraleik og var hljómsveitarstjóri á skemmtistöðum m.a. Naustinu 

1955-1970. Lék fyrst á klarínett og síðan á selló með Sinfóníuhljómsveit Íslands 1950-1970. 

Þótti fjölhæfur tónlistarmaður og lék á ýmis hljóðfæri m.a. á klarínettu, selló, fagott, fiðlu, 

harmónikku og píanó.49 

Paul Pampichler, (Páll Pampichler Pálsson f.1928) Páll er austurrískur trompetleikari, 

hljómsveitarstjóri og tónskáld frá Graz. Lauk námi þar í borg frá Tónlistarháskólanum árið 

1945. Var trompetleikari í óperuhljómsveitinni í Graz 1945-1949. Stjórnandi 

drengjalúðrasveitar Vesturbæjar frá 1954, var söngstjóri Karlakórs Reykjavíkur 1965-1991 

og stjórnaði Sinfóníuhljómsveit Íslands, fyrst árið 1958. Lauk námi í hljómsveitarstjórn frá 

Háskólanum í Hamburg og var hann síðan ráðinn sem aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands 1971-1994. Páll er afar afkastamikill útsetjari og tónskáld. Sneri síðan aftur til 

heimaborgar sinnar Graz árið 1991 og starfar þar enn þegar þessi orð eru skrifuð, sem 

tónskáld.50 

Hans Ploder, (Hans Ploder Franzson, 1927-2011). Hans var austurrískur fagottleikari sem 

hafði lokið námi frá Tónlistarháskólanum í Graz. Hann var fagottleikari í 

óperuhljómsveitinni í Graz til 1951, fluttist síðan til Íslands og starfaði í Sinfóníuhljómsveit 

Íslands frá 1951-1991. Lék Hans einnig kammertónlist, stjórnaði Lúðrasveit Hafnarfjarðar 

1963-1988 og kenndi við barnalúðrasveit Seltjarnarness.51 

                                                
48 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 217. 
49 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 219. 
50 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 222. 
51 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 223. 
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Paul Siegfried Pudelski, (1929). Paul er þýskur óbóleikari frá Köningsberg. Hann nam 

hljóðfæranám í Lübeck. Var Paul ráðinn sem fyrsti óbóleikari Sinfóníuhljómsveitar Íslands 

1950 og starfaði þar í átta ár. Lék hann einnig kammertónlist.52 

Hans Stepanek, (1907-1975). Hans var austurrískur fiðluleikari frá Vínarborg. Lærði hann 

fiðluleik í Vín og starfaði við Þjóðleikhúsið í Genf. Hans var fiðlukennari við 

Tónlistarskólann í Reykjavík 1931-1939. Sneri síðan aftur til Vínarborgar og lék þar með 

Sinfóníuhljómsveit Vínarborgar. Hans var kallaður til herþjónustu 1944 og sneri síðan aftur 

til Íslands 1947-1950 og kenndi aftur við Tónlistarskólann. Hans var konsertmeistari við 

Symfóníuhljómsveit Reykjavíkur 1948 og tók að sér að spila á víólu með Sinfóníuhljómsveit 

Íslands 1950.53 

Victor Urbancic, (Victor von Urbantschitsch, 1903-1958). Victor var austurrískur 

píanóleikari og hljómsveitarstjóri frá Vínarborg. Lærði píanóleik, hljómsveitarstjórn, 

tónsmíðar og lauk doktorsprófi í tónvísindum. Hann var hljómsveitarstjóri við 

Borgarleikhúsið í Mainz í Þýskalandi 1926-1933 og prófessor við tónlistarháskólann þar í 

borg, einnig var hann prófessor og aðstoðarrektor við Tónlistarháskólann í Graz 1933-1938. 

Victor flúði til Íslands 1938 vegna þessa að hann var af gyðingaættum  og tók við starfi Franz 

Mixa sem aðalkennari og hljómsveitarstjóri á vegum Tónlistarfélagsins í Reykjavík 1938, 

var stjórnandi Hljómsveitar Reykjavíkur og Symfóníuhljómsveitar Reykjavíkur, stýrði 

einnig tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands og óperuuppfærslum Þjóðleikhússins frá 

1950. Victor var kórstjóri Samkórs Tónlistarfélagsins og starfaði  jafnframt sem meðleikari, 

útsetjari og tónskáld.54 

Fritz Weisshappel, (Friedrich Carl Johann, 1908-1964). Fritz var austurrískur sellóleikari 

frá Vínarborg, sem hafði lært við tónlistarskólann þar í borg. Kom til Íslands í tónleikaferð 

árið 1928 og ílengdist þar. Fritz starfaði sem selló- og píanóleikari á skemmtistöðum í 

Reykjavík og sem undirleikari á píanó hjá Ríkisútvarpinu frá 1938. Hann lék einnig á píanó 

með söngvurum og kórum; starfaði hann lengst af með Karlakór Reykjavíkur. Hann var 

kontrabassaleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands 1950-1961 og framkvæmdastjóri 

hljómsveitarinnar 1961-1962.55 

 

                                                
52 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 223. 
53 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 226. 
54 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 229. 
55 Óðinn Melsted, Með nótur í farteskinu: Erlendir tónlistarmenn á Íslandi 1930-1960, bls. 231. 
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Konur innan Sinfóníuhljómsveitar Íslands 

Það hefur hallað á konur í sinfóníuhljómsveitinni en þróunin er jákvæð þrátt fyrir að hún sé 

ansi hæg. Þess má geta að ef við horfum á tónskáldin þá voru 24 tónverk af 172 eftir 

kvenkyns tónskáld eða tæp 14% á starfsárinu 2014/2015 en árið þar á eftir voru 28 verk af 

223 eftir konur eða rúm 12,5%; þar af 22 verk eftir Emelíönu Torrini. Á starfsárinu 

2014/2015 voru kvenkyns hljómsveitarstjórar 7,7% en árið eftir var talan komin upp í 9%. 

Á báðum þessum starfsárum voru tveir kvenkyns hljómsveitarstjórar en á starfsárinu 

2017/2018 er 100% aukning þar sem 4 konur stjórna hljómsveitinni að þessu sinni.56 Ef við 

lítum á hljómsveitina sjálfa þá eru konur í meirihluta í strengjadeildinni eða um 67%, 30% í 

tréblásaradeildinni, aðeins 7% í málmblástursdeildinni, engin kona er í slagverksdeildinni, 

en á píanó og á hörpu leika konur. Í heildina er helmingur hljómsveitarmeðlima konur á 

starfsárinu 2017/2018.57 En það eru miklar framfarir síðan hljómsveitin var stofnuð en þá 

voru aðeins tvær konur eða tæp 5%.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 (Arna Kristín Einarsdóttir, munnleg heimild, 13. október 2017) 
57 „Hljóðfæraleikarar | Sinfóníuhljómsveit” Sinfóníuhljómsveit Íslands, 18. desember 2017. 
https://www.sinfonia.is/hljomsveitin/hljodfaeraleikarar/. 
58 Bjarki Bjarnason, Sinfóníuhljómsveit Íslands: Saga og stéttartal, bls. 87. 
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Lokaorð  

Sinfóníuhljómsveit Íslands var stofnuð 9. mars árið 1950 en á árunum áður varð mikil þróun 
í tónlistarlífi og hefðum Íslendinga. Fyrir siðaskiptin var t.d. ekki leyfilegt að taka þátt í 
kirkjusöng en þegar létt var á því má segja að landinn hafi farið á flug í tónlistariðkun. Ekki 
leið á löngu að stofnuð voru allskyns hljóðfærahópar og síðar meir Hljómsveit Reykjavíkur 
og upp úr henni Sinfóníuhljómsveit Íslands. 

Við höfum mikið að þakka þeim erlendu hljóðfæraleikurum sem komu til landsins með 
alla sína heimsins þekkingu, sumir stoppuðu í stuttan tíma meðan aðrir ílengdust og settust 
hér að. Með þeirra aðkomu varð stökkbreyting í þróun tónlistarflutnings á landinu bæði hjá 
hljóðfæraleikurum og söngvurum. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands er þjóðarhljómsveit Íslendinga og allt frá stofnun hennar árið 
1950 hefur starfsemi hennar byggst upp með því leiðarljósi. Það má með sanni segja að 
sinfóníuhljómsveitin hefur eflst og þroskast í gegnum árin og telst nú á meðal helstu 
sinfóníuhljómsveita á Norðurlöndunum.  

Gaman hefði verið að leggjast í meiri rannsóknarvinnu um þessa erlendu menn og hvernig 
þeir komu að hljómsveitinni. Einnig hefði verið skemmtilegt að fara dýpra ofan í starfsemi 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands eins og hún er í dag og væri það vert rannsóknarefni seinna 
meir.  
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