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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til B.Mus.-prófs í Söng. Óheimilt 

að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

 

Útdráttur 

Gömlu dansarnir á Íslandi (m.a. mars, ræll, vals, mazúrka, polki og skottís)  og tónlistin sem 

fylgdi þeim, hafa hingað til verið lítið rannsökuð. Innreið gömlu dansanna er hægt að rekja 

til síðari hluta 18. aldar og um sama leyti fóru kaupstaðir að temja sér skemmtanalíf að 

danskri fyrirmynd. Þessi ritgerð fjallar um undirleik á dansleikjum á 19. öld. Klúbburinn í 

Reykjavík var aðal vettvangur skemmtanalífs á fyrri hluta 19. aldar, síðan fara áhrif 

Reykjavíkurskóla á bæjarbraginn að verða áberandi.  Ferðasögur erlendra ferðamanna sem 

lýsa dansleikjum og ævisögur merkra Íslendinga sem stunduðu dans og undirleik verða 

skoðaðar. Spilað var á fiðlur, flautur, lírukassa, langspil, bumbu (trumba, tromma), 

harmonikkur og píanó en þegar hljóðfæri vantaði þá söng fólk danslagavísur eða trallaði 

fyrir dansinum. Heimildir sýna að hljómsveitir (lúðrasveitir) á skipum komu hingað og héldu 

jafnvel böll um borð í skipunum eins og á Þjóðhátíðinni 1874. Fólk spilaði lengi „villt spil“ 

eða eftir eyranu og um 1860 voru mörg „villt lög“ (lög með óþekktan erlendan uppruna) 

orðin nokkurs konar þjóðlög. Á síðasta aldarfjórðungnum verða konur líka áberandi 

undirleikarar og má þar nefna píanóleikarann Önnu Pjeturs. 
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Formáli 

 Áður en ég hóf nám í klassískum söng við Listaháskóla Íslands starfaði ég um skeið sem 

listdansari. Það var svo árið 2016, að ég dreg mig í hlé frá dansinum og hálfbróðir minn, Atli 

Freyr Hjaltason, fær mig með sér á æfingar hjá Þjóðdansafélagi Reykjavíkur. Síðan hef ég 

fengið að kynnast þjóðdönsum og tekið þátt í dansmótum bæði hérlendis sem erlendis. Ég 

er ásamt mörgum öðrum á þeirri skoðun að áhugi á þjóðdönsum, og þá sérstaklega gömlu 

dönsunum (sem teljast til þjóðdansa á Norðurlöndunum) hafi farið dvínandi hér á landi og 

hefðin sé við það að deyja út, en samtímis virðist hún blómstra áfram hjá nágrannaþjóðum 

okkar. Sem betur fer þekki ég fólk sem er meðvitað um þessa þróun og vinnur hörðum 

höndum við að halda þessum hefðum á lífi. Ég upplifi það sem skyldu mína að nýta þetta 

tækifæri til að fjalla um eitthvað sem tengist þessari grein, frá tónlistarlegu sjónarmiði. Ég 

vil þakka og tileinka þessari ritgerð þeim Jóni Bergsteinssyni, frænda mínum og Jóni Hilmari 

Gunnarssyni langafa mínum en þeir hafa báðir styrkt mig til náms.  

Inngangur  

Ritgerð þessi fjallar um danstónlist á Íslandi á 19. öld en þá tíðkaðist að dansa þá dansa sem 

í dag falla undir hugtakið gömlu dansar. Lítið hefur verið fjallað um uppruna þeirra og þróun 

hér á landi og heimildir um dans frá þessum tíma eru yfirleitt brotakenndar og vitnað er í 

dansinn óbeint eða í tengslum við aðra atburði. Með þessum dönsum kom ný tónlist og í 

kjölfarið nýr vettvangur fyrir hljóðfæraleik á Íslandi. Ekki verður farið í að greina tónlist 

dansanna heldur verða heimildir sem fjalla um þá eða sem vitna í dansundirleik skoðaðar.  

Hvernig var undirleik á dansleikjum háttað? Hverjir spiluðu og hvernig lærðu þeir að spila 

undir dansi? Hvaðan kom tónlistin og hvaða viðhorf koma fram í heimildum? Höfundur mun 

einnig leyfa sér að hafa aðra tónlist sem tengdist dansskemmtunum með í umfjöllununni. 
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1 Hugtök, skilgreiningar og athugasemdir 

Hugtakið „gömlu dansar“ varð til þegar nýir dansar fóru að berast til landsins á þriðja áratug 

20. aldar. Umfjöllun um „gömlu og nýju dansana“ má m.a. finna í grein Klemensar 

Jónssonar í Skírni 1927,  um bæjarbraginn í Reykjavík um 1870: 

 

Það voru gömlu dansarnir, polka, vals, marzurka og galoppaði, sem dansaðir voru 

[...] Þessir gömlu dansar eru nú alveg að hverfa úr sögunni; nýju dansarnir eru ljettari 

og geta verið fallegir, ef þeir eru vel dansaðir, en það virðist eins og hver dansi 

Tango, eða hvað þeir nú kallað það, eins og honum fellur bezt.1 

 

Skilgreining Klemensar er með elstu prentuðu skilgreiningum á gömlu dönsum en hugtökin 

hafa verið notuð á Íslandi allar götur síðan. Helstu tegundir gömlu dansanna eru mars, ræll, 

vals, mazúrka, polki, skottís og dansar sem ekki falla undir þá, þ.á.m. galhopp og sextúr hafa 

verið skilgreindir sem „ýmsir dansar“.2  Margar gerðir eru svo til af hverri tegund, t.d. 

týrólavals og fingrapolki. Þessi hugtök eru miðuð við skilgreiningar Sigríðar og Mínervu í 

Gömlu dansarnir í tvær aldir (1994, sjá kafla 2.1).3  Dansarnir hafa verið mismunandi 

stafsettir í ýmsum heimildum, t.d. ríll en höfundur mun styðjast við þær stafsetningar sem 

komu fram á undan. Hugtök og heiti yfir hljóðfæri hafa einnig tekið breytingum. Fiðla var 

lengi kölluð fíól, flauta hljóðpípa, tromma trumba eða bumba og verður nútímaheitið sett í 

sviga ef þörf er á. Harmonikka hefur tekið breytingum í stafsetningu, m.a. harmóníka og 

harmónika en höfundur mun notast við „harmonikka“. Lærði skólinn, Reykjavíkurskólinn,  

Bessastaðaskólinn og Latínuskólinn eru sama menntastofnun. Dansar eru tónlistarform og 

haldast dansinn og tónlistin í hendur, þú dansar ekki vals við skottís eða öfugt, saga dansins 

er saga danstónlistarinnar.  

 

1 Klemens Jónsson, „Bæjarbragur í Reykjavík kringum 1870.“ Skírnir, 101. árg. (1927): 73-74. 

2  Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, Gömlu dansarnir í tvær aldir: brot úr íslenskri 

menningarsögu, 2. bindi. (Reykjavík: Útgefanda ekki getið, 1994), bls. 5 og 248. 

3  Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, Gömlu dansarnir í tvær aldir: brot úr íslenskri 

menningarsögu, 1. bindi. (Reykjavík: Útgefanda ekki getið, 1994), bls. 15. 
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2 Rannsóknir og saga 

2.1 Almenn umfjöllun, rannsóknir og ritgerðir 

Rannsóknir á gömlu dönsunum eru fáar og koma þeir sjaldan fyrir í ritum um íslenska 

tónlistarsögu. Ein helsta rannsókn á gömlu dönsunum er eftir þær Sigríði Þ. Valgeirsdóttur 

og Mínervu Jónsdóttur og ber titilinn Gömlu dansarnir í tvær aldir (1994) en þær voru meðal 

stofnenda Þjóðdansafélags Reykjavíkur (s. 1951).4 Meðal annara rannsókna og ritgerða má 

nefna B.A. ritgerðina: „Sæði andskotans“?: Hlutverk og gildi íslenskra þjóðdansa í dag 

(2020) eftir Atla Frey Hjaltason, B.Mus. ritgerðina Trallarar: og tónlistin sem gleymdist 

(2014) eftir Þorvald Örn Davíðsson og M.A. ritgerð Ingibjargar Björnsdóttur, Íslenskar 

dansskemmtanir til 1850 (2007). Önnur rit sem fjalla um dans og skemmtanir á Íslandi eru 

t.a.m. Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur (fjögur bindi, útg. 1887-1898)5 eftir 

Ólaf Davíðsson og Íslenzk þjóðlög (1906-1909) eftir séra Bjarna Þorsteinsson. 

Umfjöllunarefni Ólafs og Bjarna eru þó ekki gömlu dansarnir en þeir fjalla m.a. um 

dansmenningu og tónlist á Íslandi. 

Til eru sóknarlýsingar frá 19. öld sem innihalda m.a. upplýsingar sóknarpresta um 

hljóðfæraeign og skemmtanahald. Trúverðugleiki þeirra hefur þó verið til umræðu. Rósa 

Þorsteinsdóttir skoðar alþýðuhljóðfæri í grein sinni Holur kassi og grófur strengur (2016) 

og segir að „í svörum prestanna má einnig lesa viðhorf þeirra til hljóðfæranna og jafnvel 

hvað telst vera hljóðfæri og hvað ekki.“6 Sigríður Þ. Valgeirsdóttir fjallar um svörin sem 

sneru að dansinum og segir þau „fátækleg og yfirleitt ekki minnst á dans.“7  Hún efast um 

að prestarnir hefðu viljað nefna það sem ekki féll undir leyfilega skemmtun eða hvort að þeir 

vissu eitthvað um skemmtanir í heimahúsum yfir höfuð.8 Höfundur vill svo taka undir með 

Rósu sem segir að sóknarlýsingarnar sem heimild „gefa meiri vitneskju um viðhorf 

 
4 Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 8. (Þriðja bindi útgáfunnar 

inniheldur danslög og danslagavísur sem sungin eru með dönsunum) 

5 Í þessari ritgerð verður einungis 2. bindið notað, Íslenskar skemtanir (1888). 

6 Rósa Þorsteinsdóttir, „Holur kassi og grófur strengur: Heimildir um alþýðuhljóðfæri á ýmsum tímum fram til 

ársins 1900.“ Saga: tímarit sögufélags, (2016): 126.  

7 Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 27. 

8 Sama rit, bls. 27. 



 

 
4 

prestanna sem skrifa þær en raunverulega iðkun.“9 Þó er margt merkilegt í tölfræðinni og 

má þar nefna að af sex hljóðfæramönnum í Svalbarðssókn 1873 voru tvær konur.10 

2.2  Sögulegt yfirlit, innreið gömlu dansanna  

Sögu gömlu dansanna má rekja aftur til 18. aldar eða um það leyti sem eldri danshefðir eru 

taldar hafa lagst af. 11  Um innreið nýrri dansa segir Sigríður Þ. Valgeirsdóttir: „virðast 

nýjungar í dansi hægt og sígandi taka sér bólfestu í bæjum og þorpum og síðar í lágreistum 

bændabýlum þess tíma, fyrst gagndansar (kontradansar) og erlendir sveitadansar, m.a. rælar, 

og síðan gömlu dansarnir.“12 Sigríður segir tíma ræla og sveitadansa tengja saman tíma 

vikivakanna og gömlu dansanna.13 Eldri danshefðir lögðust af hægt og bítandi, m.a. vegna 

andúðar klerkastéttarinnar sem settu bann á þær, og nýir danssiðir hafa fylgt fólki frá 

útlöndum: 

 

Ætla má að bannið hafið dregið úr dansiðkun en fleira hefur eflaust komið til, svo 

sem þröng húsakynni almennings, hörmungar m.a. af völdum Skaftárelda 1783, og 

síðast en ekki síst breyttir danshættir sem berast til landsins á síðari hluta 18. aldar. 

Þessir dansar krefjast m.a. minna rýmis en vikivakar og sérstaklega vikivakaleikir. 

[…] Geta má sér þess til að erlendir fiskimenn og kaupmenn hafi borið með sér 

dansa frá sínu heimalandi áður en vikivakar lögðust af.14 

 

Kirkjan hefur líklega ekki skipt sér að dansi í heimahúsum þar sem nýju dansarnir hentuðu 

betur. Að mati Sigríðar átti sér annað hvort stað sameining eldri og nýrri hefða eða að nýju 

dansarnir hafi rutt þeim gömlu úr vegi.15  

 
9 Rósa Þorsteinsdóttir, „Holur kassi og grófur strengur.“, bls. 127. 

10 Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 62. 

11 Sama rit, bls. 26.  

12 Sama rit, bls. 19.  (Hægt er að sjá töflu sem sýnir hvenær einstakra gömlu dansa er fyrst getið í innlendum 

rituðum heimildum á bls. 80: Ræll árið 1785, Vals 1810, Galhopp og Týrólavals 1836, Polki 1856, Mazúrki 

1870, Skottís „fyrir“ 1876, Vínarkruss 1879) 

13 Sama rit, bls. 12.  

14 Sama rit, bls. 22.  

15 Sama rit, bls. 22.  
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Um aldamótin 1800 jókst eftirvænting meðal Reykjavíkinga að tileinka sér 

skemmtanalíf að danskri fyrirmynd. Magnús Stephensen skrifaði Eptirmæli 18. aldar (1806) 

þar sem hann segir eftirfarandi: „varð [Reykjavík] fljótt fjølbygð og apaði eptir útlendra 

kaupstøðum, eptir því sem færi gafst til,“.16 Jón Espólín segir svo í Árbókum (1855) að 

Reykvíkingar (um 1807-1808) hafi hugsað „ei um annat en skart ok móda [...] samkvæmi 

jafnan ok dansar ok drykkjur, ok eptir þessu vandist alþýdan, er þar var um kríng,”.17 Til að 

efla samkvæmislífið var stofnaður svonefndi Klúbbur. Árni Óla segir frá því í Skuggsjá 

Reykjavíkur (1961): 

 

Árið eftir að Latínuskólinn lagðist niður hér í bænum [1805] og var fluttur suður að 

Bessastöðum, reis upp önnur „menningarstofnun“ hér í Bænum, hinn svonefndi 

klúbbur. Voru það hinir dönsku lögregluþjónar, Ole Björn og Henrik Kragh, sem 

stóðu að stofnun hans og fengu flesta kaupmenn bæjarins í þann félagsskap með sér, 

[…] Klúbburinn fékk fyrst inni í „Skálanum“ við Grjótagötu hjá Grími Laxdal en 

fluttist eftir nokkurn tíma í Scheelshús [sem stóð fyrir suðurenda Aðalstrætis] og var 

þar upp frá því.18 

 

Um húsakynni, venjur og skemmtanalíf í Klúbbnum má lesa í ferðasögum erlendra 

ferðamanna (1809-1810). Má þar sjá að dansleikir urðu fljótt fastur liður í starfseminni og 

valsinn orðinn vinsæll (sjá kafla 3.1). Klúbburinn starfaði til 1843 en þá missti hann húsnæði 

sitt19 en klúbbamenningin lifði áfram.  

Áhrif Lærða skólans á skemmtanalíf í Reykjavík varð mjög áberandi upp úr miðri 

öldinni. Ólafur Davíðsson (1888) segir gullöld útlenda dansins hafa „runnið upp“ þegar 

skólinn fluttist til Reykjavíkur en mörgum var meinilla við þessa dansa af þjóðernislegum 

ástæðum.20 Miklar umræður urðu í kring um dansinn og má sjá það í grein Kristjáns Eldjárns 

Þórarinssonar, Um dans, í Fjölsvinn (1867-1868). Kristján mælir með dansinum og segir 

 
16 Magnús Stephensen, Eptirmæli Atjándu Aldar, (Leirárgörðum við Leirá: Íslands opinbera Vísinda-Stiptun, 

1806.), bls. 160.  

17 Jón Espólín, Íslands árbækur, 12. deild (Kaupmannahöfn: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1855), bls, 22.  

18 Árni Óla, Skuggsjá Reykjavíkur, (Reykjavík: Ísfoldarprentsmiðja, 1961), bls. 39.  

19 Árni Óla, Skuggsjá Reykjavíkur, bls. 40-41.  

20 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemmtanir, (Kaupmannahöfn: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1888), bls. 20-

21. 
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m.a.:  „. . . dansinn er kominn í einskonar fyrirlitningu, [...] enda hata hann nokkrir 

föðurlandsvinirnir (Patríotar), af því þeim virðist hann vera danskur, og þykir því landsmenn 

gjöra sig að apaköttum með því að gefa sig að honum, en þetta er ekki rétt álitið, . . . “21 Út 

öldina héldu svo slíkar deilur áfram  milli „ballista“ sem vildu dans á skólaböllum og 

„rallista“ sem vildu honum sleppa.22 Heimir Þorleifsson segir í Sögu Reykjavíkurskóla II 

(1978) að dansmennt í Lærða skólanum hafi byrjað með fyrsta skólaballinu 1868. Stofnað 

var dansfélag og haldnar vikulegar dansæfingar allt haustið sem „miðuðust við, að 

félagsmenn væru í sem beztri þjálfun á skólahátíðinni, 8. apríl“23 en sú var venja í „lærðum 

skólum Danaveldis, að piltar fengu styrk til þess að halda hátíðlegan fæðingardag konungs 

síns“.24 Árið 1874 var þjóðhátíð haldin um allt land til að fagna þúsund ára byggð á Íslandi. 

Komu þá dansarnir Les Lanciers og Francaise (sjá kafla, 3.3) og voru dansaðir í sal 

Reykjavíkurskólans og urðu fljótt vinsælir. 25  Sigríður Þ. Valgeirsdóttir segir það lítið 

vafamál að „þeir skólasveinar sem ánægju höfðu af dansi urðu að loknu skólanámi margir 

hverjir dyggir stuðningsmenn dansmennta víða um land“. 26 Í sögu gömlu dansanna er þó 

lítið um tónlist  en margt er að finna t.d. í ævisögum Íslendinga sem rita um sinn samtíma. 

 2.3 Tónlistin sem fylgdi dansi og fólki 

Með nýjum danshefðum kom einnig ný tónlist og ný hljóðfæri. Einhver hljóðfærakunnátta 

var meðal Reykjavíkurbúa undir lok 18. aldar. Sveinn Pálsson (1762-1840) læknir var 

viðstaddur á árlegri nemendasýningu í Reykjavíkurskóla (Herranótt) 1791 og þar var dans, 

söngur og hljóðfærasláttur, „sem spilaði undir ef unt var að fá hann [undirleikinn]“.27 Sveinn 

segir að  „Ef einhverjir Danskir kaupmenn kunni að spila á hljóðfæri eða dansa þá eru þeir 

 
21 Kristján Eldjárn Þórarinsson, „Um dans” í handritinu Fjölsvinnur, (1. hefti, Lbs. 3324, 4to. 1867), tilvísun 

fengin úr Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 44. 

22 Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 45, 49 og 78. 

23  Heimir Þorleifsson, Saga Reykjavíkurskóla II: Skólalífið í Lærða skólanum, (Reykjavík, Bókaútgáfa 

Menningasjóðs og Þjóðvinafélagsins, 1978), bls. 146-147. 

24 Heimir Þorleifsson, Saga Reykjavíkurskóla II, bls. 25. 

25 Höfundur vill meina að í dag séu þessir dansar kallaðir hefðadansar af þeim sem kenndu honum þá í 

Þjóðdansafélagi Reykjavíkur. 

26 Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 78.  

27  Jón Eyþórsson, Ferðabók Sveins Pálssonar: Dagbækur og ritgerðir 1791-1797 (Reykjavík: 

Snælandsútgáfan, 1945), bls. 31.  
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fúsir að auka gleðina með því“.28 Íslendingar sem kynntust erlendum siðum eða lærðu á 

hljóðfæri hafa einnig verið líklegir til að gera slíkt. Magnús Stephensen er gott dæmi um 

það. 

Magnús Stephensen (1762-1833), dómstjóri, kemur oft fyrir þegar fjallað er um 

upplýsingarstefnuna eða sögu tónlistar hér á landi. Eftir nám í Kaupmannahöfn kom hann 

heim með tvær dansbækur, svo stendur í bókinni Merkir Íslendingar (1947): 

 

…ný-dimitteraður úr dansskóla í Kpmhöfn og hafði til skilnaðar af dansmeistara 

sínum - eins og margir lærisveinar hans - þegið gjöf tveggja bóka í dálitlu 

grallaraformi, vel og nett bundinna í gyllt marmarabindi, og var venja að borga 

honum þær ríflega. Á annari voru hér um 60 af nýjustu engelskum dönsum, 

contradansar, valsar, rílar, og menuet, allt númerað; en á hinni nótur til þeirra dansa 

til að spila fyrir á flautu og fíólín-hljóðfæri.29 

 

Magnús sagði marga hafa verið „sólgnir í að nema þá dansa og fá bækurnar til láns í 

danssamkvæmum, því þeir eldri, sem þar voru í gangi, þóttu þá útslitnir og gamlaðir.“30 

Sigríður Þ. Valgeirsdóttir segir (um sömu heimild) að bækurnar hafa verið gefnar út í 

Kaupmannahöfn 1781 eða fyrir 1784 (árið sem Magnús kom heim) og bendir á sambærilega 

dansbók, Tolv Nye Engelske Danse Med Toure (1789) eftir Claus Schall.31 Í þeirri bók birtast 

nóturnar á eftir öllum danslýsingunum.32 Sjálfur hefði Magnús getað leikið þessi lög, enda 

lærði hann flautuleik í Kaupmannahöfn.33 Magnús fjallar um hljóðfæri á fyrsta áratug 19. 

aldar í Eptirmála: 

 
28 Jón Eyþórsson, Ferðabók Sveins Pálssonar: Dagbækur og ritgerðir 1791-1797, bls. 31. 

29 Þorkell Jóhannesson, Merkir Íslendingar II (Reykjavík: Bókfellsútgáfan, 1947), bls. 110. (Taka skal fram að 

„menuet“ er ekki meðal gömlu dansanna hérlendis og hefur höfundur hvergi séð hans getið í heimildum um 

dansskemmtanir á Íslandi.) 

30 Þorkell Jóhannesson, Merkir Íslendingar II, bls. 110.  

31 Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 23.  

32  Claus Schall, Tolv Nye Engelske Danse Med Toure, (Kaupmannahöfn: Of og N. Muller og Søn, 1789.). 

(Fyrst koma öll lögin í réttri röð fyrir eitt hljóðfæri (t.d. fiðlu) og svo aftur frá byrjun fyrir annað hljóðfæri sem 

spilar aðra rödd (t.d. horn) og getur verið erfitt að átta sig á heildinni fyrr en öll hljóðfærin eru komin saman 

og spila.) 

33 Þorkell Jóhannesson, Merkir Íslendingar II, bls. 101.  
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Þegar allar, jafnvel villi-þjódir, almennt brúka sem hljódfæri: Trumbur og 

hljódpípur, margir fíól, hörpur og ótal fleiri, hefi eg lengst af varla vitad af ødrum 

ad segja, en þeim til sorgar-saungva hentugustu hljódfærum, fidlu og lángspili, og 

þó ecki nema á sárfáum stødum. Fáeinar hljódpípur heyrdust einhvørntíma hjá mér, 

sín í hvørju horni mínu, og á sídustu árum þínum [hann ávarpar 18. öldina] vidlíka 

mørg clavier, en vid nockrar hafnir mínar og kaupstadi loks gódum mun fleiri fíól,34 

 

Af þessu má halda að minni hljóðfæri sem hentuðu vel flutningum (t.d. flautur og fiðlur) 

hafi verið að fjölga um aldamótin 1800, fylgt eigendum sínum á milli kaupstaða og þannig 

komið frá Danmörku til Íslands.  

Sveinbjörn Egilsson (1791-1852),  síðar rektor Lærða skólans, var 10 ára tekinn í 

fóstur hjá Magnúsi. Hann nam í Kaupmannahöfn 1814-1819 þar sem hann keypti sér tilsögn 

í pípublæstri (flautuleik) og dansi, eins og Magnús.35 Sonur Sveinbjarnar, Benedikt Gröndal 

(1826-1907) lék undir dansi á skólaárum sínum í Bessastaðarskóla 1842-184636 og skrifaði 

um það í ævisögu sinni:  

 

Þegar ég kom í skólann, þá var Bjarni Gunnarsen þar í efra bekk; hann spilaði vel á 

fíólín og var ágætur skrifari, en ekki teiknari. Þetta hafði þau áhrif á mig, að ég fór 

að leika á fíólín líka, en ekkert sagði Bjarni mér til, við samrýmdumst aldrei, því á 

honum var einhver danskur kaupmannabragur og gikksháttur, sem fældi mig frá 

honum.37 

 

 
34 Magnús Stephensen, Eptirmæli Atjándu Aldar, bls. 780-781. (fidla er íslensk fiðla) 

35 Sveinbjörn Egilsson, Snorri Hjartarson og Jón Árnason,  Ljóðmæli Sveinbjarnar Egilssonar, (Reykjavík: 

Mál og menning, 1952), bls. 7. 

36 Dæmi um tónlist frá þessum tíma: Hljóðstigarolla, handrit frá 1846-47 eftir Magnús Grímsson (1825- 1860) 

þar sem finna má nokkur einradda lög án texta: Bömerdans, Kanongalop, Vals og Alexander Marschen eru 

augljóslega danslög. (Hallgrímur Helgason, Tónmenntir A-K, (Reykjavík: Bókaútgáfa Menningasjóðs og 

Þjóðvinafélagsins, 1977), bls. 190.) 

37 Benedikt Gröndal, Dægradvöl, (Reykjavík: Mál og menning, 1965), bls. 90. 



 

 
9 

Þegar Bjarni útskrifaðist varð Benedikt eini fiðluleikarinn í skólanum. Benedikt segir að Páll 

Bjarnason í Haukshúsum hafi gefið sér „gamalt og gott fíólín“.38 Hann segir hvernig hann 

lærði að spila og hvernig faðir hans hvatti hann áfram: 

 

… en ég vandi mig á, apaði eftir Bjarna, að halda því upp við vinstri öxlina, í stað 

þess að halda því undir hökunni. Faðir minn hvatti mig stundum til að spila eftir 

nótum, sem hann kunni vel sjálfur og átti mikið af, en því nennti ég aldrei svo neitt 

gagn yrði að, ég spilaði oftast „villt“ eða nótnalaust eftir heyrn.39  

 

Faðir hans átti eflaust nótnabækur eftir flautunámið og kannski eitthvað frá Magnúsi 

Stephensen. Benedikt segir líka frá langspilsleik Helgu móður hans40 og telur upp danslögin 

sem hann lærði af þeim: 

 

Bæði af föður mínum og móður lærði ég ýmsa valsa og lög, sem þau spiluðu og kann 

ég þau enn; sumt af þessu átti sér nöfn, t. a. m. „Prins Christians Vals“, 

„Hvalfiskedans“, „Ríll“ (ↄ: Reel, skozkur), þetta lék móðir mín á langsspilið; en af 

föður mínum lærði ég „Pas de deux“, „Marsch af Hermann von Unna“ og fleira. Á 

veturna spilaði ég oft, þegar piltar dönsuðu hver við annan á kvöldin, og stóð ég þá 

uppi á ofninum; Reykjavíkurpiltar gengust fyrir að kenna dansinn; á sumrin var ég 

stundum úti [...] Það bar og við nokkrum sinnum að við fórum allir skólapiltar í 

kringum allt Álftanesið og ég með fíólínið og spilaði;.41 

 

Benedikt hætti að spila á fiðlu eftir útskrift og gaf hljóðfærið.42 Heimildin er ómetanleg þar 

sem hún gefur okkur innsýn í hversdagsleika spilamennskunnar frá sjónarhorni flytjanda 

sem spilaði bara að gamni.  

Með lærðum spilurum eins og Magnúsi og Sveinbirni komu án efa ný lög sem 

mögulegt var að dansa við. Aðrir sem ekki kunnu að lesa nótur, eins og Benedikt Gröndal, 

 
38 Benedikt Gröndal, Dægradvöl, bls. 95.  

39 Sama rit, bls. 95. 

40 Helga Benediktsdóttir Gröndal, 1800-1855. 

41 Sama rit, bls. 95. 

42 Sama rit, bls. 132. 
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hafa lært danslög „villt“ (eftir eyranu) og þannig hafa lögin þróast áfram. Benedikt á 

Auðnum Jónsson (1846-1939)43 segir í bók Bjarna Þorsteinssonar: 

 

Kring um 1860 og nokkru fyr gekk hjer manna á milli mikill fjöldi af lögum, sem 

auðsjáanlega voru ekki forníslenzk, en þó nokkurskonar þjóðlög, því enginn vissi 

hvaðan þau komu, eða gjörði sjer neina grein fyrir því. Þessi lög voru hjer kölluð 

„villt lög“, til aðgreiningar frá þeim lögum öðrum, sem menn þekktu áreiðanlega 

nótur yfir[.] [...] Eptir 1860 fjölgaði hjer mjög fiðlum og flautum; varð jeg einna 

fyrstur til að útvega þau hljóðfæri og um leið útlendar nótnabækur [...] varð þá hreint 

og beint kapp milli unglinganna að leika á fiðlu og flautu […] En nú komust „viltu 

lögin“ í fyrirlitningu og gleymsku og hurfu alveg fyrir [Carl Michael] Bellman 

[1740-1795] og danslögum [Hans Christian] Lumbye’s [1810-1874] o.fl. sem þá 

streymdi hér inn og gagntók menn.44  

 

Mögulega voru einhver þessara „villtu laga“ jafn gömul og lögin í dansbókum Magnúsar. 

Bjarni vildi meina að þótt eitthvert lag sé „auðsjáanlega af útlendum rótum runnið og geti 

því ekki nema að litlu leyti talizt innlent þjóðlag“,45 að þá hafi það tekið breytingum eftir að 

hafa gengið manna á milli (án nótna) og þjóð tileinkar sér það46. Hann spyr: „En er ekki svo 

um flest lög sem þó eru kölluð þjóðlög, bæði hjer og einnig í öðrum löndum? Og hver er 

munurinn á því hvort að lagið hefur flutzt inn fyrir 300 árum eða 30? Það er einungis 

stigmunur, en ekki eðlismunur.“47 Menn eins og Magnús hafa mögulega kynnt ný danslög 

úr nótnabókum og hafa þau gengið manna á milli út öldina og tekið breytingum og höfundi 

finnst þjóðlegt gildi þeirra vera merkilegt umræðuefni. 

 
43 Benedikt á Auðnum Jónsson m.a. aðstoðaði Bjarna Þorsteinsson við þjóðlagasöfnun. 

44 Bjarni Þorsteinsson, Íslenzk þjóðlög, (Kaupmannahöfn: S.L. Møller, 1906-1909), bls. 594. 

45 Bjarni Þorsteinsson, Íslenzk þjóðlög, bls. 593.  

46 Sama rit, 594. 

47 Sama rit, bls. 595.  
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3 Dansleikir í ferðasögum og þjóðhátíðin 1874 

3.1 Fiðla og tromma: Hooker og Jörundur hundadagakonungur 1809, 

Mackenzie og Holland 1810, Dillon 1834-1835 

Enski grasafræðingurinn Sir William Jackson Hooker (1785-1865) kom til Íslands 1809 og 

dvaldist í Klúbbnum fyrst er hann kom. 48  Í ferðasögu hans (1811) er að finna þessa 

skemmtilegu frásögn af ljósmóður, ræl og fiðluleikara:  

 

although so much advanced in years, as to be nearer sixty than fifty, she [madama 

Scheel] was a constant visitor at the Icelandic balls, and, at a reel, would dance the 

very fidler out of patience.49  

 

Sama ár var daninn Jörundur Hundadagakonungur (1780-1841) á Íslandi og til er skopmynd 

af dansleik í klúbbnum sem Klemens Jónsson (1929) segir Jörund hafa teiknað sjálfur. Þar 

má sjá fiðluleikara og mann með trommu.50 Í næstu heimild hefur síðan þríhorn bæst í 

leikinn.  

Árið eftir höfðu þeir George Mackenzie jarðfræðingur (1780-1848) og læknirinn 

Henry Holland (1788-1873) ákveðið að halda dansleik í Klúbbnum sem skapaði mikla 

eftirvæntingu í borginni og nágrenni.51 Þeir lýsa salnum, dansvenjum og siðum gestanna sem 

þeir vildu bera saman við siði Dana.52 Um undirleikinn voru þeir báðir sammála: 

 

The music, which came from a solidarity ill scraped fiddle, accompanied by the 

rumbling of the same half rotten drum that had summoned the high court of justice, 

and by the jingling of a rusty triangle, was to me utterly unintelligible.53 

 
48 Klemens Jónsson, Saga Reykjavíkur, (Reykjavík: Steindór Gunnarsson, 1929), bls. 186.  

49 William Jackson Hooker, Journal of A Tour In Iceland In The Summer of 1809, (Yarmouth: J. Keymer, 

1811), bls. 25.  

50 Klemens Jónsson, Saga Reykjavíkur, bls. 188. (Höfundur fann hvergi frumheimild myndarinnar) 

51 Sir George Steuart Mackenzie, Travels in the Island of Iceland during the summer of the year MDCCCX 

(Edinborg: Thomas Allan and Company, 1811), bls. 93-94.  

52 Mackenzie, Travels in the Island of Iceland during the summer of the year MDCCCX, bls. 94-95.  

53 Sama rit, bls. 94.  
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Tromman hafði verið notuð fyrir innspil á dómsfundi deginum áður: „The meeting of the 

court was announced by the beating of an old drum, the prelude to a short 

proclamation“.54Þegar gert var hlé á dansinum tóku nokkrar stúlkur uppá því að syngja: 

 

The ladies sung, and acquitted themselves tolerably well. But i could not enjoy the 

performance, on account of the incessant talking, which was often loud enough to 

overpower the harmony. This was not considered as in the least unpolite. One of the 

songs was in praise of the donors of the entertainment; and, during the chorus, the 

ceremony of touching each other´s glasses was performed. After supper, waltzes 

were danced, in a style that reminded me of soldiers marching in cadance to the dead 

march in Saul.55 

 

Það má teljast áhugavert að Íslendingarnir sýndu söngnum ekki sama áhuga og þeir. Ekki er 

víst að Mackenzie eða Holland hafi talið sig vera mikla tónslistarspekinga en lýsingar þeirra 

eru þó áhugaverðar þar sem þær sýna okkur viðbrögð aðalsmanna við vissum ófríðindum 

sem þeir voru sennilega óvanir heima fyrir. 

Írsk-enski aðalsmaðurinn Arthur Dillon (1812-1892) var hér 1834-1835 og getur um 

veislu í Klúbbnum. Einhver hafði samið lag, deilt því með gestum og sungu það allir.56 Síðan 

var dansað: 

 

Later in the evening there was waltzing, though the music elicited from two violins 

and a drum, which represented the band, was not favourable to that kind of 

movement, and, added to the confined space for action, produced nothing but 

jostling.57  

 

 
54 Sama rit, bls. 92.  

55 Sama rit, bls. 96.  

56 Arthur Edmund Denis Lee-Dillon,  A Winter in Iceland and Lapland, (London:  Henry Colburn, 1840), bls. 

164.  

57 Dillon,  A Winter in Iceland and Lapland, bls. 165.   



 

 
13 

Hérna eru fiðlurnar orðnar tvær og mögulega er þetta sama tromman. Þessi skipan virðist 

hafa verið venja frá stofnun klúbbsins. Árið 1836 pantaði Klúbburinn lírukassa til að spila 

fyrir dansi (sjá kafla 4.3) sem bendir til þess  að kannski voru fastagestir sammála 

Englendingunum  og vildu bæta undirleikinn. 

3.2 Pfeiffer 1845, Dufferin og Edmond 1856 

Landkönnuðurinn Ida Pfeiffer (1797-1858) segir um dvöl sína í Reykjavík að þangað komi 

árlega franskt herskip sem haldi m.a. böll um borð í skipinu. Er skipið sagt vera „Am 

allerwillkommensten“.58 Hún var einnig stödd á dansleik í Reykjavík og var ósátt með 

undirleikinn: „Das Gräßlichste soll aber die Musik sein, eine Art Violine mit drei Saiten und 

eine Pfeife.“,59  en það hljómar eins og langspil (með þremur strengjum) og flauta. Píanó 

voru komin í nokkur heimahús en spilamennskan var ekki uppá marga fiska að hennar mati: 

 

In Reykjavik fand ich zu meinem größten Erstaunen in den verschiedenen Familien 

sechs Querfortepianos und hörte Walzer von unserem beliebtesten Komponisten, 

auch Variationen von Herz und einiges von Liszt, Wilmers und Thalberg, - aberwie 

gespielt?! Ich glaube kaum, daß diese Herren ihre Kompositionen erkannt haben 

würden60 

 

Laglínur úr vinsælum verkum samtímatónskálda eftir t.d. Liszt gætu hafa verið að ganga 

manna á milli á þessum tíma og spilaðar „villt“. Þetta sýnir að aðgengi og nýjungar eru að 

aukast um 1845, sérstaklega í Reykjavík. Væri það ekki óvíst að píanóið hafi spilað undir 

dansi um leið og möguleiki gafst. 

Dufferin lávarður (1826-1902) var breskur diplómati sem kom til Íslands 1856. Á 

sama tíma voru hér frönsk herskip og með einu þeirra kom pólska skáldið Charles Edmond 

 
58 Ida Pfeiffer, Reise nach dem skandinavischen Norden und der Insel Island im Jahre 1845, 1. bindi (Leipzig: 

Verlag von Gustav Heckenast, 1846), bls. 99-100.  

59 Pfeiffer, Reise nach dem skandinavischen Norden und der Insel Island im Jahre 1845, bls. 125. (Höfundi 

hefur dottið það í hug (til gamans) að þetta hafi verið foreldrar Benedikts Gröndals en þau spiluðu danslög á 

þessi hljóðfæri.) 

60 Sama rit, bls. 125-126.  
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(1822-1899). Í ferðasögu Dufferins er að finna frásögnin af eftirpartíi heima hjá konu 

apótekarans í Reykjavík: 

 

 . . . Finally, it was proposed we should dance a reel; the second lieutenant of the 

“Artemise” had once seen one when his ship was riding out a gale in the Clyde; - 

the little lady had frequently studied a picture of the Highland fling on the outside 

of a copy of Scotch music; - I could dance a jig – the set was complete, all we wanted 

was the music. Luckily the lady of the house knew the song of “Annie Laurie,” - 

played fast it made an excellent reel tune61 

 

Þarna er sönglag aðlagað rælnum. Minnst er á „a copy of Scotch music“ sem innihélt kannski 

lagið og/- eða lög fyrir skoska dansa. Nóturnar voru sennilega eign frúrnar eða liði Dufferins 

sem sigldi til Íslands frá Stornoway í Skotlandi.62 Um síðasta kvöld sitt segir Dufferin frá 

balli um borð í frönsku herskútunni Artemise: 

 

After supper dancing recommenced, and the hilarity of the evening reached its 

highest pitch when half a dozen sailors, dressed in turbans made of flags (one of 

them, a lady with the face of the tragic muse), came forward and danced the cancan.63 

 

Dufferin segir ekkert um tónlistina á þessum dansleik en Charles Edmond segir að dansaðir 

voru kontradansar, polkar og valsar og hljóðfæraflokkurinn var fenginn af herskútunni la 

Reine-Ilortense. 64  Fiðlan og tromman í kafla 3.1 eru hvergi sjáanleg en Pfeiffer þótti 

undirleikur langspilsins og flautunnar lélegur. Nokkur píanó voru komin og gátu spilað undir 

dansi í heimahúsum. Hljóðfæraflokkur fylgdi sumum skipum og má gera ráð fyrir því að 

 
61 Frederick Temple Blackwood Dufferin Ava, Letters from High Latitudes : Being Some Account of a Voyage 

in the Schooner Yacht “Foam” 85 O.M. to Iceland, Jan Mayen, & Spitzbergen in 1856, (London: John Murray, 

1857), bls. 69.  (Höfundur fann lag sem ber titilinn „Annie Laurie” og er það skoskt. Highland fling er skoskur 

dans.) 

62 Dufferin Ava, Letters from High Latitudes, bls. 13.  

63 Sama rit, bls. 162.  

64 Charles Edmond, Voyage dans les mers du Nord, à bord de la corvette La reine Hortense, (París: Michel 

Lévy Frères, Libraires-Éditeurs, 1857), bls. 170-171.  



 

 
15 

hljómsveit hafi verið um borð í Franska skipinu sem að Ida Pfeiffer vitnar í. Erlendir 

aðalsmenn eru þó kannski of góðu vanir og gæti það útskýrt viðhorf þeirra. 

3.3 Þjóðhátíðin 1874 

Árið 1874 var haldinn þjóðhátíð um allt land til að fagna 1000 ára byggð á Íslandi og var 

mikill viðbúnaður í Reykjavík fyrir heimsókn Kristjáns IX danakonungs. Samkvæmt Ólafi 

Finnsen (1867-1958)  sem þá var 7 ára voru haldnar dansæfingar í nýrri álmu við hús Smiths 

konsúls (afgreiðsla póstsins) sem faðir hans, Ole Finsen póstmeistari lét byggja.65  Var það 

Magnús yfirdómari Stephensen (1836-1917) sem hafði „lært og iðkað alla nýtízkudansa 

þeirrar tíðar erlendis“66 sem sá um kennsluna: 

 

Aðaláherzlan var lögð á kenna Lanciers og Francaise. Þessir dansar voru óþekktir 

hér, og þá kunnu enginn nema kennarinn. Voru þeir dansaðir hér á landi í fyrsta sinni 

á konungsdansleiknum. [...] Sérstaklega er mér það minnistætt, hve mikla áherzlu 

hann lagði á að kenna þeim að hneigja sig virðulega á sömu nótu í músíkinni eins og 

við átti. Hljóðfærið, sem notað var við kennsluna, var lírukassi, sem sérstaklega 

hafði verið keyptur með hliðsjón af nýtízkudönsum, og spilaði hann báða hina 

fyrrnefndu dansa.67  

 

 Við lírukassann sat Einar „snikkari“ Jónsson (1819–1891) og sneri honum með sveif. Sá 

spilaði einnig á fiðlu og „lék á hana danslög, sem hann kunni, í enda æfinganna, því þá var 

vanalega stiginn almennur dans.“68 Ekki voru slík fríðindi um land allt en sum staðar urðu 

menn að redda undirleik með því sem var fyrir hendi. Víða eins og á Vestfjörðum er aðeins 

getið um dans með því að segja: „Ekkert hljóðfæri var þar til, og ekki var stiginn dans“69 og 

á Reynisstað í Skagafjarðarsýslu er  t.d. sagt að menn skemmtu „sér lengi með dansi, söng 

 
65 Brynleifur Tóbíasson, Þjóðhátíðin 1874, (Reykjavík: Bókaútgáfa Menningarsjóðs og Þjóðvinafélagsins, 

1958), bls. 39.  

66 Brynleifur Tóbíasson, Þjóðhátíðin 1874, bls. 40. (Ekki sami Magnús Stephensen sem getið var um í kafla 

2.3) 

67 Sama rit, bls. 40.  

68 Sama rit, bls. 40.  

69 Sama rit, bls. 150. 
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og hljóðfæraslætti.“70 Má þá gera ráð fyrir því að einhver tónlist hafi verið spiluð (eða 

sungin) þegar talað er um dans. Á Akureyri var fengin hljómsveit af herskipi og hljómsveitir 

voru líka í Reykjavík en það er efni í næsta kafla.  

4 Hljóðfæri, hljómsveitir og hljóðfæraleikarar 

4.1 Hljómsveitir 

Hljómsveitir, lúðrasveitir eða hljóðfæraleikarar sem skemmtu fólki um borð í skipum og á 

landi (sjá 3.2) gætu hafa verið fastur liður í þeirri stétt. Reykjavík hefur verið mest áberandi 

en ekkert bendir til þess að ekki hafi verið dansað og leikið á hljóðfæri í öðrum kaupstöðum 

sem erlend skip heimsóttu. Í Sögu Akureyrar (1948) segir Klemens Jónsson að 

verslunarmenn og skipverjar hafi dansað á Jónsmessukvöldi 23. júní 1800. Hvort að 

undirleikurinn hafi verið fenginn af skipinu eða honum verið háttað eins og í Reykjavík er 

ómögulegt að segja en Akureyri var lítill kaupstaður á þessum tíma þar sem þrjár danskar 

fjölskyldur drottnuðu yfir bænum. 71  Klemens birtir danskt kvörtunarbréf frá 1821 frá 

Thyrrestrup (verslunarmaður) til sýslumanns þar sem minnst er á Þjóðverja, fiðlu og ball:  

 

kom Hr. Lever i sin hele Puds, og afhentede de hos mig logerende Tyskere til et Bal 

hos Skytten Hr. Frederick Möller, hvortil de vare budne. [...] eller dem som i samme 

Stund gaar til Bal med sin Violin, for at agere Musicus-Fusker, og ikke anklager sig 

selv.72  

 

Samhengið er ekki til staðar en þetta sýnir að hljóðfæraleikarar voru ómissandi þegar þeir 

komu einhverstaðar í land. Aðalþjóðhátíð Eyfirðinga og Þingeyinga var haldin að Oddeyri á 

Akureyri, 2. júlí 1874. „Danspallur var reistur 144 ferhyrningsálnir að stærð og girtur lágum 

grindum. Loks var stiginn dans við hljóðfæraslátt”. Hljóðfæraleikararnir voru fengnir af 

 
70 Sama rit, bls. 156. 

71 Klemens Jónsson, Saga Akureyrar, (Akureyri: Akureyrarkaupstaður, 1948), bls. 31.  

72 Klemens Jónsson, Saga Akureyrar, bls. 51. 
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herskipinu Fyllu, Þeir spiluðu undir og leiddu skrúðgöngu sem endaði á: „hjartnæmum sálmi 

eftir Björn Halldórsson, prófast í Laufási, og söng allur mannfjöldinn með.“73  

Ólafur Finsen sagði frá hljómsveit sem var í Reykjavík: „Mikil var hrifning okkar 

Reykjavíkurbarna. [...] hermenn og konungsþjónar, hin yndisfagra hljómsveit, sem fylgdi 

flestum skipunum og oft létu til sín heyra og hrifu alla, unga sem gamla.“74 Hann segir um 

kirkjugöngu konungs: „Rússneska hljómsveitin [...] Hreif það hugi okkar barnanna, því að 

slíkt höfðum við aldrei fyrr heyrt.“75 Hljómsveit fylgdi konungi til Þingvalla76 og líklega var 

ein á dansleiknum í Reykjavíkurskólanum, þar sem konungur dáðist að dansfimi og kunnátu 

Reykvíkinga.77 Konungur hélt síðan dansleik fyrir embættismenn og þeirra dömur á skipi 

sínu Jylland, kvöldið áður en siglt var til baka.78 Jón Stefánsson (1862-1952) sagði í ævisögu 

sinni að á sínum æskuárum hafi frönsk fiskiskip frá Bretagne haft dans fyrir bæjarbúa í 

Grundarfirði79 og Kristmundur Bjarnason segir í sögu Sauðárkróks (1971), þar sem dansað 

var frá 1885,80 að hljómsveit af dönsku herskipi hafi leikið fyrir Sauðkrækinga.81 Geta má 

sér þess að þar sem hljómsveitir komu, þar var dansað.  

4.2 Fiðlur og flautur 

Einstaka fíól og hljóðpípur (nútímafiðlur og flautur) hafa verið hér um 1800 enda einfalt 

fyrir þá sem lærðu að spila á þau erlendis að ferðast með þau. Eins og kom fram í kafla 3.1 

voru það fiðlur ásamt trommu sem spiluðu fyrir dansi í Klúbbnum á fyrri hluta aldarinnar og 

þýskur fiðluleikari lék mögulega á Akureyri 1821 (sjá kafla, 4.1). Klemens Jónsson reyndi 

að komast að því hver hafi leikið á fiðlu á dansskemmtun Englendinganna 1810 og taldi það 

 
73 Brynleifur Tóbíasson, Þjóðhátíðin 1874, bls. 165-166. 

74 Sama rit, bls. 46. 

75 Sama rit, bls. 56. (Líklega átti hann við prússneska hljómsveit þar sem eitt skip (Niobe) kom þaðan með gesti 

en ekkert frá Rússlandi. Sjá bls. 41) 

76 Sama rit, bls. 67-68.  

77 Sama rit, bls. 69.   

78 Sama rit, bls. 89.    

79 Jón Stefánsson, Út í heim, (Reykjavík: Bókfellsútgáfan, 1949), bls. 22.  

80 Kristmundur Bjarnason, Saga Sauðárkróks: fyrri hluti fram til ársins 1907, (Sauðárkrókskaupstaður, 1969), 

bls. 396-397. 

81 Kristmundur Bjarnason, Saga Sauðárkróks: fyrri hluti fram til ársins 1907, bls. 410.  
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vera Hans Wingaard Richdal (d. 1815), norskur skóari í Reykjavík.82  Móðir Benedikts 

Gröndal spilaði  danslög á langspilið (sjá kafla, 2.3) og lýsingar Idu Pfeiffers á undirleiknum 

1845 „. . . eine Art Violine mit drei Saiten“ (sjá kafla 3.2) bendir til þess að það hafi verið 

notað á dansböllum þrátt fyrir að vera kraftlítið hljóðfæri. Kannski þótti móður Benedikts 

bara vænt um þessi lög og dansað var við langspil í heimahúsum. Sigfús M. Johnsen lýsir 

brúðkaupsveislum um 1870 í sögu Vestmannaeyja (1946), þar sem fiðla og harmonikka léku 

fyrir dansi og „Langspil var notað í eyjunni fram um 1870”83 sem gæti þýtt til undirleiks en 

það er óljóst. Þórbergur Þórðarsonar segir í Ýmsar ritgerðir (1936-40) hvar dansleikir voru 

haldnir í Reykjavík um 1870 (á sjö stöðum): 

 

Skemmtilegastar danssamkomur hér þóttu dansleikir iðnaðarmanna, er ávalt voru 

haldnir einu sinni á vetri. Þar spiluðu þeir saman á fiðlur, Einar Jónsson snikkari og 

Jónas og Helgi Helgasynir, og þótti það ágæt skemmtun. Þeir spiluðu víðar á 

dansleikum. [...] Síðar kom Anna Petersen til sögunnar með sitt fortepíanó, og 

fiðlurnar smá-hurfu úr danssölunum.84  

 

Einar Jónson sem getið var á æfingunum fyrir þjóðhátíðina 1874, (sjá kafla 4.1) var 

eftirsóttur spilari bæði í Hafnarfirði og Reykjavík. Ólafur Finsen segir Einar hafa verið þeim 

fyrstu, eða sá fyrsti, sem kunni á fiðlu í Reykjavík. Hann hafi lært á hana í utanferð sinni.85 

Sigurður Skúlason segir í sögu Hafnarfjarðar (1933) að: „stöku sinnum var danzað [á 

pakkhúsböllum um 1880] eftir fiðluspili, einkum ef Jón Bjarnason, síðar kaupmaður, gaf 

kost á sér að leika nokkur lög, en hann þótti um það leyti afburðasnjall fiðluleikari.“86 Fiðlur 

eru nokkuð áberandi yfir alla öldina en flautur eru sjaldgæfari í heimildum. Óljóst er hvort 

að flautuleikarar á borð við Magnús Stephensen og Sveinbjörn Egilsson hafi leikið á 

dansleikjum (sjá kafla, 2.3) en flautuspil var á dansleik Pfeiffers (sjá kafla, 3.2). Vitað er að 

 
82 Klemens Jónsson, Saga Reykjavíkur, bls. 187.    

83 Sigfús M. Johnsen, Saga Vestmannaeyja, 1. bindi (Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja, 1946), bls. 162.  

84 Þórbergur Þórðarson, Ýmsar ritgerðir: Landnám Ingólfs, Safn til sögu þess, 2. bindi (Reykjavík: Félagið 

Ingólfur gaf út, 1936-40), bls. 215.  

85 Brynleifur Tóbíasson, Þjóðhátíðin 1874, bls. 40. (Rósa Þorsteinsdóttir fjallar um hann í tengslum við íslenska 

fiðlu sem hann átti og gaf Þjóðminjasafninu 1888, sjá, Rósa Þorsteinsdóttir, „Holur kassi og grófur strengur.”, 

bls. 133) 

86 Sigurður Skúlason, Saga Hafnarfjarðar, (Reykjavík: Bæjarsjóður Hafnarfjarðar, 1933), bls. 647. 
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danskur veitinga- og lögreglumaður, Hendrich Hendrichsen lék á flautu á píuböllum um 

miðja öldina87 og Benedikt á Auðnum sagði að unglingar kepptust við að leika á fiðlu og 

flautu eftir 1860 (sjá kafla, 2.3). Undirleikur á langspil á dansböllum gæti hafa verið ef ekkert 

annað var í boði.  

4.3 Trall, lírukassar, slagverk og fleira 

Fyrsta slagverkið sem getið var um er bumba (tromma) lögreglunnar sem spilaði í klúbbnum 

á dansleikjum Englendinganna 1809 og ásamt þríhorni 1810 (sjá kafla, 3.1), en opinberar 

tilkynningar með bumbuslætti var lengi siður hjá lögreglunni í Reykjavík. 88  Þórbergur 

Þórðarson segir að með harmonikkum (í Reykjavík um 1870) hafi stundum verið leikið á 

trumbu. 89  Árið 1836 pantaði Klúbburinn lírukassa (e. Barrel organ, sjálfspilandi orgel, 

knúið með sveif) frá Kaupmannahöfn og danslög sem hægt var að spila á hann undir dansi. 

Sigríður Þ. Valgeirsdóttir skoðaði pöntunarlistann og segir hann vera „einstök heimild um 

danskunnátu Reykvíkinga árið 1836“:90  

 

• 7 [lög fyrir] ecocaise [écossaise sem er enskur ræll],  

• 4 hægan vals, [ alls níu valslög] 

•  2 vínarvals, 

•  5 galhopp eða holsteinsvals,  

• 2 hoppsa vals 

• 1 týrólavals 

• 1 böhmer dans 

• 1 molinasky 

• 1 fandango   

• 1 kótiljón         91 

 

 

87 Guðbrandur Jónsson og Einar Skálaglam, Lögreglan í Reykjavík, (1938), bls. 57.  

88 Guðbrandur Jónsson og Einar Skálaglam, Lögreglan í Reykjavík, bls. 75.  

89 Þórbergur Þórðarson, Ýmsar ritgerðir: Landnám Ingólfs, Safn til sögu þess, bls. 215. 

90 Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 28.  

91 Sama rit, bls. 29. (Listinn er töluvert einfaldaður en Sigríður birtir ljósritaða mynd af honum í bókinni.) 
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Þetta hefur virkað eins og plötuspilari í þá daga. Lírukassinn var þó aðeins í notkun til 1841 

og „veturinn 1841-1842 lék Carlsen, skipstjóri á póstskipinu, fyrir dansi.“92  Sigríður bendir 

á að hægt sé að meta vinsældir dansanna eftir því hversu mörg lög voru pöntuð við hann.93 

Lírukassi birtist einnig í skáldsögu Jóns Thoroddsen (1818-1868), Piltur og stúlka (1850): 

„Manntötrið, er feinginn hafði verið til þess, að snúa sveifinni á hljóðfærinu, sem dansinn 

var stíginn eptir, var geinginn úr salnum, lúinn og laraður í hendinni, og dansinn var 

hættur.“94 Eflaust hefur það verið mikið verk að halda tónlistinni gangandi langt fram á nótt. 

Slíkt hljóðfæri var notað á dansæfingum fyrir þjóðhátíðina 1874 (sjá kafla, 3.3). Sigurður 

Skúlason segir í Sögu Hafnarfjarðar (1933) að Clausen sem rak þar veitingahús frá 1876 hafi 

sjálfur spilað undir dansi á lírukassa sem hann átti95 og í sömu heimild segir Sigurður frá 

pakkhúsböllunum, en þar „hafi verið látið nægja, að 2-3 ungar stúlkur syngi fyrir 

danzinum.“96 Óljóst er hvort að þær hafi sungið lag með eða án texta. 

Vegna hljóðfæraskorts í bland við mikla danslöngun virðist nýr vettvangur hafa 

skapast fyrir góða raddmenn og úr því spratt hefðin sem í dag kallast „að tralla fyrir dansi“, 

en þá eru danslög sungin án texta [Ýmis „Dæ - dæ - ræ - ja“, eða „trall – la – rall – la“ ].97 

Dæmi eru til um fólk sem trallaði sérstaklega en tók ekki þátt í dansinum.98 Höfundur þekkir 

það enn á dansæfingum í dag að lög séu stundum trölluð þó að það sé ekki lengur hluti af 

íslensku skemmtanalífi. Fólk gat einnig reddað sér með sínum hætti. Ólafur Þorvaldsson 

fjallar um skemmtanir í Hafnarfirði í Áður en fífan fýkur (1968) og talar um dans ungmenna 

í heimahúsum: 

 

 

92  Lýður Björnsson, Reykjavíkurböll, Leikskrá Þjóðdansafélags Reykjavíkur, dönsum dátt. (Reykjavík: 

Þjóðdansafélag Reykjavíkur gaf út, 1978), tilvísun fengin úr Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 

Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 28. (Ekki er getið um hljóðfæri Carlsens) 

93 Sama rit, bls. 28-29.  

94 Jón Thoroddsen, Piltur og stúlka, 1 útg. (Kaupmannahöfn: S. L Möller, 1850), bls. 118.  

95 Sigurður Skúlason, Saga Hafnarfjarðar, bls. 359. 

96 Sama rit, bls. 646.  

97 Þorvaldur Örn Davíðsson, „Trallarar og tónlistin sem gleymdist“ (B.Mus. ritgerð, Listaháskóli Íslands, 

2014), 4-6, Http://hdl.handle.net/1946/22205. (Sjá líka viðauka ritgerðarinnar þar sem nótur hafa verið 

skrifaðar niður af hljóðböndum af tralli, þ.á.m. Lanciers) 

98 Þorvaldur Örn Davíðsson, „Trallarar og tónlistin sem gleymdist,“ 14.  
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Oftast vantaði hljóðfæri við þessar dansæfingar, og var þá bara sungið eða trallað 

fyrir dansinum. Mér var sagt, að á einu heimili hefði húsbóndinn stundum við þessi 

tækifæri setið á kistu með kúptu loki, spilað fyrir dansinum á sög og sungið undir: 

Hafliða dansar senn Byggðarendamenn o. s. frv. - og orti jafnóðum. Ekki mun hann 

hafa notað sögina svo sem nú gera þeir, sem á það hljóðfæri spila. Nei, hann sat á 

öðrum enda sagarblaðsins, en lyfti hinum upp eftir hljóðfallinu, að sagt var, og lét 

hann slást við kistulokið.99  

 

Það hefur þótt alveg sjálfsagt að gera músík með því sem var til taks og mætti nefna fleiri 

óhefðbundin hljóðfæri. Ólafur Davíðsson segir í Íslenskar skemtanir (1888) að unglingar 

leiki á ýlurstrá, hárgreiður, hljóðpípur úr tvinnarúllum og einstaka unglingur eigi 

munnhörpu.100 Ekki er það ólíklegt að öll þessi hljóðfæri hafi verið notuð einhvern tímann 

til undirleiks, enda vitað að fólk reddaði honum með ýmsum hætti.  

4.4 Harmonikka og píanó 

Í dag er almennt talið að harmonikkan sé hljóðfæri gömlu dansa en eins og sjá má í köflum 

4.2 og 4.3 voru fleiri hljóðfæri algeng við undirleik gömlu dansa. Í frásögn Pfeiffers má sjá 

að píanó voru farin að koma fyrir miðja öldina og í heimild Dufferins (1856) var spilað á eitt 

undir dansi í heimahúsi (sjá kafla 3.2). Þess fyrir utan er óljóst hvort að píanó voru notuð á 

opinberum dansleikjum en Klemens Jónsson segir í Skírni árið 1927 að píanóspil á 

dansleikjum hafi komið 1880.101 Þórbergur Þórðarsonar fjallar um skemmtanir í Reykjavík 

um 1870: 

 

Framan af aldarhelmingnum [síðari] var aðallega spilað undir á harmoniku, [...] Í 

Þingholtsstræti 9 spilaði á harmoníku Guðbrandur Eiríksson, faðir Ingibjargar 

Brands og þeirra systkyna. Síðar kom Anna Petersen til sögunnar með sitt 

fortepíanó,102 

 

99 Ólafur Þorvaldsson, Áður en fífan fýkur, (Hafnarfjörður: Skuggsjá, 1968), bls. 32. 

100 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemmtanir, bls. 273. 

101 Klemens Jónsson, „Bæjarbragur í Reykjavík kringum 1870.“, bls. 73-74. 

102 Þórbergur Þórðarson, Ýmsar ritgerðir: Landnám Ingólfs, Safn til sögu þess, bls. 215.  
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Sennilega á hann við Önnu Pjeturs103 sem var brautryðjandi í píanóleik og píanókennslu 

undir lok 19. aldar. Ólafur Davíðsson sagði árið 1888 að talsvert hafi verið af „forte-

píanóum“ í Reykjavík og „ef til vill einstaka kaupstað, en víst að eins eitt upp til sveita.“104 

þannig að þörf á píanókennslu var að aukast. Önnu er getið í nákvæmri lýsingu af dansleik í 

Latínuskólanum eftir Árna Þorvaldson (1874-1946). Árni lýsir siðum og dansháttum eins og 

þeir voru á síðasta áratug 19. aldar mjög ítarlega: 

 

Dux scholae „færði“ venjulega „upp“ fyrsta dans, aðrir skólapiltar hina dansana, 

sem voru 3-4 auk borðdans, cotillon og lanciers.  [...] Sá, er færði upp dansinn, 

„klappaði út”. Gekk þá hver herra til þeirrar dömu, er lofað hafði honum dansinum, 

hneigði sig og bauð henni arminn. Var þá „marsérað“ undir „marslagi“, - vanalega 

byrjað á Kong Christian stod ved höjen Mast . . . , - og þegar marséraðir voru síðari 

dansarnir og reglulegt fjör var komið í dansfólkið, voru marsarnir oft sungnir. [...] 

Ávallt var dansað eftir slaghörpuspili [píanó], og var frú Pjetursson, móðir dr. Helga 

Pjeturss [1872-1949], við hljóðfærið á mjög mörgum hátíðum og lék á það með 

mikilli snilld. Sumar dömurnar, er voru lærimeyjar hennar, hvíldu hana, er leið á 

nóttina. [...] Að lokum marsi „voru dansaðir“ vals, gallopade, mazurka, einfaldur og 

tvöfaldur, og Wienerkreutz – og svo lanciers, sem var sérstakur dans í mörgum 

túrum. Cotillon eða slaufudans fór eins fram . . . 105  

 

Anna hefur þurft að kunna ágætis magn af danstónlist og það hlutverk að fylgja 

dansstjóranum. Þetta bendir kannski til þess að enginn hafi leikið opinberlega á dansleikjum 

á undan henni þar sem engin var svo hæfur.  

Dans var líka tíð skemmtun í gagnfræðaskólanum á Möðruvöllum í Eyjafirði (1880-

1901). Þar var spilað undir á harmonikku.106 Um árin 1897-1899  segir Jón Þ. Björnson (f. 

1882) í Minningar frá Möðruvöllum (1943): „Og. A.m.k. einu sinni minnist ég þess, að frú 

 
103 Anna Sigríður Vigfúsdóttir Thorarensen, (1845-1921). 

104 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemmtanir, bls. 271.  

105  Árni Þorvaldsson, „Pistlar frá Latínuskólanum í Reykjavík.“ Í Minningar úr menntaskóla, Ármann 

Kristinsson og Friðrik Sigurbjörnsson ritstýrðu, 125-132, (Reykjavík: Ármann Kristinsson gaf út, 1946), bls. 

128-129.  (Einnig vor dansaðir alls konar leikir eins og „trúar, vonar, kærleika“ og klútadans) 

106 Brynjólfur Sveinsson, Minningar frá Möðruvöllum, (Akureyri: Árni Bjarnason gaf út, 1943), bls. 51. 
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[skólastjórans] Hjaltalín og kjördóttir hennar, frk. Sigríður Hjaltalín, knúðu slaghörpu 

[píanó] sína þar til hátíðarbrigða við dansskemmtun mikla, og þótti mikið til þess koma.“107 

Þorlákur Marteinsson (f.1880) segir meira um Guðrúnu Hjaltalín:108 „Gólfflötur var stór [...] 

dönsuðu þar stundum í einu 15-20 pör. [...] var það helzt að undirlagi frú Guðrúnar Hjaltalín. 

Henni þótti gaman að dansi, en þótti stundum kalt að fara út í leikhús, því að engin voru þar 

hitatæki.“109 Guðrún hefur verið vinsæl meðal ungmenna þrátt fyrir háan aldur en svo virðist 

vera að píanóspilið hafi þótt vera fínni kostur en harmonikka. Ólafur Davíðsson sagði 

harmonikkuna vera „lángtíðust allra hljóðfæra [um 1888] [...] og er skaði, því aumara 

hljóðfæri getur valla.“110 Þetta viðhorf er ekki einsdæmi en í frásögn Árna Finsens, Á balli 

1878 má sjá samtal pilts og stúlku þar sem hann spyr hana um tónlistina og hún svarar „Æ, 

mjer þykir ávallt harmonika leiðinleg, jeg er viss um að það er ekki til ljótara instrument en 

það.“ Þau eru síðan sammála um að „Fortepíano“ sé skemmtilegra.111 Benedikt Gröndal 

sagði líka harmonikku vera „eyrnakveljandi, höktandi og hræðilega“ í ævisögu sinni.112  

 Píanóið er þó þungt og fyrirferðarmikið en harmonikkan er létt, aðgengilegt og 

hávært hljóðfæri sem hentar gömlu dönsum og tónlistinni sem þeim fylgja mjög vel, 

sérstaklega utandyra. Vitað er að dansmenn Lærða skólans áttu og höfðu deilt með sér einni 

harmonikku 1881.113 Sigurður Skúlason segir í sögu Hafnarfjarðar (1933): „En brátt komu 

harmonikur til sögunnar og var úr því um langt skeið leikið nálega eingöngu á þær fyrir 

danzi. Er getið eigi færri en þriggja kvenna, er þóttu snjöllustu harmonikuleikarar í 

Hafnarfirði á tveimur síðust áratugum 19. aldar“.114 Ein slík kona mun hafa verið Ólöf 

Jónsdóttir (f. 1850) móðursystir Sigfúsar Einarssonar (1877-1939) tónskálds en Sigrún 

Gísladóttir segir hana hafa leikið á harmonikku og verið sú fyrsta sem kenndi dans í 

Hafnarfirði. 115  Kristmundur Bjarnason (1969) lýsir skemmtanalífinu á Sauðárkróki  um 

1900 og er hægt að sjá hversu langt dansmenningin hefur þróast: „Bjarnleifur Jónsson þenur 

 
107 Brynjólfur Sveinsson, Minningar frá Möðruvöllum, bls. 233.  

108 Margrét Guðrún Jónsdóttir Hjaltalín, (1833-1903). 

109 Brynjólfur Sveinsson, Minningar frá Möðruvöllum, bls. 280. 

110 Ólafur Davíðsson, Íslenzkar skemmtanir, bls. 271.   

111 Heimir Þorleifsson, Saga Reykjavíkurskóla II: Skólalífið í Lærða skólanum, bls. 109. 

112 Benedikt Gröndal, Dægradvöl, bls. 34. 

113 Heimir Þorleifsson, Saga Reykjavíkurskóla II: Skólalífið í Lærða skólanum, bls. 125.  

114 Sigurður Skúlason, Saga Hafnarfjarðar, bls. 646. 

115 Sigrún Gísladóttir, Sigfús Einarsson Tónskáld, (Reykjavík: Bókaútgáfa Guðjóns Ó, 1972), bls. 20. (Hún lék 

einnig á langspil og söng) 
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„trekkspilið“, harmonikuna, veltir vöngum. Hann leikur vinsælasta danslagið í Skagafirði. 

Textinn er að verða kunnugur um allt land [...] hann er eftir Baldvin kennara Bergvinsson á 

Sauðárkróki. Það er dansaður ræll. Þau syngja til skiptis”.116 Lagið er Dans skulum stíga og 

er ennþá þekkt rælslag í dag og minnst er á vinsælasta valsinn „Brennivínsvals, „Súpa vil ég 

mér sjampanídramm“.“117 Bæði danslögin hafa texta og er sungið og dansað samtímis en 

það er eitt sérkenni gömlu dansanna á Íslandi í dag.118 

Niðurlag  

Einstaka fiðlur og flautur tóku að berast til landsins með fólki sem hafði verið búsett erlendis 

á síðari hluta 18. aldar. Virðist danslöngun hafa verið mikil á 19. öld og var 

hljóðfærakunnátta mikils virði. Magnús Stephensen og Sveinbjörn Egilsson eru dæmi um 

Íslendinga sem sóttu danskennslu og lærðu flautuleik á námsárum sínum í Kaupmannahöfn 

og  Magnús kom heim með dansbækur sem innihéldu ný danslög. Lærðir hljóðfæraleikarar 

gátu leikið ný danslög eftir nótum og þeir sem kunnu það ekki, eins og Benedikt Gröndal, 

lærðu lögin „villt“ (eftir eyranu) og þannig hafa lögin þróast áfram. Benedikt á Auðnum 

sagði að unglingar kepptust við að leika á fiðlu og flautu eftir 1860 og aukin þekking, 

innfluttar nótnabækur sem fylgdu hljóðfærum og danslög Lumbye´s  o.fl. hafa síðan rutt 

villtu lögunum úr vegi.  

   Klúbburinn var aðalvettvangur danskemmtana í Reykjavík á fyrri hluta aldarinnar og 

voru það fiðlur og tromma sem spiluðu enska sveitadansa, ræla og valsa. Erlendir ferðamenn 

sögðu að undirleikinn lélegan sem kannski var ástæða fyrir kaupum á lírukassa 1836 sem 

spilaði ný lög fyrir ýmsar gerðir dansa. Langspil voru  ef til vill notuð við dansundirleik og 

ef til vill voru danslög leikin á þau við önnur tilefni. Eftir miðja öldina urðu böll tíðari og 

útbreiddari. Upp úr 1870 var ýmist spilað á fiðlur eða harmonikkur og ef hljóðfæri skorti var 

sungið eða trallað fyrir dansinum. Þetta kann að hafa ýtt undir þá þróun að sungið er með 

gömlu dönsunum á Íslandi. Óljóst er hvort píanó (sem voru komin um 1845) voru notuð á 

opinberum dansleikjum þar til brautryðjendur á borð við Önnu Pjeturs léku á hljóðfærið upp 

 
116 Kristmundur Bjarnason, Saga Sauðárkróks: fyrri hluti fram til ársins 1907, bls. 401. 

117 Sama rit, bls. 401. 

118 Mínerva Jónsdóttir og Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, Gömlu dansarnir í tvær aldir, bls. 185. (Annað sérkenni 

íslenskra dansa er að þeir eru yfirleitt hraðari en sambærilegri dansar á Norðurlöndum, sem þýðir að tónlistin 

sé spiluð hraðar líka, bls. 183.) 
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úr 1880. Konur urðu þá áberandi á síðari aldarfjórðungi 19. aldar, í tralli, á píanó og 

harmonikku. Böll voru haldin á vegum skipverja sem áttu leið til Íslands. Böllin voru ýmist 

haldin um borð eða á landi og hljóðfæraleikarar kunna að hafa verið um borð. Höfundur telur 

það líklegast að þetta hafi verið lúðrasveitir.  

Þróun tónlistarlífs á 19. öld er litríkari en virðist við fyrstu sýn. Undir lok 19. aldar 

voru komin ný tónlistar- og dansform sem Íslendingar tileinkuðu sér og sömdu vísur sem 

sungnar voru með dansinum og við önnur tilefni. Í fræðslu- og námsefni tengdu tónlist á 

Íslandi er oft stokkið yfir þetta tímabil. Innreið nýrra tónlistar- og dansforma sköpuðu nýjan 

vettvang fyrir hljóðfæraleik, skemmtanir, söng og danslagakveðskap á Íslandi. Þrátt fyrir að 

hafa ekki verið áberandi í rannsóknum og almennri umfjöllun er þetta mikilvægur hluti 

íslenskrar tónmenningarsögu sem verðskuldar meiri athygli og umfjöllun.   
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