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Inngangur

Á því er víst lítill vafi að einhver söngur og ýmiss konar tóniðkun 
hafi fylgt mannkyninu frá því í árdaga. Til þess benda bæði minjar 
frá forsögulegum tíma og rannsóknir á háttum frumstæðra þjóða. 
Næsta víst er að mæður hafa snemma tekið að raula við börn sín, 
og þannig hafa laglínur orðið til. Ekki getur hafa liðið á löngu áður 
en menn fundu fyrstu hrynmynstrin þegar harðir hlutir slógust 
saman. Ef til vill hafa menn borið þau saman við hjartslátt sinn, 
fótatak manna eða aðra háttbundna hreyfingu, og þá er ekki langt í 
fyrstu danssporin. Raunar hefur því verið haldið fram að hrynj-
andin hafi fundist fyrr en tónlínan (lagið) og hafi þá tengst dansi 
einhvers konar. 

Líklegt hefur verið talið að fyrstu hljóðfærin hafi verið frum-
stæð ásláttarhljóðfæri.1 En menn hafa einnig fljótt komist upp á að 
ná tónum úr holum reyrstöngli eða dýrshorni með því að blása í 
það og úr þöndum streng með því að gripla hann eða strjúka. Auð-
velt er að gera sér hugmyndir um þetta, og margar heimildir eru til, 
bæði í munum, myndum og rituðu máli, um söng og hljóðfæraslátt 
fornþjóða. En þótt þannig verði sannað að háþróuð hljóðfæri voru 
til þúsundum ára fyrir Krists burð, vita menn fátt um hvað á þau 
var leikið, og þannig grúfir í raun þagnarmyrkur yfir sviðinu allt 
fram á það árþúsund sem nýlega er til enda runnið þegar þetta er 
ritað.

Öll tóniðkun er stranglega bundin sínum tíma. Tónninn lifir í 
andartakinu, vekur gleði og hughrif margs konar, en deyr síðan án 
þess að skilja eftir sig varanlegar minjar. „Ef tónarnir geymast ekki 
í minni manna, týnast þeir, því að þeir verða ekki skrifaðir niður,“ 

 1 Sachs, Curt, 1940: 26.

1
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sagði Isidor erkibiskup í Sevilla snemma á 7. öld.2 Það var ekki fyrr 
en þremur til fjórum öldum síðar sem grunnur var lagður að því 
kerfi nótnaritunar sem enn er í notkun. Með því hefur tónlist Vest-
urlanda á síðari öldum verið haldið til haga að hluta til. Þó er kerfið 
enn ekki fullkomnara en svo, að margt er það í lifandi tónlist sem 
ekki verður skráð á nótum. Þess vegna er unnt að „túlka“ sama tón-
verk með mjög mismunandi hætti, þótt í engu sé vikið frá skráðum 
nótum. Orð erkibiskupsins eru að því leyti enn í gildi. Öll tónlist er 
endursköpuð í hverjum flutningi og lifir aðeins í honum.

Í alþýðutónlist, svo sem íslenskum rímnalögum og tónlist frum-
stæðra þjóða, koma jafnvel fyrir tónbil sem hefðbundið nótnakerfi 
vestrænnar tónlistar gerir ekki ráð fyrir, og verða slík lög með engu 
móti skráð nákvæmlega á nótur. Það er ekki fyrr en hljóðritunar-
tæknin kemur til sögunnar, og einkum eftir að hún hafði tekið 
miklum framförum og orðið almenningseign um miðja tuttugustu 
öld, sem slíkri músík hefur verið bjargað frá gleymsku. En hér á 
landi má búast við að sérkenni „gömlu laganna“ hafi þá verið farin 
að mást út fyrir áhrif nýrri tónlistar.

Fornþjóðir Austurlanda 
Saga vestrænnar tónlistar, eins og svo margra annarra þátta vest-
rænnar menningar, hefur löngum verið talin hefjast með 
Forn-Grikkj um, en löngu áður en gullöld þeirra hófst hafði þróast 
merkileg tónmenning meðal margra Asíuþjóða. Þannig telja Kín-
verjar tónsögu sína hefjast að minnsta kosti 3000 árum f.Kr. 

Tónlist Evrópuþjóða á sér hins vegar frumrætur í tóniðkun forn-
þjóðanna í Austurlöndum nær, og talið hefur verið að áhrifa eldri 
menningarþjóða í austri og suðri hafi gætt mjög í grískri tónlist. 
Með kristninni barst svo til Vesturlanda ómurinn af helgitónlist 
Gyðinga.

Súmerar sem bjuggu í sunnanverðri Mesópótamíu, hinu frjó-
sama landi milli f ljótanna Efrat og Tigris, höfðu í upphafi þriðja 
árþúsundsins f.Kr. reist borgir og gert sér letur, þeir áttu ýmisleg 

 2 Pryer, Anthony, 1984: Notation.



9

Inngangur

hljóðfæri og af heimildum þykir mega ráða að tónlist hafi verið  
ríkur þáttur í menningu þeirra. Arftakar þeirra voru Babýlóníu- og 
síðar Assiríumenn.

Meðal Forn-Egypta skipaði tónlistin ekki síður veglegan sess.  
Á ævafornum myndum má sjá að þeir áttu ýmsar gerðir strengja-
hljóðfæra, þó ekki strokhljóðfæri, einnig sláttarhljóðfæri og blásturs-
hljóðfæri í ætt við ýmsa slíka gripi sem enn eru í góðu gildi. Egyptar 
eru sagðir hafa fundið upp hörpuna um sama leyti og pýramídarnir 
voru reistir, á þriðja árþúsundi f.Kr. Allmörg forn-egypsk hljóðfæri 
eru varðveitt á evrópskum söfnum. En um sjálfa tónlist þessara 
fornu menningarþjóða er fátt vitað, nema það sem ályktað verður af 
fornleifum.

Grikkir 
Frá Forn-Grikkjum höfum við fyrstu fræðilegu vitneskju okkar um 
tónlist, og hið alþjóðlega orð músík er frá þeim komið. Listgyðj-
urnar níu, músurnar, voru dætur Seifs, og þær drottnuðu yfir listum 
og vísindum. Flestir nútímamenn munu telja að menning Forn-
Grikkja hafi, ef litið er fram hjá skáldskap og heimspeki, risið hæst 

Silfurlýra úr konungagröfum í borginni Úr 
í Súmeríu (frá því um 3000 f.Kr.). 

Hluti af egypskri lágmynd (um 1350 f.Kr.), sem oft 
er nefnd „Blindi hörpu leikar inn“. Til hægri er 
maður sem leikur á hljóðpípu. 
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í höggmynda- og byggingarlist. En í bók-
menntum þeirra er ekki mikið rætt um 
þessar listgreinar. Miklu meira er ritað 
um tónmennt og margt af því er varð-
veitt. 

Grikkir töldu tónlistina eiga uppruna 
sinn meðal guðanna. Goðsögn segir að 
þegar Hermes, sonur Seifs, var barn að 
aldri drap hann skjaldböku og festi á 
skelina garnarstrengi úr uxum sem hann 
hafði stolið frá eldra bróður sínum 
Apolló. Til þess að sefa reiði hans, léði 
Hermes honum þetta hljóðfæri, hina 
fyrstu lýru. Apolló var guð skáldskapar 
og verndari listgyðjanna, og lýran varð 
þjóðar hljóðfæri Forn-Grikkja, þótt þeir 
ættu að vísu ýmisleg önnur hljóðfæri. Af 
nafni lýrunnar eru dregin orð sem hafa 
orðið sameign vestrænna menningar-
þjóða, lyric og lýrískur, sem stundum er 

meira að segja gripið til í íslensku þegar rætt er um ljóðrænan skáld-
skap. Annað helsta hljóðfæri Grikkja var aulos, blásturshljóðfæri í 
ætt við óbó.3

Tónlist var ríkur þáttur í öllu hinu fjölbreytta menningarlífi 
Grikkja, trúarlífi þeirra og hátíðahöldum hvers konar, og hún var 
burðarstoð grísku harmleikjanna. Hún var einnig iðkuð meðal 
almennings, og söngur og lýruleikur þótti sjálfsagður þáttur í upp-
eldi hvers frjálsborins manns. Kviður Hómers frá lokum 8. aldar  
f.Kr. eru sagðar hafa verið sungnar við strengjaleik. Í lok fimmtu 
aldar f.Kr. er komin fram sjálfstæð hljóðfæralist. 

Ýmsir forngrískir spekingar veltu fyrir sér viðfangsefnum sem 
enn eru á dagskrá, þótt aðstæður séu breyttar, varðandi tónsmíða-
tækni og tilfinningalegt, siðferðilegt og félagslegt gildi tónlistar, 
jafnvel lækningamátt hennar. Snillingurinn Pýþagóras uppgötvaði 

 3 Láng, Paul Henry, 1941: 6–7.

Grískt skáld 
með lýru sína. 
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þegar á 6. öld f.Kr. þau lögmál eðlisfræði og stærðfræði sem enn eru 
grundvöllur tónfræðinnar. Hjá Plato og lærisveini hans Aristotelesi 
á 4. öld f.Kr. kemur fram að þeir töldu tónlistina eina helstu mátt-
arstoð menningar sinnar og þjóðfélags, og þá höfðu Grikkir byggt 
upp háþróað tónfræðikerfi, heildstætt og rökfast. En þótt þessi vís-
indi væru svo þróuð sem raun ber vitni, var öll tónlist Forn-Grikkja 
einrödduð, byggð á einni laglínu. Eflaust gætti einhvers misgengis 
(heterófóníu) í f lutningnum, ekki síst þegar sungið var og leikið 
með á hljóðfæri, en fjölröddunina, samhljóminn, höfðu þeir ekki 
uppgötvað.4

Vitneskja nútímamanna um tónlist Forn-Grikkja styðst nær ein-
göngu við bókmenntir þeirra. Varðveist hafa aðeins örfáir lagstúfar 
eða brot úr lögum, skráð með torráðnum bókstafanótum, og flest 
eða öll talin frá því um eða skömmu fyrir Krists burð. Er því næsta 
víst að þessi lagabrot sýna ekki rétta mynd forngrískrar tónlistar 
eins og hún stóð með mestum blóma.5

 4 Láng, Paul Henry, 1941: 8.
 5 Reese, Gustave, 1940: 48–50.

Grískur vasi frá 5. öld f.Kr. Lýran er það hljóðfæri sem hér er mest áberandi. 
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Rómverjar
Rómverjar hinir fornu tileinkuðu sér tónmennt Grikkja eins og 
aðra menningu þeirra, en áður höfðu þeir haft kynni af tónlist 
annarra þjóða, einkum Egypta. Þeir lögðu mesta rækt við hljóm-
magn og íburð í tónflutningi sínum en sinntu lítt um hin háleitu og 
margslungnu tónvísindi Grikkja. Með Rómverjum þróaðist tón-
listin einkum í þá átt að hljóðfærin urðu stærri og hljómmeiri en 
áður, og fjölmennir flokkar hljóðfæraleikara og söngvara urðu vin-
sælir. Söngur og hljóðfærasláttur urðu ríkur þáttur í öllum hátíða-
höldum Rómverja og höfðaði mjög til almúgans. En tónlist Róm-
verja er talin bera merki úrkynjunar ef miðað er við hina háleitu list 
Forn-Grikkja.6

Þegar fram liðu stundir urðu einstakir listamenn vinsælir og 
víðfrægir, einkum söngvarar sem léku undir söng sinn á strengja-
hljóðfæri (lýru eða hörpu), og á fyrstu öld eftir Krists burð var efnt 
til reglubundinna hátíðahalda, þar sem þessir listamenn reyndu 
með sér. Varðveist hafa nöfn ýmissa „stórsöngvara“ frá þessum 
tíma. Neró keisari (54–68 e.Kr.), sem fyrstur stóð að ofsóknum 
kristinna manna í Róm og er annars að fáu góðu kunnur, taldi sig 
sjálfur meðal þeirra.7

Gyðingar
Tónlist Gyðinga er talin hafa staðið með mestum blóma á tímum 
Sáls, Davíðs og Salómons um þúsund árum f.Kr., og Davíð kon-
ungur er sagður hafa leikið á hörpu sem kunnugt er. En síðar, á 
tímum þrenginga og herleiðingar, hnignaði listinni. 

Gamla testamentið geymir ekki aðeins sögu Gyðinga, trúarsögu 
og lögmál, heldur einnig söngva þeirra og sálma. Oft er þar minnst 
á söng og hljóðfæraslátt og nefnd eru hljóðfæri af ýmsum gerðum. 
Auk helgisöngvanna áttu þeir sín ástarljóð, sigur- og fagnaðar-
söngva og einnig saknaðar- og harmljóð. 

 6 Láng, Paul Henry, 1941: 31–32.
 7 Láng, Paul Henry, 1941: 35.
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Ef aðeins er litið á Sálmana í Gamla testamentinu er auðsætt að 
þeir hafa verið sungnir og leikið með á hljóðfæri. „Syngið Drottni 
nýjan söng, syngið Drottni öll lönd!“ eru upphafsorð 96. sálms  
og víðar er tekið líkt til orða. Í 81. sálmi eru talin upp hljóðfæri: 
„Hefjið lofsöng og berjið bumbur, knýið hinar hugljúfu gígjur og 
hörpur. Þeytið lúðurinn á tunglkomudögum …“ Miklu víðar eru 
hljóðfæri nefnd, og 150. sálm ur, hinn síð  asti, geymir eins kon ar 
„hljóðfæraskrá“:

Lofið hann með lúðurhljómi,
lofið hann með hörpu og gígju!
Lofið hann með bumbum og gleðidansi,
lofið hann með strengleik og hjarðpípum!
Lofið hann með hljómandi skálabumbum,
lofið hann með hvellum skálabumbum!
Allt sem andardrátt hefir lofi Drottin!
Halelúja!

Tilvitnanir í Biblíuna eru hér teknar úr útgáfunni frá 1981. Íslend-
ingar hafa átt í vandræðum með þýðingar á heitum hljóðfæra. Til 
samanburðar er hér sami sálmur eins og hann er þýddur í Guð-
brandsbiblíu 1584 og (innan hornklofa) Steinsbiblíu 1728:

Davíð konungur leikur á 
hörpu sína. Lýsing úr 
enskum saltara frá 12. 
öld. 
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Lofið hann meður lúðrum [með básúnu hljóm].
Lofið hann meður psalterio [psölturum] og hörpum.
Lofið hann meður bumbum og dansleikum [dansi].
Lofið hann meður w og organssöng [strengjum og pípum].
Lofið hann meður hljómfögrum bjöllum [klingjandi cimbalis].
Lofið hann meður velhljóðandi söngbjöllum [fagnaðar-cimbalis].
Allt hvað andardrátt hefur lofi Drottin.
Halelúja.

Sálmarnir eru kenndir við Davíð, skáldkonung og þjóðhetju Gyð-
inga, þótt nú sé talið að minni hluti þeirra sé frá honum kominn. 
Þeir eru mjög fjölbreyttir að efni: þar eru iðrunar- og bænasálmar, 
lofgerðar- og fagnaðarsöngvar, en einnig bölbænir og ákall um 
hefndir á óvinum þjóðarinnar.

Sumum sálmunum fylgja lagboðar, öðrum leiðbeiningar eða fyr-
irmæli um val hljóðfæra. Leiðbeiningar þessar eru mjög torráðnar, 
merking sumra orðanna ókunn, og í sumum biblíuútgáf um er þeim 
sleppt með öllu. Þær eru líka sagðar yngri en textinn sjálf ur.8

Fyrstu aldir kristninnar
Hinir fyrstu kristnu menn voru Gyðingar, og söngur þeirra átti 
rætur í fornum hefðum musterissöngsins. Kristin trú breiddist út 
með undraverðum hraða á fyrstu þremur öldunum eftir Krists 
burð, þrátt fyrir harða andstöðu og ofsóknir á hendur kristnum 
mönnum. Í lok þess tímabils mátti finna kristna söfnuði allt frá 
Indlandi í austri til Spánar í vestri.9

Um söng kristinna manna fyrstu þrjár aldirnar er ekki mikið 
vitað. Samkomur þeirra voru ólöglegar og urðu að fara leynt. En 
víst er að lofsöngvar voru ortir á mörgum þjóðtungum, og eru 
nokkrir þeirra varðveittir. Þeir hafa eflaust verið sungnir með 
lögum sem hverri þjóð voru eiginleg. Á síðari hluta 3. aldar tók að 
gæta andstöðu við texta sem ekki voru sóttir beint í hina helgu bók. 

 8 Heimildarmaður Sigurður Örn Steingrímsson prófessor.
 9 Brockhaus, 1961, I: 216.
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Af þeim þótti stafa hætta á trúvillu. Í staðinn voru söfnuðirnir 
hvattir til að syngja sálma Biblíunnar.10

Konstantín hinn mikli sem var keisari Rómaveldis 306–337, 
viðurkenndi kristna trú 313 og lét sjálfur skírast skömmu fyrir and-
lát sitt. Hann sat í Býsans og lét nefna þá borg eftir sér, Konstan-
tínópel, nú Istambúl, en norrænir menn nefndu borgina Miklagarð. 
Þar varð höfuðborg Austur-rómverska ríkisins eftir að ríkið skiptist 
í tvo hluta 395.

Kristni var lögtekin ríkistrú í keisaradæminu snemma á veldis-
tíma Theodosíusar mikla (379–395), og upp úr því óx mjög vegur 
kirkjutónlistar. Í austurhluta ríkisins féll hún að mestu í einn farveg 
undir strangri leiðsögn ríkisvaldsins í Býsans. Þar var lagður grund-
völlur þess kirkjusöngs sem enn tíðkast í grísk-kaþólsku kirkjunni. 

Söngur rómversku kirkjunnar 
Í vesturrómverska ríkinu ríkti upplausn vegna innrása og ófriðar 
uns það leið undir lok 476. Þar þróaðist kirkjusöngur með ýmsum 
hætti eftir löndum eða landshlutum, jafnvel í einstökum höfuð-
kirkjum, og fjarlægðist æ meir hefðir austurkirkjunnar. Inn í hann 
síuðust áhrif ríkjandi sönghefðar í hverju því landi, þar sem kristnin 
ruddi sér til rúms.11 

Þó að Rómarbiskupar teldu sig yfir aðra biskupa setta, var það 
ekki fyrr en á tímum Leós I páfa (440–461) sem grundvöllur var 
lagður að páfaveldinu, og fyrsti páfinn sem verulega kvað að var 
Gregorius I, sem kallaður hefur verið hinn mikli. Hann sat á páfa-
stóli 590–604. Hann hefur löngum verið talinn sá sem kom fastri 
skipan á hinn rómversk-kaþólska kirkjusöng, enda er sá söngur við 
hann kenndur og nefndur Gregorssöngur. 

Misvel gekk að fá kirkjurnar á Vesturlöndum til að taka upp 
Rómarsönginn, og á 7. og 8. öld virðast kirkjuleiðtogar á hverjum 
stað hafa verið nokkuð sjálfráðir um þau efni. Á því verður fyrst 
veruleg breyting, þegar grundvallað er vestrænt stórveldi undir 
ægishjálmi Karls mikla, en þó hafði faðir hans, Pippin yngri (um 

 10 Hiley, David, 1984: 1447.
 11 Abraham, Gerald, 1984: 859.
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714–768), verið hliðhollur páfavaldinu 
og stuðlað að útbreiðslu Rómarsöngs-
ins í ríki sínu.12

Menningarstarf Karls mikla
Karl mikli, konungur Franka frá 768, 
færði brátt mjög út ríki sitt, breiddi út 
kristna trú og efldi munklífi með laga-
setningu.13 Hann var krýndur keisari 
Hins heilaga rómverska ríkis árið 800 
og sat á þeim veldisstóli til dauðadags 
814. Hann laðaði að hirð sinni marga 
helstu lærdómsmenn síns tíma, ekki 
aðeins af meginlandinu heldur einnig 
frá Stóra-Bretlandi og Írlandi. Snemma 
á stjórnarárum sínum (787) skipaði 
Karl svo fyrir að stofna skyldi og reka 
skóla í tengslum við hvert klaustur í 

ríki sínu.14 Hann fékk söngmenn frá páfahirðinni í Róm til að kenna 
hinn rétta Rómarsöng í skólunum.15 Klaustrin héldu velli þótt ríkið 
liðaðist sundur eftir fráfall keisarans, og sum þeirra urðu mjög 
auðug og voldug, einnig á veraldarvísu. Skólarnir urðu merkustu 
lærdómssetur álfunnar og frá þeim lágu straumar mennta og menn-
ingar um álfuna alla.

Það kom í hlut lærdómsmanna í klaustrum og skólum Karls 
mikla í lok 8. aldar og á 9. öld að móta tónkerfi kirkjusöngsins, og 
hafa sumir fræðimenn síðari tíma talið þá eiga meiri þátt í sam-
ræmingu söngsins en jafnvel Gregor hinn mikla sjálfan.16 Þetta var 
eitt helsta verkefni þeirra og var hvort tveggja í senn, fræðilegt starf 
og hagnýtt kirkjunni, vegna samræmis í helgisiðum og til að auð-
velda klerkum að læra hið yfirgripsmikla tónefni sem þeir þurftu 

 12 Reese, Gustave, 1940: 122–123.
 13 Britannica, 1986. XIX: 445.
 14 Britannica, 1986. XX: 81.
 15 Catholic Encyclopedia, Vol. III (Charlemagne and Church Music). 
 16 Abraham, Gerald, 1984: 859. Hiley, David, 1984: 1448.

Karl mikli með 
Felasisusi I og 
Gregoriusi I
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að kunna skil á. En keisarinn taldi að slík samræming mundi stuðla 
að einingu hins víðlenda ríkis síns, og má því ef til vill segja að 
þetta starf hafi þannig öðrum þræði verið stjórnmálalegs eðlis.

Fræðimennirnir fundu að flokka mátti langflest þau lög sem 
notuð voru í kirkjusöngnum eftir umfangi þeirra og skipan stórra 
og smárra tónskrefa í tónstiganum, og á því byggðist kerfi þeirra. 
Frá þessu verður skýrt nánar síðar í þessu riti og miklu oftar verður 
að efninu vikið, svo mjög sem tónhugsun Íslendinga um aldir hefur 
verið bundin þessu tónkerfi miðalda.

Gríska var tunga kristinna kirkjusöngva, jafnvel í sjálfri Róm, til 
loka 3. aldar, en eftir það tók latínan við smám saman í rómversku 
kirkjunni og var orðin allsráðandi á fimmtu öld. Leifar grískunnar 
heyrast þó enn í upphafi rómversk-kaþólskrar messu, miskunnar-
bæninni Kyrie eleison.17 

Norðurlönd
Í því ógnarmyrkri sem grúfir yfir sögu Norðurlandaþjóða, þar til 
Saxo Grammaticus (um 1150–1220) og Snorri Sturluson (1178–1241) 
hófu sagnaritun sína, slær skærri birtu á eitt atriði sem varðar tón-
menningu norrænna manna á forsögulegum tíma. Svo skær er sú 
birta að því er líkast sem sterkum ljóskastara sé beint að mjög 
afmörkuðu sviði, en myrkrið í kring sýnist þess vegna enn svartara 
en áður. Það sem birtist í þessu ljósi vekur óteljandi spurningar sem 
engar líkur eru til að nokkru sinni verði svarað til fullrar hlítar.

Bronsaldarlúðrar
Hér er átt við bronsaldarlúðrana sem svo hafa verið nefndir, ein-
hverjar allra elstu og merkustu fornminjar sem varðveist hafa á 
Norðurlöndum. Hinir elstu þeirra eru taldir vera smíðaðir nokkru 
fyrr en hjarðsveinninn Davíð sló hörpu sína fyrir Sál konung, eða 
um 1300–1100 f.Kr., en hinir yngstu um það leyti sem Forn-Grikkir 
voru að leggja grunn að tónvísindum sínum, um 600 f.Kr. Alls hafa 
fundist um 60 lúðrar, flestir í Danmörku og Suður-Svíþjóð, en aðrir 

 17 Pryer, Anthony, 1984: 1076.
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í Norður-Þýskalandi, Suður-Noregi og 
á Lett landi.

Það var danskur fornleifafræðingur, 
C. J. Thomsen (1788–1865) sem tíma-
setti fyrstur (1836) þessi forsöguleg 
hljóðfæri, en hin fyrstu þeirra, sex tals-
ins, fundust í mýri nokkurri á Sjálandi 
1797. Önnur komu úr jörðu í upphafi 
19. aldar og síðar, oftast tvö og tvö í 
senn og samstæð. Hann gaf þeim líka 
það nafn sem síðan hefur loðað við þá. 
Hann nefndi þá lúðra (lur á dönsku). 
Nafnið mun vera sótt í íslenskar bók-
menntir fornar, en hin danska mynd 
þess hefur unnið sér alþjóðlega hefð.

Lýsing lúðranna
Allt frá því á steinöld munu forfeður 
okkar hafa blásið í nautshorn og önnur 

dýrahorn, að því er menn telja. Slík horn voru síðan lengd, jafnvel í 
báða enda, með viðbótum úr bronsi eftir að menn náðu valdi á því 
efni. Enn síðar var farið að smíða lúðrana eingöngu úr bronsi.18 

Lúðrarnir eru nokkuð misjafnir að gerð, og telja fróðir menn að 
rekja megi vissa „tækniþróun“ bronsaldar með samanburði þeirra. 
Frumstæðustu lúðrarnir og þeir sem elstir eru taldir eru um einn 
metri á lengd og beygðir því sem næst í hálfhring. Hinir yngri eru 
allt frá 150 cm upp í meira en 220 cm á lengd, tvíbeygðir líkt og 
bókstafurinn S, og er þá snúið upp á þá um 90 gráður. Hver lúður 
er settur saman af mörgum mislöngum bútum, sem hver um sig er 
steyptur úr bronsi. Pípan er „kónísk“, þröng í mjórri endann, 1 cm 
eða minna að þvermáli, en víkkar síðan nokkuð jafnt upp í 5–6 cm. 
Á mjórri endanum er áfast munnstykki, furðulíkt og á málm-
blásturs hljóðfærum nútímans, en á efri og víðari endanum er 
kringlótt plata, skreytt með upphleyptu mynstri. Þessi plata er þó 

 18 Holmes, Peter, 1986: 76–77.

Bronslúður
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ekki á elstu lúðrunum og er stærst 
á þeim yngstu. Stundum hafa 
verið hengdar litlar málmplötur á 
pípuna, nálægt munnstykkinu, 
og hefur hringlað í þeim þegar 
lúðurinn var þeyttur. Á sumum 
lúðrunum hefur verið burðar-
keðja sem brugðið hefur verið um 
öxl. Smíði lúðranna og samsetn-
ing ber vitni um ótrúlegan hag-
leik og verkkunnáttu sem hlýtur 
að byggjast á þróun margra 
alda.19

Varðveisla lúðranna
Lúðrarnir hafa langflestir fundist 
á dönsku eyjunum, Austur-Jót-
landi, og á Skáni. Á þessu svæði 
virðast þeir hafa verið í notkun 
og býsna algengir að minnsta 
kosti um 6–7 alda skeið, fram til 
um 500 f.Kr. Síðan verður ekki 
betur séð en að þeir hafi horfið 
nokkuð skyndilega. Á því er engin einhlít skýring, en þess hefur 
verið getið til að trúarsiðir sem notkun þeirra mun hafa tengst hafi 
þá breyst eða lagst niður.

Þeir 59 lúðrar sem úr jörðu hafa komið eru í mjög misjöfnu 
ástandi, en nokkrir þeirra eru svo vel varðveittir að enn má ná tón-
um úr þeim, þar á meðal allir þeir sem fyrstir komu úr sjálensku 
mýrinni 1797.

Varðveisla lúðranna í jörðu í svo stórum stíl sem raun ber vitni 
er mikil ráðgáta. Margir fræðimenn hafa talið að þeir hafi verið 
færðir átrúnaðargoðum bronsaldarmanna sem fórnargjafir. Aðrir 
hafa hallast að því að þessir dýrgripir hafi einfaldlega verið geymdir 

 19 Lund, Cajsa S., 1986: 10–24.

Tveir af lúðrunum sem fyrst fundust á Sjálandi 1797. 
Þeir eru meðal hinna „yngri“, taldir vera frá 
tímabilinu 900–600 f. Kr., og eru um 2,24 m langir.
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í jörðu milli þess sem þeir voru notaðir við einhvers konar trúar-
athafnir. Þegar lúðrarnir voru grafnir hafa þeir verið teknir sundur 
í tvo eða fleiri hluta og komið fyrir með sérstökum reglubundnum 
hætti, helst í mýrlendi. Þeir hafa oftast fundist tveir og tveir saman, 
sem fyrr segir, báðir sömu gerðar, með sama skrauti og í sömu tón-
hæð, það er að segja jafnlangir og jafnvíðir, en sveigðir hvor til 
sinnar handar, líkt og spegilmynd hvor annars eða horn á dýri.

Notkun lúðranna
Samkvæmt alkunnu náttúrulögmáli nást úr lúðrunum tónar yfir-
tónaraðarinnar, líkt og úr þeim „náttúruhornum“ (án ventla) sem 
voru í almennri notkun sem hljómsveitarhljóðfæri langt fram á  
19. öld. Nútímablásarar hafa þannig náð úr lúðrunum 10–12 tónum, 
en auðvitað er engin vitneskja um – og naumast nokkrar líkur til – 
að bronsaldarmenn hafi haft yfir slíkri blásturstækni að ráða.20

Ýmsar tilgátur eru um hvernig lúðrarnir hafi verið notaðir og til 

 20 Sachs, Curt, 1940: 148.

Sænsk steinrista (frá Sottorp, Tanum í Bohus léni). Skip með fjórum lúðrum 
(tveimur samstæðum). Eins og títt er á steinristum er allt hér mjög stílfært. 
Cajsa S. Lund, 31. Ljós mynd Bertil Almgren.
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hvers, en um það efni eru engar ritaðar heimildir eins og til eru um 
hljóðfæranotkun sumra annarra fornþjóða. Fyrr á tíð var talið að 
hér væri um að ræða herlúðra, en á síðari tímum hefur þeirri 
skoðun aukist fylgi að notkun lúðranna hafi tengst trúarathöfnum, 
og styðst hún meðal annars við aðstæður á fundarstöðum.21 Á æva-
fornum steinristum má finna myndir af lúðrum og lúðurþeyturum, 
og athygli vekur að oft eru þeir á skipum eða í nánd við skip.22

Rannsóknir og ályktanir
Sýnt hefur verið fram á að lúðrarnir eru norræn frumsmíð og eiga 
ekki fyrirmyndir í blásturshljóðfærum Grikkja og Rómverja, enda 
eru þeir eldri og þó þróaðri hljóðfæri en þau.23 Nokkurn veginn 
samtíma (frá því um 900–600 f.Kr.) eru hins vegar bronshorn sem 
fundist hafa á Írlandi (um 100 talsins), en þó er ekki talið að þar sé 
um skyldleika sé að ræða.24

Margt hefur verið ritað um lúðrana, og á fyrri tímum urðu þeir 
ýmsum fræðimönnum forsenda mjög djarf legra ályktana sem 
stundum voru litaðar rómantískri óskhyggju. Sú staðreynd að lúðr-
arnir voru smíðaðir – og hafa verið notaðir – í samstæðum, tveir og 
tveir, varð tilefni þeirrar tilgátu að leikið hafi verið á þá tvíradda, og 
þá jafnvel með líkum hætti og tvísöngur var sunginn á Íslandi á  
19. öld, þ. e. í samstígum fimmundum. Hér er litið fram hjá þeirri 
staðreynd, sem þó liggur raunar í augum uppi þeim sem á því 
kunna nokkur skil, að tónaröð í hreinum samstígum fimmundum 
í líkingu við tvísönginn verður ekki leikin á tvo samstæða lúðra, 
jafnvel þótt bronsaldarmenn hefðu haft yfir að ráða sömu blásturs-
tækni og nú gerist best.25 Aðrir merkir fræðimenn hafa þvertekið 
fyrir að um nokkra tvíröddun hafi verið að ræða í lúðrablæstr-
inum.26 Minna má á að lúðrarnir eiga ættir að rekja til dýrahorna, 
og það eitt gæti nægt til að skýra þá staðreynd að þeir fylgjast jafnan 

 21 Lund, Cajsa S., 1986: 25.
 22 Holmes, Peter, 1986: 73.
 23 Sachs, Curt, 1940: 147. Sbr. Reese, Gustave, 1940: 52.
 24 Lund, Cajsa S., 1986: 27.
 25 Danckert, Werner, 1939: 138.
 26 Hammerich, Angul, 1921: 11. Sachs, Curt, 1940: 148.
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að tveir og tveir, samstæðir og sam-
hverfir.

Hins vegar getur ekki farið hjá því, 
þegar blásið er í tvo samstæða lúðra sam-
tímis, að öðru hverju bregði fyrir þeim 
tónbilum sem í yfirtónaröðinni búa: átt-
undum, fimmundum, þríundum. Þau 
láta ekki illa í eyrum, enda heyra sex 
fyrstu tónar yfirtónaraðarinnar allir til 

sama dúrhljómnum. Hver getur synjað fyrir að slík tilviljanakennd 
tvíröddun hafi vakið áhuga og forvitni bronsaldarmanna, jafnvel 
freistað þeirra til frekari tilrauna? Og hver veit hvað af því kynni að 
hafa sprottið?

Þessum spurningum verður aldrei svarað. En hafi lúðrarnir verið 
þáttur ríkrar, gróinnar tónmenningar, eins og snilldarsmíði þeirra 
bendir til, hefur sú menning liðið undir lok, líklega um 500 árum 
f.Kr. Hennar sér ekki merki annars staðar en í lúðrunum leyndar-
dómsfullu.

Og engan stuðning höfum við af þeim, þegar við nú reynum að 
gera okkur hugmynd um tónmenningu forfeðra okkar sem námu 
Ísland nærri 1500 árum eftir að lúðrarnir hljóðnuðu. Svo undarlega 
vill til að við vitum meira um hljóðfærakost norrænna brons aldar-
manna fyrir 3500 árum en landnámsmanna Íslands á 9. og 10. öld 
e.Kr.

Á síðari árum hafa verið smíðaðar allmargar 
eftirgerðir bronsaldarlúðranna. Tveir slíkir 
samstæðir lúðrar eru í eigu Tónlistarfélagsins í 
Reykjavík, en geymdir í Þjóðminjasafni.
Björn R. Einarsson básúnuleikari blæs í 
eftirlíkingu bronsaldarlúðurs fyrir utan 
Háskóla bíó á Listahátíð í Reykjavík 1972.  
Úr 50 ára afmælisbæklingi Lúðrasveitar 
Reykjavíkur 1972.
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Fornöld

Orðið fornöld er hér haft um tímablið frá því að sögur hófust á 
Norðurlöndum til þess er kristni var lögtekin á Íslandi.

Söngur hefur jafnan verið mjög tengdur trúarathöfnum með 
öllum þjóðum, hversu frumstæðar sem þær voru. Svo hefur eflaust 
einnig verið á Norðurlöndum í heiðnum sið. Eina forna heimildin 
sem til er um blótsiði norrænna manna, lýsing Adams frá Brimum 
(d. 1081) á vorblóti Svía í Uppsölum, staðfestir þetta:

Níunda hvert ár er sameiginleg hátíð haldin í Uppsölum af öllum 
Svía héruðum. … Af öllum karldýrum er fórnað 9, með blóði þeirra 
er siður að mýkja goðin. … Við þess konar fórnir eru viðhafðir 
söngvar margs konar og ófagrir, sem best er að þegja um.1 

Hér kemur greinilega fram andúð kristins manns á heiðnum blót-
siðum. Sennilegt er að viðhorf þeirra manna á Íslandi sem fyrstir 
færðu í letur fornan fróðleik hafi verið svipuð, þeir hafi talið þessa 
forneskju best gleymda og grafna. Ritararnir, kristnir menn og 
margir þeirra vígðir, hafa eflaust haft „megna andstyggð“ á heiðnum 
söng, bæði af því að þeim hafi þótt hann ófegurri en hinn kristni 
söngur, og einnig hafi þeir talið hann svo tengdan heiðnum átrún-
aði og blótsiðum að honum bæri að útrýma.2

Einstöku staðir í fornum ritum og kveðskap vekja þó athygli í 
þessu sambandi:

Öll hefur ætt til hylli
Óðins skipað ljóðum,

 1 Ólafur Briem, 1985: 180–181.
 2 Jón Jónsson, 1929: 223. Andersson, Otto, 1934: 15.

2
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orti Hallfreður vandræðaskáld (d. um 1007) í lausavísu, og hefur 
það verið skilið svo að ort hafi verið kvæði um Óðin til þess að 
öðlast hylli hans. Ekkert slíkt Óðinskvæði er lengur til. Hins vegar 
eru til brot af allmörgum dróttkvæðum um Þór. Um þau segir 
Ólafur Briem m. a.:

Um sum þeirra leikur enginn vafi, að þau eru bænir eða lofsöngvar. 
Þetta er greinilegast, þar sem guðinn er ávarpaður í annarri persónu. 
Einnig er hugsanlegt, að Eddukvæði geymi einhver ljóð, sem kveðin 
hafi verið við heiðnar guðsþjónustur, og ef til vill hafa sum þeirra 
verið sungin.3

Eddukvæði 
Orðið söngur varð fyrst algengt í norrænu máli eftir að kristin trú 
ruddi sér til rúms, og var þá næstum eingöngu haft um messu- eða 
tíðasöng. Þó er það í heiti eins af hinum eldri Eddukvæðum: Grótta-
söngur. Þar segir í inngangi að ambáttirnar Fenja og Menja mólu 
Fróða konungi „gull ok frið og sælu“ í kvörninni Grótta. „Þá er sagt, 
að þær kvæði ljóð þau, er kallað er Gróttasöngur.“4

Vinnusöngvar ýmiss konar hafa tíðkast með flestum þjóðum frá 
örófi alda, tengdir hversdagsverkum sem hafa í för með sér hátt-
bundnar hreyfingar og ætlaðir til þess að létta mönnum erfiði og 

 3 Ólafur Briem, 1985: 199.
 4 Eddukvæði, 1954, II: 505–513.

Uppsala 
musteri Olaus 
Magnus
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samhæfa átök. Engir slíkir íslenskir eða fornnorrænir söngvar eru 
kunnir, nema ef telja skyldi Gróttasöng og Darraðarljóð sem val-
kyrjur kváðu við vef sinn samtímis því sem Brjánsbardagi var 
háður, eins og frá segir í Njáls sögu.5 En þessi kvæði eru engan  
veginn hversdagsleg að efni né búningi, þótt bæði kornmölun og 
vefnaður væru hversdagsstörf um langan aldur, og geta því ekki  
talist vinnusöngvar í venjulegum skilningi þess orðs og hafa vart 
verið notuð þannig.6 

Í Gróttasöng kemur orðið söngur fyrir í fleirtölu (18. erindi): 

…
vaki þú, Fróði, 
ef þú hlýða vill 
söngum okkrum 
ok sögnum fornum.

Þar er og nefnd sögnin að syngja eða syngva (4): 

Sungu og slungu 
snúðga-steini,
…

Söngur þeirra Fenju og Menju er einnig nefndur „hljómur ambátta“ 
(2).

Í Atlakviðu sem talin er meðal elstu Eddukvæða er minnst á 
óhugnanlegan söng manna (38):

Ymur varð á bekkjum,
afkárr söngur virða,
gnýr und guðvefjum,
grétu börn Húna,
…

Njörður var sá ás, sem heita skyldi á „til sæfara og til veiða“. Kona 
hans hét Skaði og var af jötnum komin. Hann vildi búa við sjó en 

 5 Íslendinga sögur, 1946–1949, XI: 424–429.
 6 Um róðrarsöng fornan: Perkins, Richard, 1969.
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hún á fjöllum. Þau sættust á að vera níu nætur á hvorum stað. Eftir 
slíka dvöl á fjöllum kvað Njörður:

Leið erumk fjöll,
…
úlfa þytur
mér þótti illur vera
hjá söngvi svana.

En Skaði kvað á móti:

Sofa ek né máttak
sævar beðjum á
fugls jarmi fyrir,
…

Þetta er líklega elsta bókfærða dæmið um að það sem einum þykir 
fagur söngur er „jarm“ í eyrum annars. Af Gylfaginningu Snorra 
verður ekki betur séð en þessi ágreiningur hafi valdið skilnaði 
þeirra Njarðar og Skaða.7

Í inngangi Gróttasöngs er tekið svo til orða að ambáttirnar kvæði 
ljóð (sjá einnig 7. vísu). Samkvæmt Lexicon poeticum er ein merking 
sagnarinnar að kveða sú „að flytja [texta] með nokkurri viðhöfn og 

 7 Edda Snorra Sturlusonar, 1954. 39–41. 

Collingwood
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háttbundnum hreyfingum“8 og er um það vitnað til lokaerindis 
Hávamála (164): 

Nú eru Háva mál 
kveðin Háva höllu í,
allþörf ýta sonum,
óþörf jötna sonum;
heill sá, er kvað, 
heill sá, er kann,
njóti sá, er nam,
heilir, þeirs hlýddu. 

Að kveða var það orð sem oftast var haft um að syngja í heiðnum sið 
og miklu lengur. Enn í dag hefur sögnin að kveða merkinguna að 
syngja, með alveg sérstökum hætti, eins og í orðasambandinu að 
kveða rímur.

Orðið ljóð er ekki algengt í fornum kveðskap, en merking þess er 
sögð vera „söngur, einkum töfrasöngur“.9 Þó kemur það fyrir í sam-
setningum, t. d. angurljóð í Völsungakviðu inni fornu (46):

…
skal engi maður 
angurljóð kveða,
…

Í Hávamálum (140) eru nefnd fimbulljóð níu, en það voru töfra-
söngvar þeir sem Óðinn er sagður hafa numið af „hinum fræga syni 
Bölþorns, Bestlu föður“. Síðar í Hávamálum (146–163) eru töfraljóð 
upp talin, eru þá átján, og þess getið, hverjir töfrar fylgja hverju 
þeirra:

Hjálp heitir eitt, 
en það þér hjálpa mun 
við sökum og sorgum 
og sútum gjörvöllum (146). 

 8 Lexicon poeticum, 1966. 350: „fremsige med en vis höjtidelighed og rytmisk 
bevægelse“.

 9 Lexicon poeticum, 1966. 379: „sang, … især tryllesang“.
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Þar í er einnig þetta: 

Það kann eg ið fimmtánda, 
er gól Þjóðrerir 
dvergur fyr Dellings dyrum: 
afl gól hann ásum, 
en álfum frama, 
hyggju Hroftatý. (160) 

Í síðari tilvitnuninni kemur fyrir sögnin 
að gala (gól), en hún merkir fyrst og 
fremst að „syngja, einkum töfrasöngva“, 
og nafnorðið galdur sem dregið er af 
sögninni merkir á sama hátt „söngur, 
einkum töfrasöngur.“10 „Galdurs faðir“ er 
Óðinn nefndur í Baldurs draumum. (3). 
Sögnin er notuð í Hávamálum í sam-
böndunum að gala galdur (152) og gala 
ljóð (160).

Í Oddrúnarkviðu (7) segir: 

… 
ríkt gól Oddrún, 
rammt gól Oddrún, 
bitra galdra 
at Borgnýju. 

Orðið galdur kemur einnig fyrir í samsetningum, t. d. líknargaldur 
í Hávamálum (120), og í Sigrdrífumálum sem talin eru meðal elstu 
Eddukvæða eru nefndir góðir galdrar (5).

Heimdallargaldur hefur kvæði heitið sem nú er glatað nema tvö 
vísuorð sem Snorri hefur tekið upp í Gylfaginningu.

Grógaldur er nafn á kvæði sem Guðni Jónsson birtir með Eddu-
kvæðum og telur vera ort snemma á 11. öld. Efni þess er  

 10 Lexicon poeticum, 1966. 168: „synge, især om tryllesang“, „sang, især trylles-
ang“.

Óðinn
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það, að sonur kemur að gröf móður sinnar sem Gróa hefur heitið, 
vekur hana af dauðasvefni og biður ráða við álögum stjúpmóður 
sinnar (5): 

Galdra þú mér gal, 
þá er góðir eru, 
bjarg þú, móðir, megi;
… 

Gróa gelur honum níu galdra, sem fela í sér hollráð móður til sonar. 
Einn þeirra er leysigaldr (10): 

…
leysigaldur læt eg 
þér fyr legg of kveðinn, 
og stökkur þá lás af limum, 
en af fótum fjötur. 

Sömu eiga að vera áhrif fjórða „ljóðsins“ í Hávamálum (149): 

Það kann eg ið fjórða: 
ef mér fyrðar bera 
bönd að boglimum, 
svo eg gel, 
að eg ganga má, 
sprettur mér af fótum fjötur, 
en af höndum haft.

Galdralag heitir sá bragarháttur sem síðastur er talinn í Háttatali 
Snorra Sturlusonar og er tilbrigði ljóðaháttar sem talinn er næstur á 
undan. En samkvæmt þeirri merkingu orðsins ljóð sem fyrr var 
nefnd ætti ljóðaháttur að merkja „söngvaháttur“. Það er bragar-
háttur Hávamála.

Af þessu sýnist mega ráða að sungið hafi verið þegar ljóð voru 
flutt með viðhöfn á landnámsöld og fyrr (sbr. lokaerindi Háva-
mála), og þó einkum í tengslum við töfra eða galdur. Galdrarnir 
voru einatt þess eðlis að þá mátti kalla „góða galdra“ (sbr. „ljóðin“ í 
Háva málum og Grógaldur). Galdrar Oddrúnar voru þó „bitrir“. En 
sagnorðin sem notuð eru um þetta eru oftast að kveða og gala.
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Seiðmenn í Íslendinga sögum
Orðið seiður hefur haft líka merkingu og galdur: „galdrasöngur, sér-
stök tegund galdra …“11 Seiðmenn eru víða nefndir í fornsögum og 
ekki síður seiðkonur, og ljóst er að landnámsmenn hafa haft þá 
kunnáttu með sér frá Noregi og víðar að. Um þetta hefur margt 
verið ritað.12

Í Landnámabók segir frá Þuríði sundafylli sem nam Bolungar-
vík. Hún hafði hlotið auknefni sitt af því „að hún seiddi til þess í 
hallæri á Hálogalandi að hvert sund var fullt af fiskum“.13 Ekki fer 
sögum af því að hún hafi þurft á slíku að halda eftir að hún settist 
að hér á landi.

Í Laxdæla sögu segir frá Kotkatli, suðureyskum manni, Grímu 
konu hans og tveimur sonum þeirra. Þau voru öll „mjög fjölkunnug 
og inir mestu seiðmenn … og var þeirra byggð ekki vinsæl“. Þetta 
fólk var sakað um þjófnað og fjölkynngi. Þegar þeim var stefnt um 
þessar sakir lét Kotkell gera seiðhjall mikinn. „Þau færðust þar á 
upp öll. Þau kváðu þar harðsnúin fræði. Það voru galdrar.“ Laust þá 
á hríð mikilli og fórst ákærandi þeirra og allt föruneyti hans er skip 
hans braut í spón uppi undir landsteinum.

Fluttust þau Kotkell þá í annað byggðarlag og sátu þar um hríð. 
Keypti Kotkell sér vernd Þorleiks Höskuldssonar, Dala-Kollssonar. 
með stóðhrossum nokkrum sem hann átti. Út af hrossum þessum 
kom til fjandskapar milli Þorleiks og Hrúts Herjólfssonar frænda 
hans, og bað Þorleikur landseta sína, Kotkel og Grímu, að gera 
Hrúti eitthvað til svívirðu. Síðan segir í sögunni:

En litlu síðar gera þau heimanferð sína, Kotkell og Gríma og synir 
þeirra. Það var um nótt. Þau fóru á bæ Hrúts og gerðu þar seið 
mikinn. En er seiðlætin komu upp, þá þóttust þeir eigi skilja, er inni 
voru, hverju gegna myndi, en fögur var sú kveðandi að heyra. … Kári 
hét sonur Hrúts, er þá var tólf vetra gamall, og var hann efnilegastur 
sona Hrúts. … Kári sofnaði nær ekki, því at til hans var leikur gerr, 

 11 Lexicon poeticum, 1966. 487: „trolddomssang, trolddom (af en egen art…)“
 12 Sjá samantekt: Dillmann, 1992. Um nýlegar rannsóknir sama höfundar,  

sjá: Dillmann, 2006. 
 13 Íslendinga sögur, 1946–1949. I: 109. 
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… spratt upp og sá út. Hann gekk á seiðinn ok fell 
þegar dauður niður.

Eftir þetta var Kotkell og hyski hans ráðið af 
dögum, segir sagan.14

Í Eiríks sögu rauða er skemmtileg frásögn af 
atburðum sem að vísu gerðust á Grænlandi en 
meðal Íslendinga sem nýlega voru þangað 
komnir. Þar í byggð var spákona sem Þorbjörg 
hét og var kölluð lítilvölva. Hallæri mikið hafði 
verið í landinu og var leitað til Þorbjargar að 
segja fyrir um árferði. Klæðnaði hennar, mat-
aræði og öðru hátterni er lýst nákvæmlega og hefur ekki þótt hvers-
dagslegt. En þegar að því kom að fremja seiðinn bað hún að „fá sér 
konur þær, er kynni fræði það, sem til seiðsins þarf og Varðlokur 
hétu. En þær konur fundust eigi“ nema Guðríður Þorbjarnardóttir 
sem kvaðst vera „hvorki fjölkunnug né vísindakona, en þó kenndi 
Halldís, fóstra mín, mér á Íslandi það kvæði, er hún kallaði Varð-
lokur,“ sagði hún.

Guðríður vildi í fyrstu engan þátt eiga í þeirri athöfn sem þarna 
átti að fara fram, „því að eg er kristin kona“. Faðir hennar hafði 
ekki heldur viljað heima vera „meðan slíkt hindurvitni var framið“. 
Þó lét Guðríður undan fortölum manna:

Slógu þá konur hring um hjallinn, en Þorbjörg sat á uppi. Kvað 
Guðríður þá kvæðið svo fagurt og vel, að engi þóttist heyrt hafa með 
fegri rödd kvæði kveðið, sá er þar var hjá. Spákonan þakkar henni 
kvæðið og kvað margar þær náttúrur nú til hafa sótt og þykja fagurt 
að heyra, er kvæðið var svo vel flutt …

Völvan spáði síðan batnandi árferði og launaði Guðríði liðsinni 
hennar með þeirri spá meðal annars að vegir hennar mundu liggja 
út til Íslands og mundi þar koma frá henni mikil ætt og góð.15

 14 Íslendinga sögur, 1946–1949. IV: 94–110. 
 15 Íslendinga sögur, 1946–1949. I: 333–336. 

Seiðkona
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Seiðurinn var heiðin athöfn og þótti ekki sæma kristnum 
mönnum. En margir „gneistar heiðninnar“ voru þó eftir meðal 
nýkristinnar þjóðar.16 Sérstaka athygli vekur að bæði í þessari frá-
sögn og hinni fyrri af seiðlátum Kotkels og Grímu og sona þeirra er 
fram tekið að seiðurinn hafi verið fagur á að hlýða, og ítrekuð 
ummæli um raddfegurð Guðríðar Þorbjarnardóttur taka af allan 
vafa um að hér var sungið. En í báðum frásögnunum er sögnin að 
kveða höfð um flutning þeirra fræða sem seiðnum heyrðu til, og í 
hinni fyrri er nafnorðið kveðandi haft um sönginn. 

Egill kveður Höfuðlausn
Að kveða hefur sem kunnugt er ýmsar merkingar í íslensku máli. 
Hin algengasta mun vera „segja, mæla“, önnur að „yrkja“ vísu eða 
kvæði, hin þriðja að „syngja“ sem fyrr segir. Þegar talað er um að 
kveða rímu getur það þannig merkt hvort tveggja, að yrkja rímu og 
flytja hana „með sínu lagi“.

Þegar svo er tekið til orða í fornum sögum að skáld hafi kveðið 
vísu, flokk eða drápu, er oft óljóst hvort orðið merkir þar að yrkja 
eða flytja hið bundna mál. Stundum er þetta þó alveg ljóst.

Svo er í Egils sögu þegar sagt er frá því að Egill vakti næturlangt 
við að yrkja Höfuðlausn, „og hafði fest svo, að hann mátti kveða um 
morguninn“. Síðar um daginn, þegar Arinbjörn hersir hafði átt 
orðaskipti við Eirík konung, 

þá gekk Egill fyrir hann og hóf upp kvæðið og kvað hátt og fekk 
þegar hljóð. … Og er lokið var drápunni, þá mælti konungur: „Besta 
er kvæðið fram flutt …“17

Bragarhátturinn á Höfuðlausn Egils, runhenda, hefur þótt benda til 
þess að hann hafi hlýtt á kirkjusöng.18 Endarím runhendunnar 
kemur hér fyrst fram með reglufestu í íslenskum skáldskap svo að 
vitað sé, en slíkt rím hafði verið tíðkað í latneskum kveðskap kirkj-

 16 Íslendinga sögur, 1946–1949. VI: 246. Sbr. einnig: Fóstbræðra saga, 1943: 2. kap.; 
125.

 17 Íslendinga sögur, 1946–1949. II: 186–189, 197.
 18 Jón Jóhannesson, 1956–1958. I: 151.
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unnar manna frá því á 5. öld.19 Ekkert er þó fullvíst um hver fyrir-
mynd Egils hefur verið, og heldur virðist ólíklegt eftir því sem 
honum, skaplyndi hans og háttalagi er lýst í sögunni, að hann hafi 
setið löngum stundum á víkingaferðum sínum í kristnum löndum 
og hlýtt á latínusöngl klerka. Þó er aldrei fyrir það að synja að slíkt 
hafi borist honum til eyrna og hann hafi hrifist af þeirri músík sem 
í endaríminu felst. Hvað sem um það er, má ljóst vera af frásögn-
inni að Höfuðlausn var sungin fyrir Eirík konung, skörulega og með 
mikilli raust, en ekki mælt fram. Í ummælum sínum rómar kon-
ungur flutning kvæðisins en leiðir hjá sér efni þess. Hver veit nema 
skáldgáfu Egils hafi fylgt söngrödd svo mikil og hrífandi, að hún 
hafi jafnvel stundum skyggt á sjálfan skáldskapinn?

 19 Hannes Pétursson, 1980: 81.

Egill með 
Böðvar
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Þorsteinn drómundur
Ýmislegt fleira mætti tína til úr sögum um kveðskap fornmanna, 
en hér verður aðeins bætt við ágripi einnar frásagnar.

Þorsteinn drómundur sem frá segir í Grettis sögu Ásmundssonar 
var norskur maður og kom víst aldrei til Íslands. Þó á hann að hafa 
verið hálfbróðir Grettis samfeðra, og nafn hans mun ekki vera 
varðveitt annars staðar en í Grettis sögu. Honum er svo lýst þegar 
hann er nefndur til sögunnar að hann var:

manna fríðastur ok sterkur maðr, raddmaður mikill ok hár maður 
á vöxt og nokkuð seinlegur í viðbragði. Því var hann drómundur 
kallaður.

Sagan segir að Þorsteinn hefndi Grettis og drap banamann hans, Þor-
björn öngul, suður í Miklagarði. Fyrir vígið var hann settur í myrkra-
stofu og átti að bíða þar dauða síns „ef engi leysti hann út með fé“. 
Þar hafði hann ofan af fyrir samfanga sínum sem hér segir:

Tók hann þá og kvað kvæði. Hann var raddmaður mikill, svo að 
varla fannst hans líki. Sparaði hann nú ekki af. Almenningsstræti var 
skammt frá dýflissunni. Kvað Þorsteinn svo hátt, að gall í múrnum, 
og hinum, er áður var hálfdauður, þótti mikið gaman að vera …

Svo bar við meðan Þorsteinn kvað að auðug garðshúsfreyja sem 
Spes hét átti leið um strætið nærri dýflissunni og „heyrði þangað 
rödd svo fagra, að hún kallaðist enga slíka heyrt hafa.“ Ekki er að 
orðlengja það að Spes leysti Þorstein úr dýflissunni, hélt hann á 
laun um tíma og „kvað“ hann stundum henni til skemmtunar eða 
„renndi raustum“ eins og bóndi hennar tók til orða. Síðar gekk Þor-
steinn að eiga Spes eftir að hún hafði skilið við fyrri bónda sinn og 
hann verið flæmdur úr landi.20

Allur er þessi þáttur með miklum ævintýrabrag og samhengi 
hans við söguna heldur lauslegt.21 Sögulegt heimildargildi hans er 
víst lítið. En hann er óyggjandi heimild um hvað höfundur hans, 

 20 Íslendinga sögur, 1946–1949. VI: 29, 274–290.
 21 Sbr. formála Guðna Jónssonar að útg. Hins ísl. fornritafélags: Grettis saga, 1936.  

S. v–civ.
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eða höfundar, þekktu eða að minnsta kosti gátu hugsað sér. Hér 
syngur Þorsteinn drómundur sína „höfuðlausn“ líkt og Egill fyrr. 

Þá er þetta enn eitt dæmi um notkun orðsins að kveða um þá 
athöfn sem nú á tímum mundi kallað að syngja. Fyrri tíma mönnum 
var svo tamt að hafa það um allan tónflutning, að þegar þá vantaði 
orð um það sem nú er kallað að leika eða spila á hljóðfæri gripu 
þeir til þess: Fiðlu-Björn var maður nefndur á 16. öld, Skagfirðingur. 
„Hann kvað manna best á fiðlu, svo að ærin var íþrótt í“.22

Sennilegt mætti þykja að sá sem kallaður var kvæðamaður væri 
skáld. En það voru þeir sem þekktir voru að því að kveða rímur 
betur en aðrir sem þannig voru nefndir allt fram á 19. öld, og einatt 
fengu þeir kenninafn af þeirri íþrótt. Kvæða-Stefán var þannig 
nefndur af því „sagt er að hann kvæði og syngi viðbrigða vel.“ 
Ólafur Davíðsson nefnir að minnsta kosti átta aðra menn og konur 
sem borið hafa slíkan nafnauka: Kvæða-Anna, Kvæða-Björn o.s.frv., 
og eru nöfnin flest fengin úr Þjóðsögum Jóns Árnasonar og Ættar-
tölubókum Jóns Espólíns.23

 22 Gísli Konráðsson 1979–1980. 2. b.: Sagnaþættir: sbr. Bjarni Þorsteinsson, 1906–
1909: 68.

 23 Ólafur Davíðsson, 1888–1892: 217.

Hagia Sophia
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Eddukvæði sungin

Margt í Eddukvæðum er afarvel fallið til söngs, og er raunar mjög 
erfitt að hugsa sér kvæðin þulin með talrödd en ekki tónuð, kveðin 
eða sungin með einhverjum hætti. Öll hefðbundin ljóðlist, og 
íslenskur kveðskapur sérstaklega, með háttbundinni hrynjandi 
sinni, stuðlasetningu og margháttuðu rími, á í rauninni mjög margt 
skylt með tónlist og lögmálum hennar.

„Um framsögu fornkvæða vitum við lítið. En auðsætt er, að vandað 
hefur verið til hennar,“ segir Sigurður Nordal. Síðan bætir hann við: 
„Af ýmsu má ráða, að kvæðin hafi verið sungin, kveðin eða „galin“ 
(smbr. galdur, gala ljóð …) ef til vill ekki ósvipað og rímur síðar.“24 

Lög við hin fornu kvæði munu hafa stuðlað að munnlegri geymd 
þeirra. Auðveldara er að muna bundið mál en laust, og á sama hátt 
lærist fyrr og geymist betur í minni það ljóð sem lag er við heldur 
en laglaus texti. Margt léttvægt ljóð hefur orðið langlíft og vinsælt 
fyrir það eitt að það hefur tengst lagi og verið sungið. Ef rétt er til 
getið um aldur hinna elstu Eddukvæða hafa þau verið orðin 200–

 24 Sigurður Nordal, 1942: 263–264.

Urður, 
Verðandi, 
Skuld



37

2. kafli Fornöld

300 ára gömul þegar ritöld hófst á Íslandi. Varðveisla langra kvæða-
bálka í munnlegri geymd er vart hugsanleg nema lög hafi verið við 
þá, kvæðin hafi verið sungin eða kveðin.25

Um þau fáu lög sem varðveitt eru við erindi úr Eddukvæðum 
verður fjallað síðar.

Hljóðfæri í goðakvæðum Eddu
Eftir að síðustu bronsaldarlúðrarnir voru grafnir í jörð um 500–600 
árum f. Kr. finnast engar marktækar heimildir um hljóðfæri Norð-
urlandabúa um hart nær 1500 ára skeið. En merkilegt er þegar litið 
er í elstu heimildir, Eddukvæðin, að þar verður fyrst fyrir hljóðfæri 
sem gæti verið af ætt hinna fornu lúðra. Það er þó eitt sinnar gerðar, 
en ekki annað af tveimur samstæðum eins og lúðrarnir voru jafnan. 
Fráleitt er að nokkrar ályktanir verði af þessu dregnar.

En í Völuspá (46. erindi, sem raunar er mjög torskilið) segir frá 
Heimdalli og Gjallarhorni hans: 

…
hátt blæs Heimdallur, 
horn er á lofti,
… 

Gjallarhorn er einnig nefnt „hljóð“ Heimdallar (27). Völvan segir:

Veit hún Heimdallar 
hljóð of fólgið 
und heiðvönum 
helgum baðmi,
… 

Snorri Sturluson segir í Gylfaginningu að blástur Heimdallar í Gjall-
arhorn heyrist „í heima alla“, en heyrn hans var svo næm að hann 
heyrði „er gras vex á jörðu eða ull á sauðum, og allt það er hærra 

 25 Um nýlegar rannsóknir á Eddukvæðum, varðveislu þeirra og f lutningi til forna, 
sjá: Gunnell, Terry, 1995; einkum: 182–281.
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lætur“.26 Horninu er ekki lýst og því ómögu-
legt að gera sér nokkra hugmynd um gerð 
þess.

Í Völuspá (42) er einnig minnst á hörpu-
slátt, þó ekki meðal Ása heldur í Jötun-
heimum, og er það eini staðurinn í goða-
kvæðum þar sem harpa er nefnd: 

Sat þar á haugi 
ok sló hörpu 
gýgjar hirðir, 
glaðr Eggþér;
…

Af þessu má geta sér þess til að á þeim tíma 
þegar Völuspá varð til hafi verið þekkt bæði 
blásturs- og strengjahljóðfæri: horn og 
harpa. Sagnorðin sem notuð eru í þessu 

sambandi eru að blása (horn) og slá (hörpu). 
Hamðismál eru talin meðal hinna elstu Eddukvæða. Þar er notuð 

sögnin að þjóta um að blása í horn (18): 

Glaumur var í höllu, 
halir ölreifir, 
og til gota ekki 
gerðu að heyra, 
áður halur hugfullur 
í horn of þaut. 

Löngu eftir að þessi kvæði voru ort talar Einar skáld Skúlason (11. 
og 12. öld) um að slá fiðlu og Máni skáld (12. og 13. öld) að þjóta í 
trumbu, en trumba hefur verið blásturshljóðfæri einhvers konar 
(nafnið tökuorð sunnan úr álfu).27 

 26 Edda Snorra Sturlusonar, 1954: 43–44.
 27 Lexicon poeticum, 1966. 573: trumba, f, pibe, f löjte.

Heimdallur
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Hörpusláttur Gunnars Gjúkasonar
Í hetjukvæðum Eddu er oft minnst á hörpu en alltaf er það í 
tengslum við frásögnina af Gunnari Gjúkasyni í ormagarðinum. Sú 
saga er geymd víða í fornum ritum. Í frásögn um dráp Niflunga, 
sem er inngangur í óbundnu máli að Guðrúnarkviðu inni fornu, er 
frá því greint í stuttu máli hvernig Guðrún Gjúkadóttir var tæld til 
að gefast Atla konungi, en hann sat á svikráðum við bræður hennar 
og réð þeim bana:

Hjarta var skorið úr Högna, en Gunnar settur í ormagarð. Hann sló 
hörpu ok svæfði ormana, en naðra stakk hann til lifrar.28

Í Atlakviðu (31) er notuð sögnin að kníða (knýja) um að slá hörp-
una, en strengir glymja: 

… 
en einn Gunnar 
heiftmóður hörpu 
hendi kníði; 
glumdu strengir;
… 

Orðið strengur hefur ýmsar merkingar, og hér sést að ein þeirra er 
hörpustrengur. 

Í kvæðum sem talin eru yngri en þau sem nefnd voru er einnig 
talað um að hræra og sveigja hörpu, og strengir gjalla. Í Oddrúnar-
kviðu, en Oddrún var systir Atla konungs og hafði verið heitmey 
Gunnars, segir frá hörpuslættinum með þessum orðum (29–30): 

…
nam horskur konungur 
hörpu sveigja, 
því að hann hugði mig 
til hjálpar sér, 
kynríkur konungur, 
of koma mundu. 

 28 Eddukvæði, 1954. II: 365. 
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Nam eg að heyra 
úr Hléseyju, 
hve þar af stríðum 
strengir gullu;
… 

Í Atlamálum inum grænlensku sem munu vera allmiklu yngri en 
fyrrnefndu kvæðin öll og hefur höfundur þeirra verið talinn hafa 
haft Atlakviðu að fyrirmynd þótt frásögnin sé um sumt mun ýtar-
legri, segir um sömu atburði (66): 29

Hörpu tók Gunnar, 
hrærði ilkvistum, 
sláa svo kunni, 
að snótir grétu, 
klukku þeir karlar, 
er kunnu gerst heyra;
ríkri ráð sagði;
raftar sundur brustu. 

Öflugur hefur þessi hörpusláttur verið úr því að konur grétu, karlar 
klökknuðu, þeir sem best heyrðu til, en þekjan sjálf rofnaði.

Í Atlakviðu er berum orðum sagt að Gunnar hafi knúið hörpuna 
með hendinni, svo sem vænta mátti, en í Atlamálum hinum græn-

 29 Eddulyklar, 1954. 47–48.

Niflunga-
hringur
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lensku hrærir hann hörpuna „ilkvistum“, þ. e. með tánum. Ekki er 
annars staðar á þetta minnst í kvæðunum. En Snorri virðist hafa 
tekið þessa heimild fram yfir aðrar og segir í Skáldskaparmálum:

… Gunnari lét hann [Atli konungur] kasta í ormgarð, en honum 
var fengin leynilega harpa, og sló hann með tánum, því að hendur 
hans voru bundnar, en svo lék hann hörpuna, […] að allir ormarnir 
sofnuðu …30

nema sú naðra ein sem varð Gunnari að bana. Snorri notar orðin 
að slá og leika hörpuna, en í kvæðunum eru höfð önnur orð um þá 
athöfn.

Í Völsunga sögu, þar sem segir frá þessum atburðum, er tekið svo 
til orða, að Gunnar „drap (sló) strengina með tánum ok lék svo vel 
og afbragðlega, að fáir þóttust heyrt hafa svo með höndum slegið“. 
Þar er orðið íþrótt einnig notað um hörpusláttinn.31 

Í þýsku kvæðunum um Gunnar Gjúkason og Niflunga er hörpu-
sláttur Gunnars ekki nefndur, og hefur verið dregin af því sú 
ályktun að hér sé um norræna viðbót að ræða, enda hafi hörpu-
sláttur verið þekktur á Norðurlöndum að minnsta kosti snemma á 
10. öld.32

Meira um forn hljóðfæri
Um þau hljóðfæri sem hér hafa verið nefnd verður fátt eitt vitað 
með vissu. Horn er í upphafi dýrshorn, eins og nafnið bendir til og 
vikið var að í fyrri kafla. Menn hafa snemma fundið að ná mátti 
„hljóði úr horni“, og líklegt má telja að orðtakið „kemur (eða heyr-
ist) hljóð úr horni“ eigi sér einmitt þennan uppruna þótt annar 
skilningur á því muni vera algengari. Þessi vitneskja hefur heldur 
ekki gleymst. Þegar sá sem þetta skrifar var „í sveit“ á þriðja áratug 
20. aldar í Fellahreppi í Norður-Múlasýslu, á bæ þar sem búskapar-
hættir voru um flest með líku sniði og hér mun hafa verið frá land-
námsöld, var þar til stórt hrútshorn sem virtist vera mjög gamalt. 

 30 Edda Snorra Sturlusonar, 1954: 162.
 31 Fornaldarsögur Norðurlanda, 1954. I: 209.
 32 Finnur Jónsson, 1908: 532.
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Hafði verið sagað af mjórri endanum og hann fægður þannig að 
blása mátti í hornið líkt og í nútíma málmblásturshljóðfæri. Úr því 
mátti ná nokkrum tónum, en engum sögum fer af hljómfegurð 
þeirra.

Gjallarhorn er fyrst nefnt í Gylfaginningu í Snorra-Eddu, þar sem 
sagt er frá Mímisbrunni. Það er þá drykkjarhorn og drekkur Mímir 
af því úr brunninum.33 Þetta virðist vera annar gripur en sá sem 
Heimdallur hafði undir höndum þótt nafnið sé hið sama. Gjallar-
horn Heimdallar hafa menn hugsað sér nokkuð tilkomumikið, öllu 
veglegra „hljóðfæri“ en hrúts- eða nautshorn, ef til vill ekki ósvipað 
bronsaldarlúðrunum. Það væri í ágætu samræmi við þá mynd sem 
upp er brugðið með orðum Völuspár: „horn er á lofti“.

Harpa hefur verið mjög fornt hljóðfæri í Norður-Evrópu og er 
stundum tengd „barbörum“ í ritum rómverskra sagnfræðinga og 
rithöfunda frá fyrstu öldum kristninnar. Lýsingarnar eru of óná-
kvæmar til þess að unnt sé að ættfæra þessi hljóðfæri að nútíma 
hætti. Sjálfir léku Rómverjar á lýru, eins og Grikkir á undan þeim. 
Það er þó víst að harpan hefur alltaf verið strengjahljóðfæri og 
strengirnir slegnir eða „griplaðir“. En þau hljóðfæri sem nefnd hafa 
verið hörpur munu einatt hafa verið af ætt lýrunnar fremur en 
hörpunnar, eins og þær ættir eru nú raktar og skilgreindar. Orðið 
harpa er af germönskum rótum, en lýra úr grísku og virðist ekki 
hafa verið notað af norrænum mönnum. En bæði þessi hljóðfæri 
eru þekkt í mörgum gerðum og nafngiftir þeirra hafa verið á reiki.34 
Hljóðfæri Gunnars Gjúkasonar er alltaf nefnt harpa í heimildum, 

 33 Edda Snorra Sturlusonar, 1954: 28.
 34 Sjá nánar: Panum, Hortense, 1904. 

Gjallarhorn
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en gamlar myndir af honum í ormagarðinum 
sýna þó fremur hljóðfæri sem líkist lýru.

Enn í dag eru einatt gerðar myndir af hljóð-
færi með tveimur lóðréttum bogadregnum 
örmum, þverslá milli þeirra að ofan og lóðréttum strengjum, stíl-
fært með ýmsum hætti og oft notað sem eins konar tákn tónlistar 
eða skáldskapar. Það er í daglegu tali nefnt harpa, en er í rauninni 
tvímælalaust lýra. Réttnefndar hörpur hafa alltaf lögun þríhyrn-
ings, þótt gerð þeirra að öðru leyti geti verið með ýmsum hætti. 
Hér verður þessari greiningu ekki haldið til streitu en fylgt mál-
venju og þessi hljóðfæri nefnd einu nafni harpa. 

Í ýmsum fornum heimildum er minnst á hljóðfæraslátt við 
hirðir erlendra stórhöfðingja. Til dæmis um það má nefna Heims-
kringlu Snorra Sturlusonar. Þar segir í Ynglinga sögu frá Hugleiki 
konungi sem hafði „í hirð sinni alls konar leikara, harpara og  
gígjara og fiðlara; hann hafði og með sér seiðmenn og alls konar 
fjölkunnugt folk“. Gígjarar og fiðlarar hafa leikið á gígjur og fiðlur, 
hvort tveggja strengjahljóðfæri, strokin með boga, og bæði sömu 
ættar ef ekki sams konar. Talið hefur verið að fiðluboginn hafi verið 
orðinn þekktur á Vesturlöndum á 9. öld.35 En ekkert bendir til að 
hann hafi verið notaður hér á landi fyrr en miklu síðar. 

Sveinn Einarsson hefur rakið ítarlega gamlar heimildir um 
„trúða og leikara“ í leiklistarsögu sinni.36

 35 Sachs, Curt, 1940: 216.
 36 Sveinn Einarsson, 1991: 13 og áfr. Sjá einnig áður tilv. rit: Gunnell, Terry, 1995.

Upphafsstafur, teiknaður af Baldvin Björnssyni 
gullsmið, úr útgáfu Hins íslenska fornritafélags af 
Fóstbræðra sögu (Vestfirðinga sögur, Reykjavík 1943).  
Í formála Guðna Jónssonar segir: „Þess skal getið, að 
harpan og öxin í upphafsstaf Fóstbræðra sögu eru 
einkunnir fóstbræðranna Þormóðar og Þorgeirs, 
skálds ins og vígamannsins.“ Hljóð f ærið er í raun af 
lýruætt, mjög stílfært.
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Enn um hörpuslátt
Á fyrri hluta 19. aldar var því almennt trúað, að hörpusláttur hafi 
verið algengur í Norður-Evrópu á fyrri öldum og fornskáldin hafi 
flutt ljóð sín við undirleik á hörpu.37 Af þessum sökum varð harpan 
(eða lýran) eins konar tákn hinna fornu skálda og skáldskapar 
þeirra, jafnvel meðal fræðimanna. 

Finnur Jónsson prófessor hefur í fróðlegri ritgerð um þetta efni 
bent á að hvergi sé minnst á söng eða kvæðaflutning neins konar í 
tengslum við hörpuslátt, þar sem frá honum er sagt í fornum ritum. 
Einnig rifjar hann upp lýsingu eins af skáldum Haralds hárfagra, 
Þorbjörns hornklofa (um 900), þar sem talinn er fram ágætur bún-
aður skálda á þeim tíma: herklæði, gullhringar, rauðar skinnkápur 
með fögrum bryddingum, silfurbúin sverð, hringabrynjur og fleiri 
dýrgripir, en harpa er þar ekki nefnd, né heldur neins staðar þar 
sem sagt er frá flutningi kvæða. Finnur vekur athygli á því að skál-
daguðinn Bragi hafi aldrei hörpu milli handa, og lokaniðurstaða 
hans er sú að ekkert bendi til að norræn skáld fornaldar hafi notað 
hörpuna við flutning kvæða sinna. Meðal engilsaxneskra skálda 
virðist þessu hafa verið öðruvísi farið að því er ráða má af Bjólfs-
kviðu sem hefur verið talin ort um eða fyrir 800.38

Finnur Jónsson telur að harpan hafi með vissu verið þekkt á 
Norðurlöndum í fornöld, en sennilega notuð af fáum, og á Íslandi 
muni hún ekki hafa orðið kunn fyrr en um 1200. Þetta getur vart 
staðist. Jafnvel þótt hörpur hafi ekki verið algengar á Norður-
löndum á landnámsöld getur ekki hjá því farið að víðförlir menn 
eins og landnámsmenn voru margir, hafi þekkt hörpur og heyrt 
hörpuslátt, ef ekki í heimahögum þá á ferðum sínum. Á þeim 
slóðum þar sem leiðir þeirra lágu oftast, svo sem á Bretlandseyjum, 
voru hörpur algengar snemma á öldum. Um írsku hörpuna eru til 
ritaðar heimildir allt frá 8. öld og á steinristum frá sama tíma. Þessi 
hljóðfæri voru misstór, en að minnsta kosti hin smærri þeirra voru 
auðveld í flutningi, hvorki þung né fyrirferðarmikil. Það væri með 

 37 Finnur Jónsson, 1908.
 38 Panum, Hortense, 1904. 113.
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ólíkindum að ekki hafi einhver þeirra slæðst til Íslands 
með öllu því fólki sem hingað fluttist á landnámsöld frá 
Írlandi og eyjunum við Skotland, nauðugt ef ekki viljugt.

Í Íslendinga sögum segir ýmislegt af atferli manna og 
hátterni á fyrri tíð. Þó hafa þær yfirleitt ekki mörg orð um 
daglegt líf manna og hversdagsleg störf, en þeim mun 
fleiri um þau efni sem sögulegri eru: mannvíg og mála-
rekstur, ferðalög og hernað, jafnvel ástamál og erjur sem 
af þeim spinnast. Hvergi er þar minnst á hljóðfæraslátt.

Upphafsorð Njáls sögu hljóta þó að vekja athygli: 
„Mörður hét maður, er kallaður var gígja.“ Engin skýring 
á viðurnefninu kemur fram, en gígja er strengjahljóðfæri 
eins og áður var nefnt, og virðist orðið ekki hafa haft 
neina aðra merkingu í fornmálinu.39 Því má svo velta fyrir 
sér hvernig Mörður hafi fengið auknefni sitt, hvort hann 
hafi leikið á gígju eða jafnvel hafi eitthvað í vaxtarlagi 
hans minnt á þennan grip. En hvað sem um það er hlýtur 
viðurnefnið að benda til að gígja hafi verið þekktur og 
jafnvel hversdagslegur hlutur, ef ekki á sögutímanum þá 
að minnsta kosti á ritunartíma sögunnar.

Af þögn Íslendingasagna um hljóðfæri og hljóðfæra-
slátt hefur verið ályktað að hvort tveggja hafi verið fátítt 
eða jafnvel óþekkt meðal Íslendinga á söguöld og ritöld. 
Hugsanlegt væri að snúa röksemdafærslunni við: hljóð-
færi og notkun þeirra hafi verið svo almenn og algeng að 
slíkt hafi ekki þótt í frásögur færandi, fremur en það til að mynda 
að amboð til heyskapar væru til og notuð þar sem búskapur var 
stundaður.

Hér verður slíkri skoðun ekki fylgt fram, enda við fátt að styðj-
ast. En íslenskir höfðingjar á þjóðveldisöld voru ríkir menn og 
sumir víðförlir, þeir héldu fjölmenn heimili og höfðu eflaust á sér 
höfðingjasnið með líkum hætti og þeir kynntust á ferðum sínum 
erlendis. Þótt þeir hefðu ekki í þjónustu sinni „trúða og leikara“ 
eins og títt var á meginlandinu, má ólíklegt telja að ekkert bergmál 

 39 Fritzner, Johan, 1954–1972. 

Gígja
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slíkrar skemmtunar hafi borist hingað. Ljóst má vera að í hug-
myndaheimi Íslendinga hefur hljóðfæraleikur, og þá einkum hörpu-
sláttur, átt verulegt rúm eins og fram kemur hér á eftir.

Úr hugarheimi
Fornaldar sögur Norðurlanda eru ótraustar heimildir um annað en 
hugarflug höfunda sinna og skrásetjara. Þær munu vera mjög mis-
gamlar, sumar taldar byggjast á fornum sagnaminnum þótt ekki 
væru þær ritaðar fyrr en á 14. öld, aðrar hreinn tilbúningur. Þar eru 
þó á nokkrum stöðum frásagnir sem athyglisverðar eru í þessu 
sambandi. 

Í Ragnars sögu loðbrókar segir, í framhaldi af Völsunga sögu, frá 
Áslaugu dóttur Sigurðar Fáfnisbana og Brynhildar Buðladóttur, en 
hún var þrevetur er foreldrar hennar létu lífið og var í fóstri hjá 
Heimi í Hlymdölum. Heimir þóttist vita að Áslaug væri í hættu 
stödd, og hann muni ekki geta leynt henni þar. Úrræði hans var 
að: 

hann lætur nú gera eina hörpu svo mikla, að þar lét hann meyna 
Áslaugu í koma og margar gersemar í gulli og silfri og gengur á brott 
síðan og víða um lönd og um síðir hingað á Norðurlönd.

Svo var harpa hans haglega ger, að hana mátti taka í sundur og 
saman að fellingum … Og þá er mærin grét sló hann hörpuna, og 
þagnaði hún þá, fyrir því at Heimir var vel að íþróttum búinn, þeim 
er þá voru tíðar.40

Í Norna-Gests þætti sem talinn hefur verið til hinna eldri Fornald-
arsagna41 segir frá heimsókn Gests, sem orðinn er 300 ára gamall, 
til Ólafs konungs Tryggvasonar í Þrándheimi. Þegar konungur spyr 
hvort hann sé „nokkur íþróttamaður“ kvaðst Gestur „leika á hörpu 
eða segja sögur, svo að gaman þætti að.“ Síðar segir frá hörpuslætti 
Gests:

Tekur Gestur hörpu sína og slær vel og lengi um kveldið, svo að 

 40 Fornaldarsögur Norðurlanda, 1954. I: 221. 
 41 Hannes Pétursson, 1980. 35.



47

2. kafli Fornöld

öllum þykir unað í á að heyra, og 
slær þó Gunnarsslag best. Og að 
lyktum slær hann Guðrúnarbrögð 
in fornu. Þau höfðu menn eigi fyrr 
heyrt.42

Hér er vísað til hörpusláttar Gunn-
ars Gjúkasonar. Af orðalaginu virð-
ist mega ráða að Gunnarsslagur hafi 
verið kunnur þeim er á hlýddu, en 
Guðrúnarbrögð in fornu annað hvort 
gamall slagur og gleymdur, eða þá 
ef til vill ný frumsamin tónsmíð. 
Gestur skemmti hirðmönnum 
einnig með sögum og kvæðum 
fornum, en ekki sýnist neitt sam-
band milli hörpusláttar og kvæða-
flutnings.

Gestur var bundinn þeim álögum að hann dæi þegar brunnið 
væri kerti nokkurt er hann hafði. Kertið geymdi hann „í hörpu-
stokki sínum“.43

Bósa saga ok Herrauðs er víst tvímælalaust skáldsaga frá rótum 
eða „lygisaga“ eins og stundum var kallað, en þar er svo skemmtileg 
frásögn af hörpuslætti að fram hjá henni verður ekki gengið. Hér 
segir meðal annars frá Sigurði nokkrum sem verður á vegi Bósa við 
hirð Goðmundar konungs á Glæsisvöllum:

… hann er ráðgjafi konungs og svo mikill meistari til hljóðfæra, að 
hans líki er engi, þó að allvíða sé leitað, og þó mest á hörpuslátt.

Um hann er einnig sagt að hann „semur (smíðar eða lagfærir) 
hljóðfæri sín“. Þennan mann drepur Bósi en bregður sér síðan í 
gervi hans, fer til konungs og tekst á hendur þá umsýslu sem Sigurði 
hafði verið ætluð í brúðkaupsveislu mikilli, enda þykist Goðmundur 
kóngur þar kenna Sigurð hirðmann sinn. Meðal annars sló hann 

 42 Fornaldarsögur Norðurlanda, 1954. I: 308, 311.
 43 Fornaldarsögur Norðurlanda, 1954. I: 333–334.
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„hörpu fyrir brúðunum“ og sló svo „að menn sögðu, að eigi mundi 
fást hans líki.“

… Og sem inn kom það minni, sem signað var Þór, þá skipti Sigurður 
[Bósi] um slagina, og tók þá að ókyrrast allt það, sem laust var, knífar 
og borðdiskar og allt þat, sem engi helt á, og fjöldi manna stukku [sic] 
upp úr sætum sínum og léku á gólfinu, og gekk þetta langa stund. 
Því næst kom það minni inn, er helgað var öllum Ásum. Sigurður 
skipti þá enn um slagina og stillti þá svo hátt, að dvergmála kvað í 
höllunni. Stóðu þá upp allir þeir, sem inni voru, nema brúðguminn 
og brúðurin og konungurinn, og var nú allt á ferð og för innan um 
alla höllina, og gekk því langa stund.

Konungur spyr nú, hvort hann kann nokkuð fleiri slagi, en 
hann segir eftir vera nokkura smáleika og bað fólkið hvílast fyrst. 
Settust menn nú til drykkju. Sló hann þar Gýgjarslag og Drömbuð 
og Hjarrandahljóð. Því næst kom inn Óðins minni. Þá lauk Sigurður 
upp hörpunni. Hún var svá stór, at maður mátti standa réttur í 
maganum á henni; hún var öll sem á gull sæi. Þar tók hann upp hvíta 
glófa gullsaumaða. Hann sló nú þann slag, sem Faldafeykir heitir, og 
stukku þá faldarnir af konunum, og léku þeir fyrir ofan þvertréin. 
Stukku þá upp konurnar og allir mennirnir, og engi hlutur var þá 
sá, að kyrr þoldi.

En er þetta minni var af gengið, kom inn það minni, er signað var 
Freyju, og átti þat síðast að drekka. Tók Sigurður þá þann streng, 
er lá um þvera strengina, og bað konung búast við Rammaslag. 
En konungi brá svo við, að hann stökk upp og svo brúðguminn 
og brúðurin, og léku nú engir vakrara en þau, og gekk þessu langa 
stund. …44

Hér er ekki lítið gert úr áhrifamætti hörputónanna, og skemmtileg 
eru nöfn laganna sem leikin voru. Gýgjarslagur er kenndur við tröll-
konu. Nafnið Drömbuður er vafalítið dregið af sögninni að dramba 
(=hreykja sér), en handritum ber ekki alveg saman um nafnið og 
hefur sá mismunur í rithætti orðið tilefni annarra skýringa.45 
Finnur Jónsson telur að Hjarrandahljóð muni vera kennt við Hjarr-

 44 Fornaldarsögur Norðurlanda, 1954. III: 310–312.
 45 Sigfús Blöndal, 1933: 164.
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anda nokkurn (Heorrenda, Herrant) sem nefndur er í engilsax-
neskum kvæðum og á einum stað sagður „söng-máttugur“ en ann-
ars staðar frábær söngvari.46 Nöfnin Faldafeykir og Rammislagur 
skýra sig sjálf. „Rammeslåt“ er sagt hafa verið nafn á norsku fiðlu-
danslagi fram á 19. öld.47

Ekki er ljóst hvað átt er við með þeim „streng, er lá um þvera 
strengina“ og Bósi greip til þegar Rammislagur skyldi sleginn.

Yfirlit
Landnámsmenn margir voru af norskum höfðingja- eða 
stórbændaættum, höfðu verið í víkingaferðum, 
víða komið og ef laust séð margt og heyrt. 
Sumir höfðu dvalist langdvölum „fyrir 
vestan haf“, á Írlandi og á skosku eyjunum, 
aðrir áttu þangað ættir að rekja. Hingað 
f luttust landnemarnir með fjölskyldur 
sínar og hjú og stundum fjölmennt 
frændlið, helguðu sér einatt stór land-
svæði og gáfu síðan frændum sínum og 
vinum jarðnæði en þágu í staðinn hollustu 
þeirra og fylgispekt. Mannmargt hefur verið 
á hinum stærstu heimilum og líklegt er að þar, í 
skjóli höfðingja og stórbænda, hafi sagnamenn og 
fræðaþulir, kvæðamenn og kvæðakonur átt athvarf, fólk sem lítið 
átti fyrir sig að leggja annað en íþrótt sína. Þarna hefur verið það 
fólk sem geymdi í minni Eddukvæði og annan fornan fróðleik þar 
til hann var skráður á skinn á tólftu öld og síðar. En það virðist 
stundum gleymast að þótt slíkur fróðleikur væri settur á bók, voru 
bækurnar aldrei nema í fárra manna höndum, og fræðaþulir og 
kvæðakonur hafa enn sem fyrr varðveitt sína kunnáttu og skilað til 
næstu kynslóða. 

Það má telja mjög líklegt að Eddukvæðum hafi fylgt lög sem átt 

 46 Finnur Jónsson, 1908.
 47 Sigfús Blöndal, 1933: 165.
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hafi sinn þátt í að halda þeim lif-
andi í minni manna, kynslóð fram 
af kynslóð, og stuðlað þannig gagn-
gert að varðveislu þeirra fram á rit-
öld og lengur. Eflaust hafa lögin 
verið norræn að uppruna eins og 
kvæðin sjálf. En vera má að þau 
hafi tekið einhvern lit af tónhefð 
vestrænna manna sunnar í álfunni 
sem orðin var gömul og gróin á 
víkingaöld. Leifar fornra laga við 
Eddu kvæði og dróttkvæði kunna 
að hafa varðveist í fyrstu íslensku 

þjóðlögunum sem skrásett voru á síðari hluta 18. aldar, og vera má 
að ómur af „kveðandi“ Eddulaga og annarra fornkvæða hafi lifað 
óskráður í hinum sérkennilega seimi rímnalaganna allt fram á 20. 
öld.

Árferði á fyrstu þremur öldum Íslandsbyggðar er talið hafa verið 
gott og veðrátta mild. Landið var gjöfult og fyrst í stað óspillt af 
ágangi manna og búfjár. Hér var því gott undir bú, enda ljóst að 
mörgum búnaðist vel. Margir höfðingjar virðast hafa verið stórauð-
ugir menn, og verður aftur vikið að því síðar. En þéttbýli myndaðist 
hvergi og víða var langt milli byggða. Þegar Alþingi var stofnað á 
Þingvöllum 930, í lok landnámsaldar, varð mikil breyting í lífi þess-
arar dreifðu þjóðar.

Þá reis á Þingvöllum „heil borg á einum degi“, segir Sigurður 
Nordal.48 Mjög fjölmennt hefur oft verið á Alþingi á þjóðveldisöld. 
Þangað komu höfðingjar úr öllum landshlutum með fylgdarliði 
sínu og sinntu löggjafarstörfum og málarekstri. Lengst áttu Aust-
firðingar að sækja, þingreiðin tók þá allt að sjö vikum, en „ekki 
verður þess vart í heimildum að þeir hafi sett það fyrir sig“.49 Þingið 
sóttu einnig biskupar og prestar eftir að kristni komst á, og þar var 
haldin prestastefna Skálholtsbiskupsdæmis. Miklu f leira fólk 

 48 Sigurður Nordal, 1942: 142–152.
 49 Jakob Benediktsson, 1974: 171.
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streymdi til Þingvalla en þeir sem þingstörfum gegndu. Sumir áttu 
margvísleg erindi: kaupmenn, handverksmenn, ferðalangar sem 
sumir kunnu að segja fréttir af fjarlægum löndum,50 aðrir komu til 
að „sýna sig og sjá aðra“. Þarna námu sagnamenn og fræðaþulir af 
öllum landshornum fræði hver annars, og kvæðamenn hafa skipst á 
ljóðum sínum og lögum. Þingið var þjóðarsamkoma, jafnvel eins 
konar höfuðborg landsins, þær tvær vikur sem það stóð á ári 
hverju.

Lýsing Sigurðar Nordal á þinghaldinu, fjölskrúðugu mannlífi á 
Þingvöllum og þýðingu þess fyrir allt þjóðlífið ber nokkuð róman-
tískan svip. Einn drátt skortir þó í þá glæsimynd. Ekkert er minnst 
á að sungið hafi verið á þessari miklu samkomu, enda fátt um frá-
sagnir af slíku. En það er næsta víst að kveðskapur og söngur hefur 
verið þáttur í slíkri þjóðhátíð, og það má staðhæfa að hafi nokkurs 
staðar á Íslandi átt sér stað einhvers konar „fjöldasöngur“ á þjóð-
veldisöld, hefur það verið á Þingvöllum.

„Sönghellir“ er örnefni í Almannagjá. Líklegt er að það sé til 
þess að rekja að einhvern tíma hafi messa verið sungin í hellinum. 
Hitt kann líka að vera að fornmenn hafi uppgötvað að söngur 
hljómaði sérlega vel þar á milli klettaveggjanna.

 50 Einar Laxness, 1995. I: 15.
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Kirkjusöngur í 
kaþólskum sið

Alþekkt er frásögn Ara fróða af því að þegar fyrstu norsku land-
námsmennirnir komu hingað:

voru hér menn kristnir, þeir er Norðmenn kalla Papa, en þeir fóru 
síðan á braut, af því að þeir vildu eigi vera hér við heiðna menn, og 
létu eftir bækur írskar og bjöllur og bagla.1

Á bækur þær sem Papar skildu hér eftir var án 
efa skráður helgur söngur þeirra meðal annars 
efnis. Bjöllur eða klukkur voru einskonar hljóð-
færi þegar best lét, og litlar bjöllur sem notaðar 
voru við helgihald voru nefndar „söngmeyjar“ á 
fyrri tíð.2 Klukkur gerðar úr bronsi eða leir 
heyrðu snemma til kristnu helgihaldi, og er talið 
að írskir munkar hafi verið farnir að steypa 
stórar málmklukkur þegar á 8. öld, ef til vill fyrr 
en aðrar Evrópuþjóðir.3 Margir norrænir vík-
ingar hafa eflaust kannast við bjöllur og bagla. 
En ekki voru þeir bókfróðir né söngfróðir, þótt 
með þeim væri varðveitt gömul norræn kvæða-
hefð og sennilega leifar seið- og galdralaga úr 
forneskju.

 1 Íslendingabók, 1953: 2.
 2 Sbr. Reykholtsmáldagi. Í: Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. I: 476.
 3 Wright, M. J., Baines, Anthony, 1984: 200.
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Talið er að kristin trú hafi fyrst borist til Englands um árið 300 og 
á næstu öldum þar á eftir norður um Bretlandseyjar, til Skotlands 
og Írlands. Smám saman varð til sérstök grein kristni sem nefna má 
keltneska eða írsk-skoska. Innan rómversk-kaþólsku kirkjunnar 
hafði hún nokkra sérstöðu, sem einkum var fólgin í skipulagi og 
kirkjusiðum. Líklegt má telja að einhver áhrif frá þessari keltnesku 
kristni hafi borist hingað til lands á landnámsöld.4 Af Landnámu og 
fleiri heimildum er ljóst að íslenskir landnámsmenn komu flestir frá 
Noregi en umtalsverður fjöldi var af keltneskum uppruna og kom 
hingað frá Bretlandseyjum.5 Margir landnámsmenn munu hafa haft 
einhver kynni af kristinni trú, og einstaka taldist vera kristinn þótt 
sumir kunni að hafa verið blendnir í trúnni. Auður djúpúðga var 
„skírð og vel trúuð“. Helgi magri „trúði á Krist“ og nefndi bæ sinn 
Kristnes, „en hét á Þór til sjófara og harðræða“.6 Helstu lærifeður 
Íslendinga í kristnum fræðum í lok 10. aldar og fram um miðja 11. 
öld voru þýskir menn og enskir. Fyrstu skólagengnu Íslendingarnir 
sóttu menntun sína til Þýskalands (Saxlands), Englands og jafnvel 
Frakklands, og nokkrir leituðu allt til Rómar til fundar við páfa. 
Kristin trú Íslendinga var því án efa rómversk-kaþólsk allt frá 
kristnitöku.

Þegar kristni var lögtekin á Alþingi Íslendinga árið 1000 (eða 999)7 
höfðu helgisiðir rómversk-kaþólsku kirkjunnar löngu fengið það 
form sem síðan breiddist út um mestalla Vestur-Evrópu, þar á 
meðal öll þau lönd sem varanleg áhrif höfðu á íslenskt kristnihald. 
Það er enn að heita má óbreytt í höfuðatriðum.8

 4 Kristni á Íslandi, 2000. I: 18–25.
 5 Um nýlegar rannsóknir á uppruna landnámsmanna og -kvenna, svo og á kelt-

neskum áhrifum hér á landi, sjá m. a.: Agnar Helgason, 2004. Gísli Sigurðsson, 
2000.

 6 Landnámabók, 1953: 83, 154.
 7 Sigurður Líndal, 1974: 239–240.
 8 Breytingar á helgihaldi kaþólsku kirkjunnar voru samþykktar á öðru Vatíkan-

þingi (1962–1965), og er gerð grein fyrir þeim í sérstöku skjali sem nefnist Sacros-
anctum concilium, 4. desember 1963. Breytingar þessar komu til framkvæmda í 
nýrri messubók 1969. Í þeim fólst m. a. heimild til að syngja messu á móðurmáli, 
skv. heimildum frá séra Jakobi Rolland og Gunnari F. Guðmundssyni 1. júní 
2007.
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Trúboð og farandbiskupar
Í Íslendingabók Ara fróða, Hungurvöku, Kristni sögu og víðar má lesa 
um kristniboð á Íslandi á síðustu áratugum 10. aldar, og um trú-
boðs- og farandbiskupa sem hingað voru sendir til að kenna Íslend-
ingum kristin fræði og halda þeim við hinn nýja sið, þar til Ísleifur 
Gissurarson tók við biskupstign 1056. Hér verður aðeins getið þeirra 
sem mest kvað að og lengsta viðdvöl höfðu.

Fyrstur trúboða hér var Friðrekur biskup sem hingað kom frá 
Saxlandi í fylgd Þorvalds víðförla Koðránssonar frá Giljá í Vatnsdal 
og að hans frumkvæði. Hann mun hafa dvalist á Íslandi á árunum 
981–985 eða 986. Þeim Þorvaldi varð nokkuð ágengt í trúboði sínu 
á Norðurlandi. 

Noregskonungarnir Ólafur Tryggvason (995–1000) og Ólafur 
helgi Haraldsson (1015–1028) hlutuðust báðir til um trúboð og 
kristnihald á Íslandi. Báðir höfðu þeir í þjónustu 
sinni enska klerka og þýska (saxlenska). Norska 
kirkjan tengdist fyrst erkibiskupsstólnum í Ham-
borg, og eftir að Íslendingar tóku kristni lutu 
þeir erkibiskupi í Brimum þar til 1104, er erki-
biskupsstóll var settur í Lundi sem þá heyrði til 
Danmörku. En 1153 var erkibiskup vígður til 
Niðaróss í Noregi og laut íslenska kirkjan honum 
síðan meðan það embætti hélst (til 1537).

Ólafur Tryggvason sendi hingað til lands tvo 
menn í lok 10. aldar til að boða kristni, fyrst 
Stefni Þorgilsson, íslenskan mann, síðan Þang-
brand prest sem í Kristni sögu er sagður ættaður 
frá Brimum. Stefni varð hér ekkert ágengt, en Þangbrandur skírði 
ýmsa höfðingja til kristinnar trúar, þótt ekki hefði hann hér langa 
dvöl, enda var hann atorkusamur og fylginn sér. En hann fór 
stundum fram meir af kappi en forsjá, og varð sekur um mannvíg 
hér á landi. Hann var því misjafnlega þokkaður af Íslendingum, og 
ekki bar hann þeim heldur vel söguna í Noregi. En í Íslendingabók 
segir að Ólafur konungur „kom kristni í Norveg og á Ísland“, og að 
því er til Íslands tekur virðist það mest þakkað Þangbrandi, enda 

Ólafur helgi.
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hafði hann skírt Síðu-Hall og þá Hjalta Skeggjason og Gissur hvíta 
sem voru í forystu kristinna manna á kristnitökuþinginu, auk þess 
sem hann virðist áður hafa átt nokkurn þátt í að kristna Ólaf kon-
ung sjálfan.9

Ólafur konungur helgi gaf trjávið og klukku til kirkju sem reist 
var á Þingvöllum.10 Einnig sendi hann hingað biskup, sem hann 
hafði haft með sér til Noregs frá Englandi 1014. Þetta var Bjarn-
harður (Bernhard)Vilráðsson hinn bókvísi, engilsaxneskur maður. 
Hann var hér fimm ár (1016–1021). 

Hróðólfur (Rudolf) var annar biskup af sama þjóðerni sem kom 
með Ólafi helga frá Englandi til Noregs. Hann var sendur hingað af 
erkibiskupinum í Brimum og dvaldist hér nítján ár (1030–1049). 
Hann bjó að Bæ í Borgarfirði, setti þar á stofn klaustur og sennilega 
skóla.11 Er hann fór brott frá Bæ voru þar eftir munkar þrír.12 Hróð-
ólfur varð eftir þetta biskup í Niðarósi en andaðist skömmu síðar.

Bjarnharður (Bernhard) hinn saxlenski var hinn eini þessara 
manna, annar en Friðrekur biskup, sem staðnæmdist á Norður-
landi. Hann var hér nítján vetur (1048–1067) og dvaldist í Vatnsdal 
norður, að Giljá og Sveinsstöðum. „Hann vígði marga hluti, … 
kirkjur og klukkur, brúar og brunna, vöð og vötn, björg og bjöllur, 
og þykja þessir hlutir hafa birt sanna tign hans og gæsku.“ Hann fór 
síðan til Rómar, varð biskup í Noregi, andaðist í Björgvin, „og er 
einmælt, að hann hafi verið hinn mesti merkismaður.“13 

Engin ástæða er til að efast um að biskupar þeir sem hingað voru 
sendir af konungi eða kirkjuyfirvöldum hafi verið vel menntir, enda 
gegndu sumir þeirra háum embættum innan kirkjunnar í öðrum 
löndum eftir veru sína hér. Ætlunarverk þeirra hér á landi var að 
kenna Íslendingum, og þá einkum prestsefnum, klerkleg fræði og 
koma á sæmilegu kristnihaldi í landinu eftir því sem aðstæður 
leyfðu. Mest reið á að kenna prestlingum latínu og söng, og gera þá 

 9 Kristni saga, 1953: 252.
 10 Jón Jóhannesson, 1956–1958. I: 169.
 11 Einar Laxness, 1995. I: 66.
 12 Landnámabók, 1953: 42.
 13 Magnús Már Lárusson, 1967: 79–80.
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læsa á þær bækur sem biskuparnir hafa haft með sér hingað, þar á 
meðal tíða- og messusöngsbækur. 

Í Íslendingabók eru enn nafngreindir fimm menn „þeir er bisk-
upar kváðust vera“ og eru þrír þeirra sagðir „ermskir“. Ekki er vitað 
hvort þeir voru frá Armeníu eða Ermlandi, en svo var nefnt á mið-
öldum hérað nokkurt við Eystrasalt sunnanvert. Hvort heldur var 
munu þessir menn, sem hér voru eftir að Ísleifur Gissurarson tók 
við biskupsembætti, ekki hafa boðað rétta rómverska trú. Um þá 
segir í Hungrvöku: „… buðu þeir margt linara en Ísleifur biskup. 
Urðu þeir því vinsælir við vonda menn.“ Erkibiskupinn í Brimum 
„sendi bréf sitt út til Íslands og bannaði mönnum alla þjónustu af 
þeim að þiggja og kvað þá suma vera bannsetta, en alla í óleyfi sínu 
farið hafa.“14 Þessir menn munu hafa verið klerkar austurkirkj-
unnar, og er því líklegt að einhver ómur af söng hennar hafi borist 
hingað með þeim. Austurkirkjan þótti taka vægar á brotamönnum 
en vesturkirkjan.15

Fyrstu kirkjuhöfðingjarnir
Þegar íslenskir höfðingjasynir, sem síðar urðu biskupar og höfuð-
klerkar í landinu, tóku að leita sér menntunar erlendis lá leið þeirra 
fyrst til Þýskalands. Hinn fyrsti var Ísleifur Gissurarson (1006–1080) 
sem fór utan með föður sínum, Gissuri hvíta Teitssyni „er með 
kristni kom til Íslands“, barnungur að því er virðist og var settur 
„til læringar abbadísi einni í borg þeiri er Herfurða heitir“ (Herford 
á Saxlandi).16 Þess er ekki getið hve lengi Ísleifur var við nám, en 
þegar hann kom aftur út til Íslands var hann „prestur og vel lærður“ 
að því er segir í Hungurvöku. Hann bjó í Skálholti eftir föður sinn, 
og var kjörinn til biskups fyrstur Íslendinga, fimmtugur að aldri. 
Fór hann þá aftur utan, heimsótti í Saxlandi Heinrek keisara Kon-
ráðsson, fór síðan til fundar við páfa sjálfan í Róm. Með fulltingi 
þessara höfðingja hlaut hann biskupsvígslu í Brimum 1056 og 
gegndi síðan biskupsembættinu til dauðadags 1080. 

 14 Hungurvaka, 1953: 5.
 15 Sbr.: Sigurður Líndal, 1974: 252–253.
 16 Hungurvaka, 1953: 3.
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Um Ísleif segir Ari fróði enn þetta í Íslend-
ingabók:

En er það sáu höfðingjar og góðir menn, að 
Ísleifur var miklu nýtari en aðrir kennimenn, 
þeir er á þvísa landi næði, þá seldu margir 
honum sonu sína til læringar og létu vígja til 
presta. 

Hér er berum orðum sagt af upphafi skólahalds í 
Skálholti, og af orðalaginu virðist mega ráða að 
Ísleifur hafi stofnað til skólans áður en hann var 
vígður til biskups. Tveir af lærisveinum hans 
hlutu síðar biskupsvígslu, og var annar þeirra 
Jón Ögmundsson, sem varð fyrstur biskup á 
Hólum. Hinn var Kolur Þorsteinsson biskup í 
Víkinni í Noregi.

Synir Ísleifs og Döllu Þorvaldsdóttur, konu 
hans, hafa eflaust einnig notið kennslu í skóla 
föður síns. Þeir eru þrír nafngreindir: Gissur, 
sem tók við biskupsembættinu að Ísleifi látnum, 
Teitur, kallaður „hinn margláti“, prestur í 
Haukadal, og Þorvaldur. Að minnsta kosti tveir 
hinir fyrrnefndu voru lærdómsmenn. 

Gissur Ísleifsson (um 1042–1118) stundaði nám 
í Saxlandi eins og faðir hans hafði gert og var lengi erlendis. Hann 
tók biskupsvígslu 1082, var biskup yfir öllu landinu til 1105, er hann 
veitti fulltingi sitt til að stofnaður var biskupsstóll á Hólum í Hjalta-
dal, en síðan í Skálholtsbiskupsdæmi til æviloka. Ekki er getið um 
skólahald í Skálholti á dögum hans, og má vera að „Skálholtsskóli“, 
ef svo má kalla, hafi á þessu skeiði verið haldinn í Haukadal, enda 
voru hinir fyrstu Skálholtsbiskupar allir af ætt Mosfellinga, eða 
Haukdælir eins og síðar var kallað. Í Kristni sögu er þess sérstaklega 
getið að á dögum Gissurar biskups „voru flestir virðingamenn 
lærðir og vígðir til presta, þó að höfðingjar væri.“17

 17 Íslendingasögur, 1946–1949. I: 277.

Hinrik keisari í Róm.
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Teitur Ísleifsson stofnaði skólann í Haukadal. Hann fóstraði og 
menntaði fyrsta íslenska sagnaritarann, Ara fróða Þorgilsson, og 
var heimildarmaður hans um mikilsverð efnisatriði Íslendinga-
bókar. Meðal annarra lærisveina Teits voru Þorlákur Runólfsson, 
þriðji Skálholtsbiskupinn, og Björn Gilsson sem einnig nam í Hóla-
skóla og varð þriðji biskupinn á Hólum.

Jón Ögmundsson (1052–1121), fyrsti Hóla biskupinn, var valinn í 

Innsetning biskups.
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það embætti af Gissuri Ísleifssyni. Jón var af ætt Síðu-Halls, hafði 
barnungur verið erlendis um hríð með foreldrum sínum og „yfir 
farið allt smásveinlegt nám“, eins og segir í sögu hans, þegar hann 
var sendur að Skálholti og fenginn Ísleifi biskupi til frekari mennt-
unar. Tók biskup við hann miklu ástfóstri, og virðing þeirra var 
mikil og gagnkvæm. Síðan fór hann utan, var mest í Noregi og 
Danmörku, og fór þó víðar. Eftir að hann var kosinn biskup fór 
hann enn utan, að þessu sinni allt til Rómar, var vígður 1106 og 
gegndi biskupsembættinu til dauðadags. Hann setti á stofn skóla að 
Hólum þegar hann settist þar á biskupsstól, og verður frá því sagt 
hér á eftir.

Klængur Þorsteinsson sem varð fimmti biskupinn í Skálholti 
(1152–1176) var sendur í Hólaskóla tólf ára gamall, á dögum Jóns 
biskups Ögmundssonar. Hann varð „inn besti klerkur“, var prestur 
á Hólum í tíð tveggja næstu biskupa, og hafði „marga vaska læri-
sveina undir sér, ritandi bækur margar og merkilegar.“18 Í biskups-
embætti í Skálholti reyndist hann hinn mesti skörungur, lét reisa 
kirkju þá hina miklu sem talin hefur verið stærsta timburkirkja á 

 18 Biskupa sögur, 1953. II: 43.

Mynd Olavs Magnus af Skálholti.
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Norðurlöndum og hann „lét rita tíða-
bækur miklar, miklu betri en áður voru. 
Sú var hans iðja öll senn að kenna prest-
lingum og ritaði og söng psaltara …“.19

Sæmundur fróði Sigfússon (1054 eða 
1056–1133) var nærri jafnaldra Jóni 
Ögmundssyni. Hann var langdvölum 
erlendis. Í Íslendingabók segir: „Á þeim 
dögum kom Sæmundr Sigfússonr sunnan 
af Frakklandi,“ og af þeim orðum var 
lengst af dregin sú ályktun að hann hafi 
stundað nám í París, fyrstur norrænna 
manna, svo að sögur fari af.20 Þetta hefur 
verið dregið í efa, og talið líklegra að 
Sæmundur hafi verið í Franken (Franc-
onia), þýsku hertogadæmi sem á mið-
öldum tók yfir nokkurt landsvæði suður 
af Saxlandi upp með Rínarfljóti. Hefði 
hann þá sótt menntun sína til sama menn-
ingarsvæðis og þeir Ísleifur og Gissur.21 
Hér verður ekki fjölyrt um þetta, en 
minna má á að Ari fróði segist hafa sýnt 
Sæmundi presti Íslendingabók sína (hina 
fyrri) og má telja líklegt að hann hefði 
leiðrétt ef rangt hefði verið farið með 
þetta. Sæmundur var, að því er segir í 
Hungurvöku, bæði „forvitri og lærður allra 
manna bezt“. Hann tók prestvígslu, settist 
að á föðurleifð sinni í Odda á Rangárvöllum, hóf þar kennslu, þótt 
af því fari ekki miklum sögum, og naut hinnar mestu virðingar.22 

Margir afkomendur Sæmundar voru miklir menntamenn og 

 19 Biskupa sögur, 1953. I: 28.
 20 Jón Jóhannesson, 1956–1958: 180.
 21 Magnús Már Lárusson, 1967. Sbr.: Sigurður Líndal, 1974: 255; Foote, Peter God-

frey, 1975. 
 22 Hungurvaka, 1953: 10. Jón Jóhannesson, 1956–1958: 180–181. 

Sæmundur á selnum eftir Ásmund 
Sveinsson.
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þeir héldu áfram skóla í Odda. Þar var í námi hjá Eyjólfi Sæmunds-
syni Þorlákur helgi Þórhallsson, sjötti biskupinn í Skálholti (1178–
1193). Hann stundaði síðar framhaldsnám í París, sem gæti bent til 
tengsla Oddaverja við þá borg, og í Lincoln á Englandi. Hann var 
erlendis í sex ár. 

Jón Loftsson (1124–1197) í Odda var sonarsonur Sæmundar 
fróða, „hinn vísasti maður á klerklegar listir … [og] raddmaður 
mikill í heilagri kirku“.23 Sonur hans, og systursonur Þorláks bisk-
ups helga, var Páll Jónsson, sem varð eftirmaður Þorláks á biskups-
stóli í Skálholti (biskup 1195–1211). Páll fór í skóla á Englandi og 
varð manna lærðastur. Um hann er þess sérstaklega getið að „hann 
var svo mikill raddmaður og söngmaður, að af bar söngur hans og 
rödd af öðrum mönnum“ er honum voru samtíða.24 Hjá Jóni Lofts-
syni ólst einnig upp Snorri Sturluson sem alkunnugt er. Snorri er 
kunnari sem sögumaður en söngmaður, en eflaust hefur fóstri hans 
kennt honum eða látið kenna musicam sem var ein af höfuðnáms-
greinum í skólum hér og á meginlandinu, eins og síðar mun frá 
greint. 

Líklega má segja að lærðir Íslendingar á þjóðveldisöld hafi verið 
í nánari og beinni tengslum við heimsmenninguna en síðan var 
lengst af, þar til komið var langt fram á tuttugustu öld. Enginn vafi 
getur leikið á því að þeir menn sem hér hafa verið nefndir hafi allir 
lært nótnasöng og tónfræði sinna tíma. Fyrir kirkjunnar menn var 
söngur og tónvísi mikilvægasta fræðigreinin, næst latínunni. Þeir 
sem sóttu nám í helstu menntasetrum álfunnar hlutu að verða vel 
að sér í þessum fræðum. Þegar þeir tókust á hendur kirkjuleg emb-
ætti hér heima munu þeir hafa séð um að söngkennsla væri í góðu 
lagi í þeim skólum sem þeir stóðu að, og þeir munu einnig hafa 
gengið eftir því að klerkar sem undir þeim þjónuðu væru sóma-
samlega kunnandi í þessum fræðum. Fögur og rétt meðferð helgra 
texta í tali, tóni og söng var frumskilyrði þess að tíðagerð og messu-
söngur gæti farið fram með sæmilegum hætti.

 23 Biskupa sögur, 1953. I: 135.
 24 Biskupa sögur, 1953. I: 253–254.
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Skólahald á fyrstu öldum kristninnar
Skólar á Suðurlandi voru, eins og hér hefur komið fram, þrír á þjóð-
veldisöld, í Skálholti, Haukadal og Odda, þótt sennilega hafi þeir 
ekki starfað allir senn. Á Norðurlandi hófst snemma skólahald á 
Hólum í Hjaltadal. Eru þá ótaldir klausturskólar, sem eflaust hafa 
verið í báðum biskupsdæmunum. En heimildir um allt þetta skóla-
hald, nema á Hólum, eru því miður mjög fátæklegar.25 

Eftir að Jón biskup Ögmundsson kom að Hólum 1106, hófst 

 25 Um nýlegar rannsóknir á skólastarfi og menntun presta á miðöldum, sjá: Sverrir 
Tómasson, 1988: 15–35; Gunnar Harðarson, 1989: 7–12.

Ítalskt málfræðihandrit frá 10. öld.
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hann þegar handa um að byggja upp staðinn sem best, reisti meðal 
annars skólahús, hið fyrsta á Íslandi, og er frá þessu öllu sagt ítar-
lega og í nokkuð fjálglegum tón í sögu hans. Um skólahald og söng-
iðkan á Hólum segir svo í eldri gerð sögunnar, hér mjög stytt:

Þá er inn heilagi Jón hafði skamma stund verið biskup, lét hann setja 
skóla heima þar á staðnum vestur frá kirkjudyrum og lét smíða vel 
og vandlega … Til að stjórna klerkunum og kenna þeim valdi inn 
heilagi Jón einn inn sæmilegasta ungan mann, vel bóklærðan og einn 
inn snjallasta túlk guðlegra ritninga, er hét Gísli og var Finnsson, 
hvern er Jón biskup hafði haft úr Gautlandi með sér, og gaf honum 
fyrir sitt starf mikla rentu og sæmilega. Hélt hann skólann um mörg 
ár … Þá er meistari Gísli talaði guðs orð fyrir fólkinu að hátíðum, 
þá taldi hann eigi utanbókar marga hluti, … heldur skýrði hann út 
heilagra feðra ritningar eftir þeirri bók, sem á lektaranum lá fyrir 
honum, … mest sakir lítillætis, að þar sem hann var ungur að aldri, 
þætti þeim meira um vert, er til hlýddi, að þeir sæi það, að hann tæki 
sínar kenningar af helgum bókum og merkilegum, en eigi af einu 
saman brjóstmegni og hugviti. …

Heilagur Jón tók marga menn til kennslu og fékk til góðan 
meistara að kenna grammaticam, Gísla inn gauska er fyrr var getið. 
En einn franzeis, sæmilegan prestmann, er Rikini hét, kapalín sinn, 
fékk hann til að kenna sönglist og versgerð. Rikini var klerkur góður. 
Bæði diktaði hann vel og versaði, og svo glöggur var hann í sönglist 
og minnugur, að hann kunni utanbókar allan söng á tólf mánuðum, 
bæði í dagtíðum og óttusöngum, með öruggri tónasetning og 
hljóðagrein, og því réðust margra góðra manna börn undir hönd 
þessum tveim meisturum, sumir að nema latínu, en aðrir söng eða 
hvorttveggja. … 

Hér mátti sjá um öll hús biskupsstólsins mikla iðn og athöfn. 
Sumir lásu heilagar ritningar, sumir rituðu, sumir sungu, sumir 
námu, sumir kenndu. … Þegar signum var til tíða gert skunduðu allir 
þegar úr sínum smákofum til kirkjunnar. … Með tíða upphafning 
hófst í kirkjunni fagurlig samhljóðan söngsins í kórinum, og hófst 
sætleg hljóð raddanna. … Allir inir sæmilegustu kennimenn í 
Norðlendingafjórðungi voru nokkra hríð til náms að Hólum. … Var 
einn af þeim Klængur, er síðar var biskup í Skálholti. …26

 26 Jóns saga helga, 1953a: 34–35, 41–43.
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Fleiri nemendur skólans eru hér nefndir, 
þeirra á meðal Vilmundur sem fyrstur var 
ábóti í Þingeyraklaustri, Hreinn sem þar 
var hinn þriðji ábóti, Bjarni Bergþórsson, 
nefndur „hinn tölvísi“, og Björn Gilsson, 
síðar biskup. Þá þykir það í frásögur fær-
andi að á Hólum var „í fræðinæmi hrein-
ferðug jómfrú, er Ingunn hét.“ Hún var 
enginn eftirbátur annarra í bóklistum, 
kenndi meira að segja mörgum grammati-
cam, „fræddi hvern þann er nema vildi“ 
og „rétti mjög latínubækur“.27 Athygli 
vekur að Jón biskup ræður þegar í upphafi 
tvo erlenda kennara að skóla sínum, og er 
engin ástæða til efast um að hann hafi 
vandað val þeirra hið besta og notið þar 
til góðra manna ráða.

Jón biskup var siðavandur, gekk ríkt 
eftir því við menn sína „að sækja með 
góð fýsi helgar tíðir hvern tíma, er heilagt 
var“. Einnig bauð hann hverjum manni að 
„kunna að syngja credo [trúarjátninguna] og pater noster [faðirvor] 
og Maríuvers og að lofa guð sjö sinnum á dag“.28 

Sjálfur var Jón biskup frábær söngmaður og svo raddfagur, að 
erkibiskupinn í Lundi kvaðst aldrei hafa heyrt þvílíka rödd „af 
nokkurs manns barka út ganga, og er þetta heldur engilleg rödd en 
mannleg.“29 

Enn er í sögu Jóns biskups helgisögn af því er honum vitraðist 
Davíð konungur, þar sem hann sat við fótskör Krists og sló hörpu 
sína „með óumræðilegum sætleik sönglistarinnar“. Jón var þá með 
Sveini Danakonungi Úlfssyni. Næsta dag sagði hann frá þessari 
vitran, og að beiðni hans og boði konungs var honum færð harpa, 
sem hann þegar í stað 

 27 Jóns saga helga, 1953a: 43.
 28 Sbr. Gunnar F. Guðmundsson, 2003, s. 94–95.
 29 Jóns saga helga, 1953a: 29.

Hörpuleikari.
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stillir með háleitri list, sláandi svo náttúrlega, að konungurinn og 
allir hjáverandi menn mikillega glöddust, undirstandandi, að þessi 
hörpuslagur var víst eigi af jarðlegum mönnum saman settur, heldur 
úr himneskri höll ættaður. 

Hafði hann þó ekki áður lagt fyrir sig þessa list, og ekki fer heldur 
frekari sögum af hörpuslætti Jóns biskups.30

Námsefni íslensku skólanna
Gera verður ráð fyrir að skólahald á Suðurlandi hafi verið í megin-
atriðum með líkum hætti og lýst var á Hólum. Þótt þar sé ekki getið 
erlendra kennara höfðu forstöðumennirnir sjálfir sótt skóla á meg-
inlandi álfunnar, og höfðu fyrirmyndir sínar þaðan.

Skólahald á því menningarsvæði sem Íslendingar sóttu til byggð-
ist á þeim grunni sem lagður var í klausturskólum Karls mikla, sem 
fyrr var að vikið. Allt skólastarfið mótaðist annars vegar af klass-
ískri grískri hugsun, hins vegar af kristinni trú og guðfræði. Náms-
efnið var „hinar sjö frjálsu listir“, septem artes liberales, sem greind-
ust í þríveg, trivium, og fjórveg, quadrivium. Trivium er latneskt orð 
og merkir vegamót þar sem þrjár leiðir mætast. Þær lærdómsgreinar 
sem þar um ræðir voru málfræði (latína), mælskulist og rökfræði. 
Quadrivium merkir á sama hátt krossgötur, mót fjögurra vega, og 
þær greinar sem þar var um fjallað voru tónlist, reikningslist, flat-
armálsfræði og stjörnufræði.31

Misjafnlega mikil áhersla hefur verið lögð á þessar greinar. Í frá-
sögninni um Hólaskóla eru aðeins tvær nefndar: grammatica (mál-
fræði, latína) og söngur, og er þar augljóslega tekið mið af því að hér 
er fyrst og fremst verið að mennta prestsefni. Í latínunáminu hefur 
eflaust verið lögð mest stund á lestur og þýðingar helgra texta. 
Versagerð sem þar er nefnd hefur einnig verið á latínu. En söngur-
inn er hinn umfangsmikli kirkjusöngur rómversku kirkjunnar með 
breytilegum þáttum eftir tímum og hátíðum kirkjuársins, ásamt 

 30 Jóns saga helga, 1953a: 9–10.— Í yngri gerð sögunnar er frásögnin lítið eitt öðru 
vísi orðuð, sjá: Jóns saga helga, 1953b: 83–84.

 31 Sjá áður tilv. rit: Sverrir Tómasson, 1988: 15–35. Gunnar Harðarson, 1989: 7–12.
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því tónfræðikerfi sem hann byggðist á og síðar verður um rætt. Til 
tryggingar því að hér væri rétt að öllu staðið sótti Jón biskup skóla 
sínum söngkennara til meginlandsins, frá þeim slóðum þar sem 
kirkjutónlist stóð með einna mestum blóma um þær mundir. 

Þótt það komi ekki fram hér, hefur eflaust verið lögð nokkur 
rækt við fleiri greinar hinna frjálsu lista. Þess hefur verið getið til 

Hinar sjö frjálsu listir frá 13. öld.



68

Íslensk tónlistarsaga

að Stjörnu-Oddi Helgason, sem gerði 
merkilegar rannsóknir á sólargangi, 
hafi numið í Hólaskóla. Áður var 
minnst á Bjarna prest Bergþórsson 
„hinn tölvísa“, en þessir menn hafa 
verið kallaðir „lærifeður í íslenskri 
rímfræði [tímatalsfræði]“.32 Svo sem 
alkunnugt er byggist sú fræðigrein á 
þekkingu á gangi himintungla og 
reikningslist33, en báðar þessar 
greinar voru nátengdar tónfræðum 
allt frá dögum Forn-Grikkja.

Þess má geta hér til gamans, til 
marks um stöðugleika gamalla 
hefða, að talið hefur verið að við 
latínukennsluna hafi frá upphafi 
verið notuð rit eftir rómverska mál-
fræðinginn Aelius Donatus sem uppi 
var á 4. öld, og á þeim byggist síðari 
hluti þriðju málfræðiritgerðarinnar 
svo nefndu sem talin er eftir Ólaf 
hvítaskáld Þórðarson (d. 1259).34 
„Dónatinn“, en svo var málfræði 
þessa höfundar nefnd á máli skóla-
pilta, var enn notaður við kennslu í 
Skálholtsskóla að minnsta kosti 
langt fram á 18. öld.35

Um tengsl hinna „frjálsu lista“ miðalda allt til nútímans, í orði 
kveðnu, má enn geta þess að fram eftir 20. öld, meðan latína var 
enn undirstöðugrein í námsefni æðri skóla hér á landi, var nemandi 
í efri bekkjum einatt titlaður studiosus artium (stud. art.) ef meira 

 32 Einar Laxness, 1995. II: 123. Páll E. Ólason, 1919–1926. IV: 6.
 33 Um tímatalsfræði og reikningslist, sjá m. a.: Þorsteinn Vilhjálmsson, 1989.
 34 Sigurður Líndal, 1974: 262.
 35 Sbr.: Guðrún Nordal, 2001.

Titilsíða kennslubókar í latínu eftir Donatus. Hún 
var prentuð í Kaupmannahöfn 1733 til afnota fyrir 
Skálholtsskóla.
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var við haft (artium er ef. f lt. af ars = list), og enn eru tekin B.A.-
próf (Baccalaureus artium) við Háskóla Íslands.

Tónritun
Með kristninni barst ritlistin til Íslands og þá einnig list tónritunar, 
þótt hún væri þá enn vanþróuð. Eins og áður er vikið að hafði 
kirkjusöngur þróast með ýmsum hætti á Vesturlöndum á fyrstu 
öldum kristninnar, og hafði mikið starf verið unnið að því að sam-
ræma hann svo sem getið var í inngangi þessa rits. Samræmingunni 
fylgdi að sjálfsögðu sú nauðsyn að söngurinn yrði skráður með ein-
hverjum hætti. En lausn á þeim vanda hafði vafist fyrir mönnum. 
Á 9. og fram á 11. öld var notast við tákn sem naumur nefnast (úr 
grísku pneuma = „bending, merki“). Þær munu eiga rætur að rekja 

Nokkur algengustu táknin í fornri nótnaskrift.
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til áherslumerkja sem notuð voru í latínutextum, og ef til vill bend-
inga sem söngmeistari gaf lærisveinum sínum á þeim tíma þegar 
allt nám og kennsla á þessu sviði var í raun munnlegt. Naumur 
sýndu aðeins einföld nótnasambönd, sveigju laglínunnar upp eða 
niður, og einkum þó hvaða tónasambönd heyrðu til hverju atkvæði 
textans, en ekki stöðu lagsins í tónstiganum, tónhæð né tónbil. Úr 
naumum verður því ekkert lag lesið með fullri vissu eða nákvæmni. 
Þær voru fyrst og fremst minnistákn til stuðnings þeim sem fyrir 
fram kunnu sönginn í aðalatriðum.36 

Enginn vafi er á því að fyrstu söngbækur sem hingað bárust með 
kristninni voru ritaðar með þessari fornu nótnaskrift. Í handrita-
deild Landsbókasafns eru varðveittar örfáar skinnpjötlur með 
naumum, og munu þau vera úr slíkum bókum.37 Annars eru nótna-
blöð úr eigu Íslendinga á miðöldum nær alfarið með rómönskum 
kóralnótum á nótnastreng og verður nánar um þetta rætt hér á 
eftir. Frá þessu er þó ein mikilvæg undantekning sem nú verður 
greint frá.

 36 Catholic Encyclopedia, Vol. X (Neum).
 37 Dæmi um skinnblöð með strenglausum naumum: Lbs fragm. 29. JS fragm. 10. Sjá 

nánar: Jakob Benediktsson, 1959, s. 8, 20.

Naumur í gömlu íslensku handriti (J. S. fragm 10).



71

3. kafli Kirkjusöngur í kaþólskum sið

Elsta kirkjusöngsbókin
Í Árnasafni í Kaupmannahöfn er handritið AM 788, 4to, alls 118 
blöð. Það er í safnskránni talið vera frá 12. öld (nema þrjú blöð 
aftarlega í bókinni sem eru mun yngri). Þetta er bók í leðurbandi 
frá síðari tíma og hefur verið með spennum sem nú eru týndar.

Bók þessi hefur verið nefnd Lectionarium Romanum. Réttara 
væri þó Missale Romanum því að hér eru, auk pistla og guðspjalla 
(lectiones), breytilegir liðir messunnar frá upphafi aðventu og fram 
á laugardag fyrir páska. Hér er því um að ræða messusöngsbók sem 
tekur yfir fyrra hluta kirkjuársins, frá fyrsta sunnudegi aðventu til 
páska. Örfá blöð vantar fremst í bókina (þar á meðal titilblað) og 
nokkur blöð aftan af henni. Samsvarandi efni fyrir síðara hluta 

Úr AM. 788 4to, 15. blað, framsíða. Ofan til á síðunni lýkur annarri messu 
(morgunmessu) á jóladag með því að minnst er heilagrar Anastasíu píslarvotts, 
eins og enn er gert í rómversk-kaþólskum sið, m. a. með altarisgöngusöngnum 
Exsulta filia Syon (Fagna, dóttir Síons). – Á miðri síðunni hefst svo þriðja 
messa jóladagsins, dagmessan, með inngönguversinu Puer natus est nobis filius 
datus est nobis (Barn er oss fætt, sonur er oss gefinn).
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kirkjuársins hefur verið á annarri bók, en algengt var að skipta 
þannig þessu efni í tvær bækur svo að þær yrðu meðfærilegar.

Allir söngliðir messunnar eru nótusettir með naumum. Söng-
textar eru skrifaðir með heldur smærra letri en lestextar og naum-
urnar settir fyrir ofan þá milli lína. Gleitt bil er þar stundum milli 
orða eða atkvæða í sömu línu, því að langar tónfléttur eða sam-
kveður (melismur) eru á sumum samstöfum textans. Skriftin er 
skýr en textinn víða mjög bundinn, einkum það sem lesa skal. 
Hann er allur á latínu og áherslur merktar líkt og enn er gert í kaþ-
ólskum kirkjusöngsbókum (með broddum yfir áhersluatkvæðum). 
Fyrirsagnir og upphafsstafir efnisþátta eru með rauðum lit sem lík-
lega hefur fölnað nokkuð í aldanna rás, en annars er bókin skraut-
laus. Samt er þetta fallegt handrit.

Í skránni er þess getið að margt í handritinu beri vott um tengsl 
þess við Ísland og fremst í bókinni er miði með svofelldri athuga-
semd:

„Eg kasta þessari bók med í bland ef minn Hr Assessor Arne 
vildi hana sjá, eður eiga, [hún] hefur fylgt þessu heimili, af öllum 
foröktuð, og [var] af mér fundin 1727 í bréfarusli. Testor (vottar) 
Ormur Daðason.“

Sá sem þessi orð skrifar er Ormur Daðason sýslumaður (1684–1744). 
Páll Eggert Ólason segir í Íslenskum æviskrám að hann hafi stutt 
„Árna frænda sinn Magnússon í handritasöfnun, skrifaði og lét 
skrifa upp fyrir hann handrit og skjöl“. Hann hefur ekki búist við 
að Árna mundi þykja mikið koma til þessarar gömlu skræðu, og 
helst að sjá að hann hafi talið heimilisfólki sínu það til gildis að 
hafa „foraktað“ hana. Þarna speglast eflaust almenn viðhorf um 
þessar mundir. Ormur Daðason var Barðstrendingur að uppruna, 
varð stúdent úr Skálholtsskóla 1706, var síðar aftur í Skálholti til 
1712. Eftir það var hann á ýmsum stöðum vestanlands, í Flatey, á 
Reykhólum, í Bæ á Rauðasandi frá 1725 (þar hefur hann verið þegar 
hann fann handritið), og loks að Fagradal innra frá 1728 til ævi-
loka. Sýslumaður var hann fyrst í Strandasýslu en í Dalasýslu frá 
1727 til dauðadags.

Að sögn Jónasar Kristjánssonar handritafræðings var fjallað sér-
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staklega um þessa bók þegar skiptingu íslensku handritanna í Kaup-
mannahöfn var að ljúka. Hann segir að þeir Magnús Már Lárusson 
hafi haldið því fram, ef til vill þó ekki af fullri sannfæringu, að 
handritið væri skrifað á Íslandi og ætti því að fara aftur þangað. 
Um þetta voru danskir fræðimenn á öðru máli og í lokahrinu 
samninganna lenti bókin hjá Dönum. En Vésteinn Ólason þáver-
andi forstöðumaður Árnastofnunar í Reykjavík fékk handritið léð 
hingað vegna þeirrar athugunar sem hér greinir frá. 

Stefán Karlsson handritafræðingur taldi sig ekki geta skorið úr 
um hvort bókin hefði verið skrifuð á Íslandi, en ef svo væri gæti 
hún vart verið yngri en frá lokum 12. aldar. Væri handritið erlent 
mundi það vera talsvert eldra, jafnvel frá öndverðri öldinni. Naum-
urnar benda til að það gæti verið enn eldra.

Sennilega er bókin skrifuð erlendis og trúlegast að hún hafi bor-
ist hingað með einhverjum þeirra ungu Íslendinga sem sóttu nám 
til meginlandsins á þessum tíma. Messubækur af þessu tagi, þar 
sem allt meginefni guðsþjónustunnar er dregið saman í réttri röð, 
voru fágætar á meginlandinu á 11. og 12. öld, en þóttu mikil þarfa-
þing einkum þar sem fátt var vígðra manna til messusöngs og kór 
vantaði.38 Óvíða hefur þeirra verið meiri þörf en á Íslandi. En þær 
hafa ekki verið auðfengnar og eflaust mjög dýrar. Það má hugsa sér 
að einhver íslenskur maður sem aðgang hafði að slíkri bók hafi 
tekið sér fyrir hendur að afrita hana til eigin nota, og sé hér komið 
afrit hans. Hann mundi hafa kappkostað að líkja sem best eftir 
frumritinu, og gæti það torveldað nákvæma tímasetningu hand-
ritsins. Þannig gæti hvort tveggja verið rétt: að bókin sé skrifuð 
erlendis en þó af íslenskum manni. Þetta verður eflaust aldrei 
sannað – né heldur afsannað. En hvað sem um það má segja, er það 
hafið yfir allan vafa að þetta er elsta heillega handritið úr eigu 
Íslendinga sem varðveist hefur.

Það kemur í ljós, þegar þetta eldforna handrit er borið saman 
við kaþólskar handbækur frá síðari hluta 20. aldar, að nær allur 
texti er hinn sami, og eftir því sem lesið verður úr naumunum 

 38 Catholic Encyclopedia, Vol. X (Missal).
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verður ekki betur séð en flest lögin séu einnig hin sömu, að minnsta 
kosti í aðalatriðum.

Lítið eitt um tónfræði miðalda
Menn gerðu sér snemma grein fyrir þeim ljóði á naumunum, hve 
tvíræðar (eða margræðar) þær voru um tónbil í söngnum og stöðu 
lags í tónstiganum. Fyrstu tilraunir til að ráða nokkra bót á þessu 
fólust í því að raða naumunum á eina lárétta línu, og fyrir ofan 
hana eða neðan, en línan átti þá að merkja tiltekinn tón. Ýmislegt 
var reynt til frekari úrbóta, en talið hefur verið að Guido d’Arezzo 
hafi orðið fyrstur til að setja táknin á nótnastreng með fleiri línum, 
líkt og enn tíðkast. Fleiri nýmæli hafa honum verið eignuð, þótt nú 
sé talið að flestar umbætur hans séu byggðar á eldri hugmyndum.

Við tónlistarkennslu hér á landi hefur a.m.k. frá því um 1100 
verið tekið mið af aðferðum Guidos, eins og gert var annars staðar 
um vestanverða Evrópu. Þetta var námsefni menntaðra Íslendinga á 
miðöldum, og heimildir eru um bein áhrif Guidos hér á landi allt 
fram til loka 18. aldar, eins og síðar verður sýnt. Verður því ekki hjá 
því komist að gera hér stuttlega grein fyrir þeim fræðum sem við 
hann hafa verið kennd.

Grundvöllurinn er tónstigi miðalda, stundum nefndur gríska 
bókstafsheitinu gamma eftir upphafstóni sínum. Orðið „gammi“ er 
reyndar enn til í íslensku máli í merkingunni „tónstigi“. Gammann 
má sýna þannig á nútíma nótum:

Guido lagði grunn að kennslu í nótnalestri sem byggt hefur verið 
á allt til vorra daga, þótt ýmislegt hafi breyst. Frumhugmyndin er 
röð sex tóna, hexakord (úr grísku, = sex strengir), tónstigi með 
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stórum skrefum (tvíundum) nema á milli 3. og 4. tóns, en þar er 
skrefið lítið (lítil tvíund). Slíkar tónaraðir eru á hljómborðinu á 
hvítu nótunum frá c-a, nefnd á miðöldum hexachordum naturale, 
(náttúrlegur hexakord) og frá g-e, nefnd hexachordum durum 
(harður hexakord), þar sem tónbilið milli g og b-quadrum (h) er 
stór þríund. Fyrsta frávikið frá þeim tónstiga sem hvítu nóturnar 
mynda var það að nótan b var lækkuð um hálftón, þannig að tón-
bilið milli g og b-rotundum (b) er lítil þríund, og þá kom fram 
þriðja sex tóna röðin, frá f-d, nefnd hexachordum molle (linur, 
mjúkur hexakord). Mismunandi ritháttur á hinu upphaflega og 
lækkaða b-i leiddi til þess að með germönskum þjóðum fékk 
óbreytti tónninn nafnið h þegar frá leið, en lækkaði tónninn hélt 

Guido frá Arezzo (Guido d’Arezzo, 
Guido Aretinus, f. um 980, d. um 
1050), kenndur við borgina Arezzo í 
Toscana á Ítalíu, var einn merkasti 
tónfræðingur miðalda. Sjálfur mun 
hann ekki hafa verið mikill nýjunga-
maður, en afbragðskennari, og 
honum var einkar sýnt um að fella í 
kerfi og setja fram fræði sín með 
skipulegum hætti. Hann var einn 
allramerkasti tónmenntafrömuður 
miðalda og var víða til kvaddur að 
kenna og koma lagi á kirkjusöng. 
Hann gæti hafa verið sá Guido sem 
Hermann erkibiskup í Brimum kall-
aði til að bæta kirkju-söng og 
klaustur lifnað í umdæmi sínu 1023. 
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b-nafninu. Stöðu hexa kordanna í gammanum þótti einfaldara að 
sýna með bókstöfum en nótum, og því var gamminn einatt sýndur 
í töflu-formi á þessa leið, og ætti að lesa neðan frá og upp:

Scala Musicalis (tónstiginn) eða Gamminn

ee … … … … … … la

dd … … … … … la sol

cc … … … … … sol fa

bb … … … … … fa(b) mi(h)

aa … … … … la mi re

g … … … … sol re ut

f … … … … fa ut

e … … … la mi

d … … la sol re

c … … sol fa ut

b … … fa(b) mi(h)

a … la mi re

G … sol re ut

F … fa ut

E la mi

D sol re

C fa ut

B mi

A re

r ut
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Gammin úr Appendix Ólafs Brynjólfssonar. Lbs. 1566, 4to.
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Guido nefndi hvern tón í röðinni sínu nafni, hvar sem röðin var í 
tónstiganum. Nöfnin eru fengin úr gömlum hymna, sem enn er 
sunginn í kaþólskum kvöldtíðum á messudegi Jóhannesar skírara 
(Jónsmessu) 24. júní. Hver braglína byrjar einum tóni hærra en sú 
næsta á undan, og nótnanöfnin ut, re, mi, fa, sol, la eru þau atkvæði 
sem á þessa tóna falla í fyrsta versi hymnans.

Þegar sjöundi tónninn bættist ofan við hexakordinn fékk hann 
nafnið si, en það er myndað af upphafsstöfum tveggja síðustu 
orðanna í versinu: Sancte Iohannes.

Til stuðnings nemendum sínum bjó Guido einnig til eins konar 
„táknmálskerfi“ sem fólst í því að í opnum lófa og á fingrum vinstri 

Ut queant laxis – umskrifaðar nótur
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handar átti hver tónn gammans (tónstigans) sinn stað, sem bent var 
á með vísifingri hægri handar eftir því sem við átti. Þessa „Guidos-
hönd“ sem svo hefur verið nefnd má sjá uppdregna í mjög mörgum 
tónfræðiritum fyrri alda.

Mikilvægasta nýmælið sem Guido ruddi til rúms var þó sjálfur 
nótnastrengurinn, oftast með fjórum samhliða línum en stundum 
fleiri, og var nótnatáknunum raðað á línurnar og bilin milli þeirra. Í 
upphafi lags var svonefndur lykill settur á eina línu strengsins. Lykl-

Guidos-höndin
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arnir voru í upphafi óbreyttir bókstafir (nótnaheiti), oftast c (þ. e ein-
strikað c, mið-c-ið á hljómborðinu) eða f (litla f, fimmund neðar). 
Sums staðar í handritum eru lyklarnir hafðir báðir. Út frá þessum 
lykiltónum, sem stundum voru skrifaðar á litaðar línur, voru svo 
aðrir tónar auðfundnir, og lagið örugglega staðsett í tónstiganum. 

Þessir lyklar áttu ekki fastan stað á nótnastrengnum eins og nú 
tíðkast, heldur fór staðsetning þeirra eftir tónsviði og umfangi þess 
lags sem skrifa átti, og einatt var lykill færður til á strengnum í 
miðju lagi, eða skipt um lykil, ef lag fór svo hátt eða lágt að það 
rúmaðist ekki á strengnum með óbreyttum lykli. Svonefnd „auka-
strik“ ofan eða neðan við nótnastrenginn, sem nú eru algeng, sjást 
varla í miðaldanótum.

Með tilkomu nótnastrengsins breyttust naumurnar á þann veg 
að þær hentuðu betur þessu nýja umhverfi. Þróaðist þá smám 
saman sú nótnagerð sem nefnd hefur verið kóralnótur, nótnahausar 
sem settir voru á línurnar og bilin milli þeirra í nótnastrengnum. 
Þessar nótur sýna tónhæð og tónbil af fullri nákvæmni en yfirleitt 
ekki lengd tóna, enda réðst hún af áherslum og lengd atkvæða í 
textanum, og kom það ekki að sök meðan tónlist var öll einradda 
og alger þjónn orðsins. Kaþólski kirkjusöngurinn, Gregors-söngur-
inn, er allur einradda, og hið sama má segja um langmest af þeirri 
músík sem iðkuð var á Íslandi langt fram á 19. öld.

Kóralnótur þróuðust aðallega með tvennum hætti: annars vegar 
eru rómanskar kóralnótur með ferhyrndum nótnahausum, hins 
vegar gotneskar (þýskar) nótur, stundum kallaðar „hóffjaðrir“ (þ. 
Hufnägel) vegna fleyglögunar nótnanna.

Rómanska nótnagerðin má heita einráð á handritum og hand-
ritabrotum sem hér hafa varðveist frá kaþólskri tíð. Þau hafa lang-
flest verið vel vönduð og sýnilega skrifuð af mönnum sem kunnu 
ágætlega til verka. Þessi nótnaritun hafði þegar á 13. öld þróast að 
því marki að síðan hefur hún lítið breyst í rómversk-kaþólska 
kirkjusöngnum. Er því oftast auðveldur samanburður handritanna 
við rómverskar kirkjusöngsbækur sem prentaðar eru um miðja 20. 
öld, og furðulega margt er þar óbreytt að mestu eða öllu.39 

 39 Graduale Romanum (1946). Liber usualis (1964).
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Nær heimur leikur í hendi mans – úr JS385 8vo.
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Eftir siðaskipti ber meira á svo nefndri „mensural“ nótnaskrift í 
íslenskum handritum, en hún á að sýna hlutfallslega lengd tóna og 
er þrep í þróunarstiganum til nótnaritunar nútímans. En skriftin á 
þessum handritum er yfirleitt miklu viðvaningslegri en hinum eldri 
og ber einatt vitni um ónóga þekkingu ritaranna.

Íslenska hómilíubókin
Stórmerk heimild er til, þótt henni hafi lítill gaumur verið gefinn, 
um aðra hlið á tónmennt Íslendinga á fyrstu öldum kristninnar. 
Þetta er sú táknræna og trúarlega merking sem spekingar miðalda 
tengdu tóntegundum Gregorssöngsins, svo nefndum kirkjutónteg-
undum. Þessa heimild er að finna í þeirri íslenskri bók sem elst 
hefur verið talin, Íslensku hómilíubókinni. Hún mun vera rituð um 
aldamótin 1200, en víst er talið að textinn sé eldri að miklu eða öllu 
leyti. Handrit hennar á skinni er varðveitt í Konunglegu bókhlöð-
unni í Stokkhólmi.40 Enginn veit með vissu um feril bókarinnar 
þær fimm aldir sem hún var hér áður en handritið var selt til Sví-
þjóðar seint á 17. öld, en leiddar hafa verið líkur að því að hún hafi 
verið í eigu Þingeyraklausturs, og jafnvel rituð þar.41 

Hómilíubókin var fyrst gefin út á Íslandi 199342 og þá í tveimur 
útgáfum. Annars vegar er lestrarútgáfa með nútíma stafsetningu í 
umsjón Sigurbjörns Einarssonar biskups og málfræðinganna Guð-
rúnar Kvaran og Gunnlaugs Ingólfssonar, sem Hið íslenska bók-
menntafélag gaf út. Hins vegar er fræðileg útgáfa á vegum Stofn-
unar Árna Magnússonar á Íslandi, þar sem handritið allt er 
ljósprentað og textinn tekinn upp stafréttur. Umsjón þeirrar útgáfu 
hafði hollensk kona, Andrea de Leeuw van Weenen, sem hefur 
rannsakað handritið ítarlega og gerir grein fyrir athugunum sínum 
í löngum inngangi á ensku.

Sigurbjörn biskup tekur fram í inngangsorðum að útgáfu Bók-
menntafélagsins að Hómilíubókin sé ekki húslestrabók, heldur 

 40 Merkt Perg. 4to nr. 15.
 41 Stefán Karlsson handritafræðingur, sjá: Íslensk hómilíubók, 1993: vii, neðanmáls. 

Sbr. ennfr.: The Icelandic Homily Book, 1993: 4.
 42 Sbr. sænsk útgáfa: Isländska homilier, 1872. 
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„lestrabók handa prestum, þeim til stuðnings eða beinna afnota“. Í 
henni eru ræður sem prestar gátu haft til hliðsjónar við ræðugerð 
eða jafnvel notað óbreyttar sem stólræður, og þar eru einnig nyt-
samlegar fræðslugreinar og bænir.43 Hér má fræðast um margt sem 
lýtur að kristnihaldi hér á landi eins og það var – eða átti að minnsta 
kosti að vera – um það bil tveimur öldum eftir kristnitöku og jafn-
vel eitthvað fyrr.

Jón Helgason prófessor telur það víst um suma lestrana að þeir 
séu drjúgum eldri en bókin sjálf, „og má vel ímynda sér að ein-
hverjir þeirra hafi staðið á þeim blöðum sem góður klerkur, meist-
ari Gísli, hafði á púltinu eða lektaranum fyrir framan sig í Hóla-
kirkju á dögum Jóns biskups helga,“ segir hann.44

Tónfræði í Hómilíubókinni
Upphafskafli Hómilíubókarinnar er á lausu blaði í handritinu, upp-
haf hans er glatað, og í útgáfu Bókmenntafélagsins er honum sleppt, 
nema einni setningu sem höfð er að eins konar einkunnarorðum 
útgáfunnar. 

Í útgáfu Árnastofnunar er hann að sjálfsögðu birtur. Þó kemur 
þar fram að menn hafa efast um að þetta lausa blað hafi heyrt bók-
inni til í upphafi.45 Sumir fræðimenn telja sig hafa fundið allt upp í 
14 rithendur á bókinni en aðrir, þar á meðal ýmsir sem gerst þekkja 
handritið, telja það eins manns verk en unnið á löngum tíma og 
skrifað upp eftir mismunandi fyrirmyndum. Hér skiptir litlu hvort 
blaðið er úr þessari bók eða annarri sams konar frá sama tíma, jafn-
vel skrifaðri af sama manni.46 Það álit útgefanda að eitthvað vanti 
aftan á kaflann47 orkar tvímælis. Honum lýkur framarlega í línu með 
sams konar greinamerki og annars staðar í bókinni er haft við kafla-
lok, og í næstu línu byrjar sami skrifari nýjan kafla um annað efni. 

Um efni kaflans hefur útgefandinn fátt að segja, vísar aðeins til 

 43 Íslensk hómilíubók, 1993: viii–ix.
 44 Jón Helgason, 1958: 16.
 45 The Icelandic Homily Book, 1993: 16.
 46 The Icelandic Homily Book, 1993: 32–34.
 47 The Icelandic Homily Book, 1993: 7.
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tveggja ritgerða sem um hann hafa verið birtar.48 Það er fráleitt að hér 
sé um að ræða prédikun (sermon) eins og útgefandinn telur.49 Þessi 
fyrsti kafli er ein þeirra fræðslugreina sem bókin geymir, og svo vill til 
að hún fjallar einmitt um tónkerfi miðalda og þá táknrænu og trúar-
legu merkingu sem lögð var í það. Af honum er alveg ljóst að íslenskum 
klerkum á 12. öld hefur verið ætlað að kunna skil á þeim fræðum sem 
hann kennir. Næsti kafli bókarinnar er einnig fræðslugrein fremur en 
predikun og fjallar um skyldur og þjónustu kennimanna.

Dr. Róbert A. Ottósson virðist fyrstur manna hafa skilið til hlítar 
þennan upphafskafla Hómilíubókarinnar og hann birti stutta rit-
gerð um hann 1970.50 Hann les úr textanum og skýrir hann, bendir 
á nokkra samsvörun við latneska miðaldatexta, þótt ekki sé um 
þýðingu að ræða, og setur fram tilgátu um tilgang hans og notkun. 

Kaflinn, eða það sem varðveist hefur af honum, er aðeins tæp 
blaðsíða í handritinu, og verður hér tekinn upp í heild eftir útgáfu 
Árnastofnunar, en með nútímastafsetningu líkt og í útgáfu Bók-
menntafélagsins. Leturbreytingar eru gerðar hér, greinaskil sett og 
þýðingar og viðbætur innan hornklofa. Þetta er fyrri hlutinn:

aldri þessa heims voru Guðs vinir öflugir, sem sómir hirðmönnum 
og konungs vinum.

Secundus [annar] heitir þunga [tónn, ólæsilegt í handr.] því að 
þyngri hefndir komu fyrir illlífi í flóði og fyr[ir] ofmetnað í stöpuls 
smíð á þeim heims [aldri] heldur en síðar yrði.

Tercius [þriðji] heitir harðlyndis tónn, því að harðari mannraun eða 
ástar lagði Guð við Abraham en við aðra menn, í ástar freistni við sig.

Quartus [fjórði] heitir vox adulationis, eftirmælis tónn, því að á Móses 
ævi lifði Guð fleira eftir sínum lýð og teygði á fleiri vega […] en fyrr.

Quintus [fimmti] heitir mansöngs raust, því að þeim Davíð og 
Salómon veitti Guð mesta skilning of ástríki brúðar og brúðguma, 
það er heilagrar kristni og Guðs.

Sextus [sjötti] heitir gráts tónn, því að á miskunnar tíð er boðin 
synda iðrun og líkn fyrir heitið.

 48 Róbert A. Ottósson, 1970. Marchand, James W., 1975.
 49 The Icelandic Homily Book, 1993. Part II. Facsimile and transcript: Bl. 1r, neðan-

máls.
 50 Róbert A. Ottósson, 1970: 169–176.
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Septimus [sjöundi] heitir stirðleiks tónn (ofan línu: immitis 
[ómildur]), því að í hvers manns lífláti er nauð og ótti.

Octavus [áttundi] (ofan línu: vox leticie) heitir gleði tónn, því að í 
eilífu lífi er sönn gleði og fögnuður án enda.

Hér eru taldir í réttri röð „tónar“ (tóntegundir) kirkjusöngsins, þeir 
eru tölusettir eins og gert er enn í dag, og lýst táknrænni merkingu 
hvers um sig. Fyrst hefur verið talinn primus [fyrsti] tonus, og er 
fyrsta setningarbrotið niðurlag þess sem um þá tóntegund hefur 
verið sagt. Róbert A. Ottósson gat þess til að þessi fyrri hluti kaflans 
hafi verið minnistexti sem prestlingum hafi verið kenndur með 
viðeigandi tónlagi er hafi komið við í öllum tóntegundunum og 
falið í sér höfuðeinkenni þeirra. Hann tilgreinir dæmi um slíkt úr 
þýskri messusöngsbók frá 13. öld, og gengur svo langt að setja fram 
hugmynd um hvernig lag við þennan texta gæti hafa verið. Þetta er 
skemmtileg tilgáta og alls ekki ósennileg.

Í framhaldi kaflans kemur svo nánari útlistun á tengslum „tón-
anna“ (tóntegundanna) við Biblíutexta, og lögð er áhersla á það sem 
„tónunum“ er sameiginlegt. Fer sá texti hér á eftir:

Þeir eru með einu raustar haldi, primus Adam, quartus Móses, sextus 
Jóhannes, því að til einnar miskunnar voru kallaðir allir kyn Adams 
fyr[ir] lög og undir lögum [ofan línu: Móses] og á miskunnar tíð 
[ofan línu: Jóhannes]. Sú raust er þeir hafa stendur á inu níunda 

Úr Hómilíubók.



86

Íslensk tónlistarsaga

hljóði allrar raustar, því að á hverri tíð þes[sar]a þriggja voru margir 
þeir er nú eru laðaðir með níu engla sveitum.

Þeir eru með öðru haldi saman, tercius [ofan línu: Abraham], 
quintus [ofan línu: Davíð], octavus [ofan línu: himinríki], og jarteina 
þeir eilíft frelsi. Abraham gat frelsta frændur sína er teknir voru áður, 
en Davíð gekk einn á mót andskota gyðingafólks og tók hann brigsli 
og ánauð af Guðs fólki. Svo er og sæla himinríkis frjáls og óttalaus 
að fráskildum og yfirstignum öllum þessa heims hlutum. Sú raust er 
þeir hafa stendur á inu ellefta hljóði allrar raustar. Ellefu tala er [ó]
samvirðilegust51 við aðrar tölur, því að hún hefur ekki helfning né 
þriðjung né fjórðung. Svo hefur og eilíf sæla enga samvirðing við allt 
unað annað að virða. 

En secundus Nói tonus hefur lægst raustar lag fyr[ir] því að sá 
tónn jarteinar Nóa ævi. En þá varð sú hefnd vondrar atferðar er mest 
læging var heimstöðunnar er öllu var drekkt nema átta mönnum. Og 
þá lést Guð iðrast er hann hafði skaptan manninn. Sú raust stendur 
á inu sjöunda hljóði, því að sá tónn merkir ótta þessa heims fyr[ir] 
syndaflóðs sakar, en öll heimstaða líður fram á 7 dögum. 

Septimus tonus hefur hæst raustar hald. Í því merkir hann fögnuð 
þann er verður í lífláti góðs manns, því að fögnuður verður þessa 
heims sá hæstur, er góður maður fagnar engla tilkomu á dauðastundu 
sinni. En raust hans stendur á tólf[ta]52 hljóði og merkir það.

Hér er hver „tónn“ (tóntegund) enn frekar tengdur fulltrúum hinna 
átta „heimsaldra“53 (aetates mundi), og sérstök áhersla er lögð á 
tákngildi þeirra „hljóða“ (tóna) sem nefnd eru „raustar hald“ (eða 
„raustar lag“) hverrar tóntegundar. Raustar hald er augljós þýðing á 
latnesku orðunum tenor vocis, og merkir þann tón sem kalla mætti 
framsagnar- eða lestón, og hefur ýmist verið kallaður tenor, tuba 
eða dominant. Táknræna merkingin er í öllum aðalatriðum í sam-
ræmi við það sem þekkt er í evrópskum ritum frá svipuðum tíma 
og jafnvel yngri en þessi texti er.54 Tengsl tóntegundanna við nöfn 
og atburði Biblíunnar eru alkunn úr miðaldaritum.

 51 Forskeytið (ó) er leiðrétting Jóns Helgasonar, sjá: Tvær kviður fornar, 1958: 179.
 52 Leiðrétting Róberts A. Ottóssonar, sjá áður tilv. grein: [Bls.tal]
 53 Nánar um hugtakið „heimsaldur“, sjá: Svanhildur Óskarsdóttir, 2006.
 54 T. d. Johannes Cotto (um 1100) og Ægidius Zamorensis (13. öld). Sbr. Róbert A. 

Ottósson, 1970: 172–173.
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Eflaust hefur verið gerð grein fyrir gammanum í upphafi kafl-
ans, sem nú er glatað, og þar hefur sennilega einnig verið sagt frá 
tónsviði (ambitus) og frumtóni (lokatóni, finalis), hverrar tónteg-
undar. En það sem hér segir um raustar hald má bera saman við 
gammann hér að framan (bls. 53).

„Tónarnir“ (tóntegundirnar) sem hér um ræðir eru hinir sömu 
og enn ríkja í Gregorssöngnum (jafnan nefndar kirkju-tóntegundir) 
og tölusettir með sama hætti og þar. Þeir eru hér sýndir á nútíma-
nótum, „raustar hald“ (tenor, tuba) merkt með bókstafnum T, en 
frumtónn eða lokatónn (finalis), sem ekki er getið í varðveitta text-
anum, með bókstafnum F.

Tóntegundirnar heyra saman tvær og tvær með sama frumtóni 
eða lokatóni, finalis (F), sem er d í 1. og 2. tóntegund, e í 3. og 4., f í 
5. og 6., en g í 7. og 8. tóntegund. Tóntegund sem merkt er oddatölu 
nefnist frumtóntegund (authenticus), en samstæð tóntegund (með 
sama lokatóni) hefur verið nefnd afleidd (plagalis). Tónsvið afleiddu 
tóntegundanna liggur ferund lægra en frumtóntegundanna, og 
lestónninn (T) er þar einnig lægri, þótt lokatónninn (F) sé hinn 
sami. Hér kemur enn fram greinileg staðfesting á því áhersluatriði 
textans í Hómilíubókinni, að lestónninn er hinn sami í 1., 4. og 6. 

V œ œ œ œ œ œ œ œ
F T œ œ œ œ œ œ œ œF T

V œ œ œ œ œ œ œ œ
F T œ œ œ œ œ œ œ œF T

V œ œ œ œ œ œ œ œ
F T

œ œ œ œ œ œ œ œ
F T

V œ œ œ œ œ œ œ œ
F T

œ œ œ œ œ œ œ œ
F T

1. Dórísk tóntegund (Adam) 2. Hýpódórísk (Nói, syndaflóðið)

3. Frýgísk (Abraham) 4. Hýpófrýgísk (Móses)

5. Lýdísk (Davíð) 6. Hýpólýdísk (Jóhannes)

7. Mixólýdísk (Dauðinn, dómsdagur) 8. Hýpómixólýdísk (Himnaríki)

Kirkjutóntegundir

Kirkjutóntegundir.
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tóntegund (tónninn a), svo og í 3., 5. og 8. tóntegund (tónninn c), 
en 2. tóntegundin hefur lægsta lestóninn, litla f sem nú er kallað, og 
hin 7. hinn hæsta, einstrikað d.

Þessi merkilega heimild er óræk sönnun þess að íslenskir fræði-
menn á 12. öld hafa verið vel heima í tónfræði jafnt sem táknfræði 
sinna tíma, og hafa hugsað, talað og ritað um þau efni á móðurmáli 
sínu með sama hætti og gert var á latínu á helstu menntasetrum 
meginlandsins. Skiptir þá í raun ekki miklu hvort hér er um að 
ræða þýðingu erlends texta eða íslenska endursögn þeirra erlendu 
fræða sem um er fjallað. Líklegt er að flest sé þýtt í Hómilíubókinni 
og hafa sumir frumtextarnir fundist í erlendum miðaldaritum. En 
bein fyrirmynd þessa kafla hefur ekki fundist, þótt hliðstæðir textar 
séu kunnir.55

 55 Sjá áður tilv. grein eftir Róbert A. Ottósson.

Alcuin [(Flaccus) Albinus] var enskur fræðimaður, rithöf-
undur og kennari, f. um 735, d. 804. Á ferðum sínum um 
meginlandið kynntist hann Karli keisara mikla, sem 781 bauð 
honum vist við hirð sína í Aachen. Hann varð kennari keisar-
ans sjálfs og mikill áhrifamaður um alla menntastefnu hans. 
– Alcuin skrifaði fjölda ritgerða um ýmis efni, en nú er talið 
að honum hafi verið eignað enn fleira en hann átti með réttu. 
Þar á meðal er ritgerð sem varðveitt er í nokkrum handritum 
frá 13. öld og síðar, og var prentuð 1765 með titlinum De octo 
tonis. (Um tónana átta). Þar er tóntegundum Gregors-söngs-
ins fyrst skipað í kerfi svo vitað sé. Þess vegna hefur Alcuin 
verið talinn höfundur kerfisins. En nöfn tóntegundanna 
(dórísk, frýgísk o.s.frv.) eru síðar til komin, tekin upp úr 
grískum tónfræðum, en hafa þó aðra merkingu en þar. – Rit 
Alcuins fóru víða í afritum, og í kirkjumáldögum frá 14. öld 
má sjá að eitthvað af þeim hefur verið til hér á landi á mið-
öldum (sbr. Ísl. fornbréfasafn II, bls. 435, 455 o. v.) Nafnið er 
stundum ritað Alquinus eða Alkvinus.
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Talið er að kirkjutóntegundunum hafi verið skipað í kerfi, líkt 
og hér var sýnt, eigi síðar en í lok 8. aldar, og hefur enska fræði-
manninum Alcuin verið eignað það afrek. Kerfið er enn í fullu gildi 
í rómversk-kaþólska kirkjusöngnum eins og áður sagði, og er þar 
vísað til tóntegundanna með tölusetningu þeirra.

Þetta er sá tónheimur sem Íslendingar lifðu og hrærðust í um 
aldir, jafnvel allt fram á 19. öld, og endurómur hans lifir enn í þjóð-
lögunum, þeim sem fornlegust eru og svipríkust. Aftur verður því 
vikið að kirkjutóntegundunum þegar fjallað verður um þjóðlaga-
arfinn síðar í þessu riti. 

Tíðasöngur 
Kaþólska kirkjan varð brátt mjög voldug stofnun í íslensku þjóðlífi. 
Hér verður fátt rætt um efnahagsleg og félagsleg áhrif kirkjunnar en 
fleira um helgisiðina og þó einkum um þann söng sem var uppi-
staða allra helgiathafna og hefur því mætt á eyrum hvers manns-
barns í landinu sýknt og heilagt að kalla má.

Opinber guðsþjónusta kirkjunnar fór fram með tvennum hætti. 
Annars vegar var messan, sem sungin var fyrst og fremst á helgi-
dögum og hátíðisdögum kirkjunnar, en einnig á virkum dögum á 
meiri háttar kirkjum. Hins vegar voru daglegar tíðir sem átti að 
syngja á hverri eykt eða átta sinnum á sólarhring, að minnsta kosti 
á höfuðkirkjum, en þær eru nefndar svo í Hómilíubókinni:

1. Óttusöngur hinn fyrri, um miðnæturskeið
2. Óttusöngur hinn efri (síðari), um óttubil
3. Miðmorgunstíð eða prima tíð
4. Dagmálatíð
5. Miðsdagstíð, um hádegi
6. Eyktartíð, um nónbil 
7. Aftansöngstíð, um sólarlag
8. Náttsöngur, um náttmál.

Bæði í messu- og tíðasöng voru annars vegar fastir þættir sem voru 
með fáum undantekningum óbreyttir allt kirkjuárið, hins vegar 
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breytilegir liðir sem tóku mið af tíðum kirkjuársins og tilefni helgi-
haldsins.

Tíðasöngur var bæn og lofgerð sem fór fram í kirkju eða kapellu 
en án altarissakramentis (brauðs og víns) og því ekki messa. Megin-
efni tíðasöngs, auk bænagerðar, var flutningur Davíðssálma. Flutn-
ingsmátinn, á erlendum málum nefndur „psalmodia“, einkennist 
mjög af fábrotnum tónlögum og sönglesi sem byggt er á fornum 
kirkjutóntegundum miðalda, alls 8 talsins (sjá nánar á bls. 87). Til 
að árétta inntak sálmsins og innramma hann í tónrænt form, fylgir 
honum ætíð andstef (antifóna) sem sungin er bæði á undan og eftir. 
Ákveðinn fjölda Davíðssálma skyldi syngja á hverri dag- og nætur-
tíð sólarhringsins, þannig að þeir yrðu allir sungir á einni viku, 
samtals 150 að tölu. Auk Davíðssálma voru við tíðagjörð m. a. 
sungir lofsöngvar (cantica), víxlsöngvar (responsoria) og hymnar 
(hymni). Tíðasöngur fór fram með mismunandi hætti eftir eðli og 
gerð helgisöngvanna, en einnig eftir aðstæðum og fjölda söng-
manna. Stundum sungu allir einum rómi eða söngnum var skipti 
milli tveggja söngflokka, ellegar þá að forsöngvari og kór skiptustu 
á. Tíðagjörð var misjafnlega löng eftir eyktum sólarhringsins. 
Lengstur var óttusöngur hinn fyrri, þá voru fluttir tólf Davíðs-
sálmar auk annars söngefnis, á milli voru lestrar úr helgum ritum 
svo og lesefni sem tengdist hátíðisdögum dýrlinga.56

Sérstakar tíðasöngsbækur munu hafa verið til í flestum kirkjum 
og höfðu að geyma það efni sem hér til heyrði. Eflaust hafa tíðir 
verið sungnar reglulega á biskupsstólunum, í klaustrunum og lík-
lega á ýmsum höfuðkirkjum, og miklu víðar á hátíðum, föstum 
fyrir jól og páska, og ennfremur á imbrudögum, en svo var nefnd 
þriggja daga fasta í upphafi hvers fjórðungs kirkjuársins.

Í Hómilíubókinni eru almenningi lagðar lífsreglur um föstuhald. 
Áhersla er lögð á það meðal annars að menn skuli kostgæfa tíðafarir 
og kirkjusókn, enda sé þá eigi minna um vert að rækja tíðir um 
rúmhelga daga heldur en löghelga daga utan föstu. „Höfum hvern 
dag minning tíða vorra. Minnumst átta tíða hvern dag.“57

 56 Kristni á Íslandi, 2000. I: 318–319. Kristni á Íslandi, 2000. II: 232–234.
 57 Íslensk hómilíubók, 1993: 163.
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Skylt er að koma til kirkju eða að krossi eigi sjaldnar en þrisvar á 
dag: Fyrst að morgni og minnast þá óttusöngva beggja og mið-
morgunstíðar, í annað sinn um eyktarskeið (nónbil) og minnast þá 
þeirra tíða er ekki hafa verið ræktar áður, og í þriðja sinn áður en 
gengið er til náða og minnast þá náttsöngs síns og svo þess bæna-
halds sem ekki hefur verið gætt um daginn.

Sambærileg ákvæði í máldögum kirkna um skyldur presta, 
benda til þess að við minni kirkjur í fámennum byggðarlögum hafi 
einungis verið sungnar tvennar eða þrennar tíðir á þeim dögum 
sem skylt var að koma til tíða.58 Tíðasöngur í fullri lengd, á öllum 
átta tíðum sólarhringsins dag hvern, var hins vegar siðvenja innan 
klaustranna og eitt helsta einkenni daglegs lífs innan þeirra.59

Ekki er gert ráð fyrir að leikmenn fari með aðra texta en Pater 
noster (Faðir vor) og Credo (trúarjátninguna) við þetta tíðahald60, 
en nær alltaf er tekið svo til orða að syngja skuli. Leikmönnum er 
gert að syngja frá fimm og allt upp í tólf Pater noster fyrir hverja tíð, 
eða ekki færri en 52 yfir daginn ef allt er talið, en Credo skal syngja 
fyrst að morgni áður en farið er til tíðahalds, aftur við miðmorg-
unstíð og náttsöng, og loks skal syngja hvort tveggja, Pater nosterog 
Credo, þegar gengið er til náða.61

Þessar reglur eru settar fram í kafla um föstuhald fyrir páska, og 
má ætla að sömu eða svipaðar kröfur hafi verið gerðar um tíðahald 
á jólaföstu og sennilega imbrudögum. En á virkum dögum á öðrum 
tímum kirkjuársins verður að gera ráð fyrir vægari kröfum í þessu 
efni.

Í Hómilíubókinni eru þrír kaflar sem fjalla um Pater noster 
(Faðir vor). Í þeim öllum er latínutextinn lagður til grundvallar og 
lagt út af hverri bæn fyrir sig, en aðeins í tveimur hinum síðari er 
þeim snúið á íslensku jafnharðan.62 Trúarjátning á íslensku er í 
einum kafla Hómilíubókarinnar, með nokkrum útleggingum og 
viðaukum, og samkvæmt orðalagi í inngangssetningu hefur hún 

 58 Kristni á Íslandi, 2000. I: 244–245. Kristni á Íslandi, 2000. II: 185.
 59 Kristni á Íslandi, 2000, II: 231–241.
 60 Sbr. áður tilv. grein: Gunnar F. Guðmundsson, 2003.
 61 Íslensk hómilíubók, 1993: 163–164.
 62 Íslensk hómilíubók, 1993: 39–44, 45–48, 280–286.
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verið mælt fram, ekki sungin eða tónuð.63 En litlu aftar í bókinni er 
hin postullega trúarjátning á latínu í meginmáli ásamt stuttum 
hugleiðingum um efni hennar, en þýðing er skrifuð smáu og fín-
gerðu letri milli lína og á spássíu.64

Samkvæmt kristinrétti hinum forna í Grágás er „hverjum manni 
… skylt, bæði karlmanni og konu er hyggjandi hefur til, að kunna 
Pater noster og Credo“, og varðar fjörbaugsgarð (þ. e. þriggja ára 
útlegð) ef út af ber.65 Í kristinrétti Árna biskups Þorlákssonar frá 
1275 er þetta ítrekað, látið gilda um hvern þann sem sjö vetra er eða 
eldri, og Ave Maria bætt við. Það er nokkuð víst að þessir textar 
hafa verið kenndir og sungnir á latínu allt til siðaskipta.66 Svo hefur 
einnig verið í öðrum löndum á miðöldum, að ólært alþýðufólk 
hefur jafnan farið með Faðirvor á latínu. Í mörgum klausturreglum 
voru ólærðir munkar látnir fara með Pater nosternokkrum sinnum 
í stað tíðasöngs, og gátu þannig komist upp í meira en hundrað 
Faðirvor á dag.67

Enginn getur vitað hvort eða hve almennt þessar skyldur um 
tíðahald hafa verið ræktar eins og fyrir var mælt.68 Það gæti sýnst 
hafa verið erfitt að „koma til kirkju eða kross“ þrisvar á dag. En 
hafa verður í huga að kirkjur voru mjög margar í landinu um það 
leyti sem Hómilíubókin var rituð, eins og síðar verður greint, bæn-
hús voru víða og krossmark gæti hafa verið til á hverjum bæ. 

Messusöngur
Í einum kafla Hómilíubókarinnar er fjallað ítarlega um messuna, 
tilhögun hennar og táknræna merkingu einstakra messuþátta. Um 
hann er það að segja í stuttu máli, að þar er lýst lið fyrir lið hinu 

 63 Íslensk hómilíubók, 1993: 209–210: „Lítillátlega játning skulum vér hafa vor á 
meðal og svo mæla í lýsingu trúar vorrar: Eg trúi á Guð, föður almáttkan, skapera 
himins og jarðar … .“

 64 Íslensk hómilíubók, 1993. Part I: 213–216. The Icelandic Homily Book, 1993. Part 
II: bl. 68.

 65 Grágás, 2001: 4, 5.
 66 Sbr. Stefán Karlsson, 1990: 145–146.
 67 Cath. Encyclopedia IX (Pater noster).
 68 Sbr. Orri Vésteinsson, 1996: 59–61
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sígilda rómversk-kaþólska messuformi eins og það hefur tíðkast í 
aldanna rás. Messuformið verður best sýnt á töflu:

Rómversk-kaþólsk hámessa 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
                             Sungið                                                                        Tónað eða talað 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
       Breytilegir liðir            Fastir liðir         Breytilegir liðir          Fastir liðir 

–––––––––––––––––––-–-–.––––––––––––––––––––––.–––––––––––––––––––––––.––––––––––––––––––––- 
1. Introitus 
    [Inngangssöngur] 
   2. Kyrie 
      [Miskunnarbæn] 

   3. Gloria  
      [Dýrðarsöngur] 
     4. Oratio (bæn) 
             [Kollekta] 

         5. Lectio [pistill] 
6. Graduale 
    [Pallasöngur] 

7. Alleluia eða 
    Tractus (á föstum) 
            8. Guðspjall 
           (og predikun) 
   9. Credo 
      [Trúarjátning] 
10. Offertorium 
    [Fórnarsöngur] 
         11. Secreto 
            [Lágasöngur] 

         12. Præfatio 
            [Formáli] 
   13. Sanctus 
      [Heilagur] 
      
     14. Canon (í hljóði) 
             [Helgunarbæn]     
   15. Agnus Dei 
      [Guðs lamb] 
16. Communio 
    [Berging]  
         17. Post-communio 
              [Eftirmáli]  
   18. Ite missa est 
      [Messulok] 
 
––––––––––––––––––––--'–––––––––––––––––––––-–'–––––––––––––––––––----–'––––––––––––––––––––– 
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Messuþættirnir, eða upphöf þeirra, eru oft íslenskaðir í Hómil-
íubókinni og stundum getið um höfunda þeirra. Inn í þetta er 
f léttað leiðbeiningum um hvernig prestur skuli hegða sér við 
messugerðina, og táknrænt gildi þeirra athafna og sjálfs messutext-
ans er skýrt með vísunum til heilagrar ritningar.69 Athygli vekur að 
í lýsingunni er ekki gert ráð fyrir predikun, en hins vegar er Hóm-
ilíubókin sjálf að meginstofni safn predikana.

Messuþættirnir eru sumir sungnir, aðrir tónaðir eða mæltir af 
munni fram. Fastir liðir messunnar (ordinarium missæ) eru hinir 
sömu allt kirkjuárið, þó með þeirri undantekningu helstri, að um 
föstuna og á imbrudögum var Tractus sunginn í stað Alleluja. 

Breytilegu liðirnir (proprium missæ) fara hinsvegar eftir tímum 
og hátíðum kirkjuársins og messudögum helgra manna. Allt þetta 
efni, bæði söngur og les, var mjög yfirgripsmikið og margbrotið ef 
öllum reglum er fylgt.

Þess er ekki að vænta að messugerð eins og lýst er í Hómilíubók-
inni hafi farið fram með fullri viðhöfn við allar kirkjur. En svo 
hefur tvímælalaust verið í hinum veglegu dómkirkjum í Skálholti 
og á Hólum, einnig að sjálfsögðu í klaustrunum og mörgum höfuð-
kirkjum. Vandfundin eru rök fyrir þeirri tilgátu að „í f lestum 
kirkjum landsins er þó líklegast að messan hafi að mestu leyti verið 
lesin.“70 Gegn henni mæla föst orðasambönd, svo sem að syngja 
messu eða tíðir, og sönglaust var kallað ef messu- eða tíðagerð féll 
niður. Einnig vegur þungt sú staðreynd að fjöldi kirkna um allt 
land var á miðöldum mjög vel búinn söngbókum (með nótum) til 
allra kirkjulegra athafna, og er ljóst að gríðarlegum fjármunum 
hefur verið varið til þessa, eins og síðar mun verða rakið.

Annars er því svo farið um þennan söng, þrátt fyrir þá miklu 
formfestu sem þar ríkir, að þar er talsvert svigrúm gefið um allan 
íburð. Þannig er tíðasöngur yfirleitt einfaldari en messusöngur, og 
á sama hátt er stórum meira borið í messusönginn á helgidögum, 
og þá sérstaklega á stórhátíðum, en á virkum dögum. Við alla liði 
messunnar hafa frá fornu fari verið til fleiri en eitt lag með misjafn-

 69 Íslensk hómilíubók, 1993: 182–190.
 70 Sigurður Líndal, 1974: 275.
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lega miklum íburði, einnig mismunandi útgáfur af sama lagi, sumar 
einfaldar og skrautlitlar, aðrar flúraðar með mikilli viðhöfn. Laga-
val hefur sennilega ekki farið eingöngu eftir helgi messudagsins, 
heldur einnig eftir stærð kirkju og safnaðar, kunnáttu klerka og 
þeim bókakosti sem til var á hverjum stað. 

En til þess að messa væri rétt sungin og með fullum sóma hefur 
á hverjum stað þurft menntaða presta, nokkra vel kunnandi söng-
menn og viðhlítandi kost bóka. Að þessu verður hugað hér á eftir.

Um helgihald
Kristinna laga þáttur Grágásar er talinn hafa verið settur og líklega 
fyrst skráður á árunum 1122–1133.71 En í þeim Grágásartexta sem 
hér er vitnað til,72 eru komnar inn viðbætur síðari tíma manna, 
einkum frá biskupstíð Þorláks helga (1178–1193). Í þessum lagabálki 
eru meðal annars ítarleg fyrirmæli um helgidagahald og föstur, og 
gátu legið við þungar refsingar ef út af var brugðið, fjársektir eða 
útlegðardómar. Hér verða rakin stuttlega þau ákvæði er varða 
messudaga og messusöng.

Drottinsdaga (sunnudaga) skal halda heilaga, og nákvæmar 
reglur eru settar um hvaða verk þá megi vinna. En þvottdaga (laug-
ardaga) skal halda nónhelga, (þ. e. frá nóni, um kl. 3–4 síðdegis) og 
gilda þá að mestu sömu verkareglur og á sunnudögum.

Jólahelgistendur þrettán daga. Þeirra helgastir eru hinn fyrsti, 
áttundi og þrettándi, og skal þá halda sem páskadag hinn fyrsta, en 
annan, þriðja og fjórða jóladag skal halda sem drottinsdaga.

Páskahelgi skal halda fjóra daga, hinn fyrsta (sunnudaginn) sem 
fyrsta jóladag en hina sem drottinsdaga. 

Lögskylt er að fasta dag og nótt fyrir uppstigningardag, og hann 
skal helgan halda sem páskadag.

Laugardag fyrir hvítadaga er mönnum skylt að fasta nótt og dag. 
Drottinsdag í hvítadögum (hvítasunnudag) skal halda sem fyrsta 

 71 Grágás, 2001: x – xi.
 72 Grágás, 2001: 1–45.
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páskadag, og mánudaginn sem drottinsdag, en nokkuð er slakað á 
kröfum um helgihald tvo næstu daga.

Þá eru í Kristinna laga þætti taldir og tímasettir 38 messudagar 
helgra manna og kvenna. Sextán þeirra eru taldir svo mikils verðir 

Innsetning biskups.
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að fyrir þá skal fasta dag og nótt, og þá eigi vinna lengur en til mið-
aftans (um kl. 6 síðdegis) daginn fyrir messudaginn. Fyrir aðra 
messudaga má vinna til náttmála (um kl. 9 að kvöldi). Flestir þessir 
messudagar eru í samræmi við rómversku hefðina, Maríumessur 
fjórar og messudagar helgaðir postulunum og öðrum höfuðdýr-
lingum.73 En nokkrir eru þar um fram: Tveir messudagar eru helg-
aðir Jóni Ögmundssyni Hólabiskupi, 3. mars og 23. apríl, aðrir tveir 
heilögum Þorláki Skálholtsbiskupi, 20. júlí og 23. desember, Kól-
umkillamessa er 9. júní, Seljumannamessa (norskur helgidagur) 8. 
júlí, Ólafsmessa helga Noregskonungs 29. júlí og Magnúsmessa 
Eyjajarls (og heilagrar Lúsíu) 13. desember.74 Alla þessa daga mun 
hafa átt að halda heilaga líkt og sunnudaga. Enn eru svo taldir 29 
leyfidagar eða leyfisdagar. Það eru messudagar tiltekinna dýrlinga, 
og var þá leyft að ganga til verka þótt messudagur væri.

Ljóst er að allt þetta helgihald með öllum þeim mikla söng sem 
þar heyrði til og ströngum kröfum um þátttöku almennings í helgi-
athöfnum og föstuhaldi hefur haft svo víðtæk áhrif á daglegt líf 
manna í landinu að torvelt hlýtur að vera fyrir nútímafólk að gera 
sér fulla grein fyrir þeim.

Magnús Gissurarson sem fóstrast hafði upp með Þorláki helga og 
var biskup í Skálholti 1216–1237 gaf út 1224, að talið er, tilskipun 
sem geymst hefur í mörgum afritum og fjallar aðallega um söng og 
helgihald í kirkjum.75 Skipan þessi sem eflaust er sniðin að erlendum 
fyrirmyndum hlaut samþykki prestastefnu, og hún var síðar stað-
fest af öðrum Skálholtsbiskupum.

Hér er í fyrstu grein kveðið á um að prestar „skulu eigi fyrna 
meir þjónustu, en skipta um sinn á hverjum mánuði.“ Þetta hefur 
verið skilið svo,76 að biskupi hafi þótt skorta á um þá tilbreytni í 
helgihaldi sem fyrirskipuð var af kirkjuyfirvöldum. Felst þá jafn-
framt í fyrirmælunum krafa um að handbærar séu þær messusöngs-
bækur sem til þarf, og gert ráð fyrir að prestar séu læsir á þær.

 73 Sbr. Graduale Romanum, 1946 og Liber usualis, 1964. 
 74 Sbr. áður tilv. rit: Cormack, Margaret, 1994.
 75 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. I: 423–463.
 76 Jón Sigurðsson, sjá: Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. I: 424.
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Í annarri grein segir hvenær syngja skuli Credo in unum [Deum] 
(Trúarjátninguna á latínu) við messugerð, en það er, auk allra 
„drottins daga“, við margar guðsþjónustur um allar stórhátíðir og á 
ýmsum öðrum helgidögum, svo sem krossmessum tveimur og 
fjórum Maríumessum árlega, og á fjölmörgum öðrum messudögum 
dýrlinga. 

Í þriðju grein er boðið að eigi skuli hafa fleiri en tíu præfationesí 
messusöngnum. Præfatioer eins konar inngangur að útdeilingu alt-
arissakramentisins. Upphafsorð þeirra eru tilgreind á latínu og 
ákveðið hvenær á kirkjuárinu hverja þeirra skuli syngja. Þessi liður 
messunnar þótti lengi nokkuð laus í böndum í vesturkirkjunni, og 
sumstaðar gekk svo langt að höfð var sérstök præfatiofyrir hvern 
helgan dag. Páfar gripu þá til þess ráðs að takmarka fjölda þeirra og 
ákveða hvenær hverja þeirra skyldi syngja. Þessa skipan er Magnús 
biskup að árétta hér, og reglan reyndist svo haldgóð að langt fram 
yfir siðaskipti, í nokkrum fyrstu útgáfum Grallarans, standa enn 
hinar sömu latnesku præfationes í messusöng á jólum, páskum, 
hvítasunnu og þrenningarhátíð, eins og raunar mikið af öðrum 
latínusöng. Margar af þeim tíu præfationes sem Magnús biskup til-
greinir eru enn í messubókum kaþólsku kirkjunnar.77

Fjórða greinin fjallar um notkun tiltekinna latínutexta eftir 
sakramenti, og mælt stranglega fyrir um hvaða daga þá skuli hafa. 
Sé út af því brugðið skal gjalda biskupi 12 aura sekt „eða missa ella 
messusöngs“. Þessir textar eru enn á sínum stað í söng kaþólskra.78

Tvær síðustu greinarnar, hin fimmta og sjötta, fjalla um önnur 
atriði kristnihalds sem ekki koma við efni þessa rits.

Tilskipan þessi ber það með sér að Magnúsi biskupi hefur verið 
annt um að kirkjusöngur væri með fullri reglu fram fluttur. Hann 
hefur talið fábreytni ámælisverða hjá einstöku prestum, en að öðru 
leyti hefur hann ekki talið þörf á öðru né meira en nánari ákvæðum 
um meðferð einstakra messuþátta. Þetta bendir til að hann hafi í 
aðalatriðum verið ánægður með þennan þátt helgihaldsins. 

 77 Ordo missæ. [Fletta upp]
 78 Ordo missæ, 219–221. 
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Kirkjur og prestar
Eftir kristnitökuna var þegar hafist handa um kirkjubyggingar, og 
þegar öld var liðin virðast kirkjur hafa verið risnar um allt land.79 Á 
næstu öld fjölgaði þeim til muna og þegar komið var fram á 13. öld 
voru prestskyldar kirkjur á landinu orðnar um 320–330,80 og fjölg-
aði enn nokkuð. En prestar voru miklu fleiri en prestskyldar kirkjur. 
Við margar alkirkjur (þar sem messað var hvern helgan dag og jafn-
vel einnig á rúmhelgum dögum að minnsta kosti á föstum og 
imbrudögum) voru prestar fleiri en einn, enda þjónuðu þeir þá ein-
att útkirkjum (annexíum), sem sumar voru hálfkirkjur (messað 
annan hvern helgan dag) eða jafnvel þriðjungs- eða fjórðungs-
kirkjur. Til aðstoðar prestunum voru svo djáknar, súbdjáknar og 
aðrir menn með lægri vígslur. Á Grenjaðarstað í Aðaldal áttu sam-
kvæmt Auðunarmáldaga (um 1318) að vera „prestar tveir og hinn 
þriðji ef þing fylgja til Reykja, djákn og súbdjákn og tveir aðrir 
klerkar er lesa mega í tíðum,“ alls sex eða sjö vígðir menn, enda 
skyldi „hvern dag … messað vera yfir háaltari.“81 Svipaðar kröfur 
voru gerðar á nokkrum helstu kirkjustöðum en óvíða munu klerkar 
þó hafa verið fleiri.82

Enn voru svo víða bænhús til einkanota án prestþjónustu. 
Áætlað hefur verið að um aldamótin 1200 hafi alls verið 700 – 800 
kirkjur og bænhús í Skálholtsbiskupsdæmi, þegar prestskyldar 
kirkjur þar töldust 220.83 Þegar mest var virðist kirkja eða bænhús 
hafi verið á nærri öðrum hverjum bæ í mörgum sveitum landsins. 

Þegar kristni var lögfest á Alþingi var enginn íslenskur maður 
þannig menntur að hann gæti tekist á hendur prestsembætti. Prestar 
voru því aðfluttir í upphafi, einkum þýskir eða enskir að talið er. 
En íslenskum prestum fjölgaði fljótt eftir að skólahald hófst í land-

 79 Saga Íslands, 1974–2006. I: 271.
 80 Hjalti Hugason, 1988: 91.
 81 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. II: 433. Í kristinna laga þætti (Grágás, 2001: 15) 

er framtekið í kaflanum um kirkjupresta að þeir skuli „syngja … hvern dag lög-
helgan messu og óttusöng að meinlausu og aftansöng, og um langaföstu og jóla-
föstu og imbrudaga alla.“ 

 82 Sbr. áður tilv. rit: Orri Vésteinsson, 1996. 
 83 Hjalti Hugason, 1988: 91.
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inu, og það hefur verið ærið 
sundurleitur hópur manna sem 
hér gegndi prestsembættum 
fyrstu tvær aldirnar eftir kristni-
töku. 

Í biskupstíð Gissurar Ísleifs-
sonar (1082–1118) „voru flestir 
virðingamenn lærðir og vígðir 
til presta“ eins og áður var 
nefnt.84 Sumir þeirra voru goð-
orðsmenn og hafa verið nefndir 
kirkjugoðar. Þetta voru auðugir 
menn, margir valdamiklir á ver-
aldarvísu, en naumast hafa þeir 
allir haft þá kunnáttu og þjálfun 
í söng og latínu sem prestsemb-
ættið krafðist. Aðrir höfðu 
fengið bestu menntun sem fáan-
leg var um þeirra daga, og úr 
þeim hópi eða ættmenna þeirra 
voru atkvæðamestu biskuparnir 
á þjóðveldisöld. 

Meðal kennimanna voru 
einnig svo nefndir leiguprestar 
eða þingaprestar, sem ráðnir 
voru til tímabundinnar þjón-

ustu hjá kirkjubændum og voru þá heimilismenn þeirra en höfðu 
annars hvergi fasta búsetu. Í Kristinna laga þætti Grágásar er kveðið 
á um hversu dýrt þeir máttu selja þjónustu sína. Þar eru einnig 
ákvæði sem miðuðu að því að bæta úr prestaskorti þegar kirkjum 
fjölgaði örast í landinu. Samkvæmt þeim gat kirkjubóndi samið við 
ungan mann eða lögráðanda hans um að kosta hann til prestnáms, 
en ungi maðurinn, nefndur kirkjuprestur, var þá bundinn til að 
þjóna kirkju styrktarmanns síns og húsbónda ævilangt án annars 

 84 Kristni saga, 1953: 277. 

Heilagur Norbert.
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endurgjalds en ítrustu nauðþurfta. Hann gat losnað úr þessari 
ánauð því aðeins, að hann kenndi fræði sín öðrum manni sem tæki 
við af honum og biskup samþykkti.85

Eftir lögtöku tíundar í lok 11. aldar vænkaðist smám saman 
hagur þeirra presta er minnst máttu sín, og þegar leið að lokum 
tólftu aldar bannaði erkibiskup vígslu kirkjugoða.86 Um svipað leyti 
munu fyrr nefndir kirkjuprestar hafa verið úr sögunni að mestu. 
Deilur kirkjuvalds við leikmenn um forræði kirkjujarða, svo nefnd 
„staðamál“ á 12. og 13. öld, höfðu einnig áhrif á kjör og stöðu 
presta, en ekki verða þeim málum gerð nein skil hér.

Í nafnaskrá nýlegrar útgáfu Sturlunga sögu87 virðast við lauslega 
yfirferð vera nefndir til sögunnar milli 2300 og 2400 íslenskir 
karlar, og gerð grein fyrir þeim eftir því sem efni standa til. Meðal 
þeirra eru að sjálfsögðu þeir 17 íslenskir menn sem gegndu biskups-
embætti í Skálholti og á Hólum á því tímabili sem sagan tekur til, 
og auk þeirra um 220 prestar og 22 ábótar. Þeir menn sem tekið 
hafa þessar æðri vígslur kirkjunnar eru því alls nálægt 260 að tölu, 
eða um það bil níundi hver íslenskur maður sem við söguna kemur. 
Próföstum er hér sleppt, enda munu þeir einatt hafa verið leikmenn 
á þessum tíma.

Enn eru nefndir til sögunnar 26 djáknar, 20 munkar, nokkrir 
þeirra umsvifamenn sem á efri árum hafa leitað næðis í munklíf-
inu, og 9 aðrir sem lægri vígslur hafa tekið. Séu þessir taldir með 
lætur nærri að 2 af hverjum 15 íslenskum körlum sem nefndir eru í 
Sturlunga sögu hafi verið kirkjunnar menn. Allmargir prestanna 
eru jafnframt goðorðsmenn. og nokkrir hafa gegnt embætti lög-
sögumanns. Meðal djáknanna sem koma við sögu í Sturlungu er 
sjálfur Jón Loftsson í Odda, mestur höfðingi á landinu á sinni tíð 
og faðir Páls biskups. Raunar var Páll einnig djákn að vígslu þegar 
hann var kjörinn til biskups, og þurfti hann því að gangast undir 
prestvígslu áður en hann yrði vígður biskup. 

Engar tölfræðilegar ályktanir verða hér settar fram, byggðar á 
því „úrtaki“ þjóðarinnar sem kemur við sögu Sturlunga. En óneit-

 85 Grágás, 2001: 14–15 
 86 Einar Laxness, 1995. II: 186.
 87 Sturlunga saga, 1988. Reykjavík, Svart á hvítu.
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anlega eru tölurnar athyglisverðar, og varla verða bornar brigður á 
að klerkastéttin hefur verið bæði fjölmenn og áhrifamikil í landinu 
á 12. og 13. öld.88 Hitt kynni fremur mega draga í efa að allir þessir 
menn hafi að menntun og siðferði verið í stakk búnir til að gegna 
með fullum sóma sínu háleita embætti. Hvoru tveggja, lærdómi og 
siðgæði, hefur eflaust verið misskipt á þessum tíma eins og löngum 
síðan, en alhæfingar um slík efni eru fráleitar.

Klaustur og skólahald
Eins og fyrr er getið urðu helstu menntasetur á Íslandi skólarnir á 
Hólum og í Skálholti, og þegar frá leið einnig klaustrin, auk þess 
sem margir heldri klerkar tóku sveina til „læringar“ í heima-
húsum.

Jón biskup Ögmundsson er talinn hafa stofnað klaustur á Þing-
eyrum um 1112, en fyrsti ábótinn kom ekki þangað fyrr en 1133, og 
hefur verið talið varlegt að gera ráð fyrir að þá fyrst hafi hafist 
reglulegt klausturhald á Íslandi.89 Næst var klaustur sett á Þverá 
(Munkaþverá) í Eyjafirði 1155, í biskupstíð Björns Gilssonar. Bæði 
voru þessi klaustur af reglu heilags Benedikts frá Núrsía. Klaustur 
af reglu heilags Ágústínusar voru stofnuð í tíð Klængs Skálholts-
biskups Þorsteinssonar í Þykkvabæ í Veri 1168 og Flatey á Breiða-
firði 1172. Flateyjarklaustur f luttist að Helgafelli 1184, á tímum 
Þorláks helga. Viðeyjarklaustur var stofnað 1225 í biskupstíð Magn-
úsar Gissurarsonar.90 Öll urðu þessi klaustur lærdóms- og mennta-
setur eins og íslenskar miðaldabókmenntir votta. Ástæðulaust er að 
ætla að minni rækt hafi þar verið lögð við helgan söng en bók-
menntir. 

Nunnuklaustur af Benediktsreglu risu í Kirkjubæ á Síðu í tíð 
Þorláks helga (1186) og á Reynistað í Skagafirði í tíð Jörundar Hóla-
biskups Þorsteinssonar (1295), og um sama leyti setti hann á stofn 
munkaklaustur af reglu Ágústínusar á Möðruvöllum í Hörgárdal 

 88 Sbr. áður tilv. rit: Orri Vésteinsson, 1996.
 89 Saga Íslands, 1974–2006. II: 82–83.
 90 Um fornleifarannóknir í Viðey og um Viðeyjarklaustur, sjá m. a.: Margrét Hall-

grímsdóttir, 1993. Steinunn Kristjánsdóttir, 1995.
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(1296). Löngu síðast var svo stofnað klaustrið á 
Skriðu í Fljótsdal (1493) í biskupstíð Stefáns Jóns-
sonar í Skálholti.91 Hvað sem verið hefur um 
fræðaiðkun í þessum síðar nefndu klaustrum, 
þarf vart að efa að tíða- og messusöngur hefur 
verið ræktur þar sómasamlega, og víða hefur 
verið til ágætur bókakostur til þeirra þarfa.

Heimildir um skólahald á biskupssetrunum 
eru lengst af fátæklegar, og vera kann að það hafi 
verið slitrótt sums staðar og jafnvel lagst af um 
stundarsakir. Hitt getur þó eins verið að þessi 
„kyrrláta lærdómsiðja“ hafi þótt lítt frásagnar-
verð nema eitthvað sérstakt bæri til.92

Hætt er við að skólahald í biskupstíð Guðmundar góða Arasonar 
á Hólum (1203–1237) hafi ekki verið með fullri reglu, svo rysjóttur 
sem embættisferill hans var. Þó er þess getið, meðan hann var 
ungur prestur, að hann tók prestlinga til kennslu og stundaði rit-
störf,93 og heimildir eru um að Guðmundur byrjaði skólahald á 
Hólum 1218, og virðist það þá hafa legið niðri um eitthvert skeið.94 

Sjálfur var Guðmundur biskup mikill söngmaður og hefur haft 
orð á sér fyrir kunnáttu í söng og helgisiðum. Þess vegna mun það 
hafa verið sem Páll biskup kvaddi hann sérstaklega til, ásamt Brandi 
Hólabiskupi, þegar upp voru tekin í Skálholti bein Þorláks biskups 
1198, og var Guðmundur látinn ráða mestu um hvað lesið var og 
sungið við þessa hátíðlegu athöfn, er engin slík hafði áður farið 
fram hér á landi.95 Aftur var hann til kallaður þegar upp var tekinn 
helgur dómur Jóns Ögmundssonar á Hólum tveimur árum síðar. 

Lárentíus Kálfsson Hólabiskup (1324–31) var annálaður söng-
maður. Hann stundaði ungur nám og síðan kennslu á Hólum, síðar 
einnig í klaustrunum í Þykkvabæ og Munkaþverá. En á árunum 

 91 Um fornleifarannsóknir á Skriðu og um Skriðuklaustur, sjá m. a.: Steinunn Krist-
jánsdóttir, 2007.

 92 Sigurður Líndal, 1974:s 262.
 93 Biskupa sögur, 1953. II: 202.
 94 Sigurður Líndal, 1974: 261. 
 95 Biskupa sögur, 1953. III: 183. Sturlunga saga, 1953–1954. I: 176–177.

Innsigli Reynistaðarklausturs.
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Í Guðmundar sögu Arasonar, bæði hinni eldri (frá því um miðja 13. öld) og 
hinni yngri sem Arngrímur Brandsson samdi upphaflega á latínu (skömmu 
eftir 1350), segir frá því er Guðmundur kom til Þingeyraklausturs daginn 
fyrir allraheilagramessu (1. nóvember) 1200, ári fyrr en hann var kjörinn til 
biskups. Karl ábóti og Gunnlaugur munkur og margir aðrir skrýddust og 
gerðu processionem móti honum og sungu responsorium (víxlsöng): Vir iste in 
populo suo mitissimus apparuit; sanctitate autem et gratia plenus, iste est qui 
assidue orat pro populo et pro civitate ista. (Þessi maður birtist öðrum mildari 
sínu fólki, fullur heilagleika og náðar, hann er sá sem sífelldlega biður fyrir 
fólki og söfnuði þessum.) 

Í Þjóðskjalasafni er tvíblöðungur á skinni (18–19 cm á hæð og 31,5–32 cm 
á breidd) með nótum og latínutexta. Handritið er talið vera íslenskt og lík-
lega komið af Norðurlandi. Það er talið vera skrifað á 13. öld, en d-lykill sem 
kemur fyrir í nótunum þykir benda til áhrifa enskrar ritvenju. Þar er fyrr-
greindur texti nákvæmlega eins og í Guðmundar sögu Arngríms Brands-
sonar og með nokkuð íburðarmiklu lagi. 

Dr. Róbert A. Ottósson rannsakaði það efni sem er á þessum fjórum blað-
síðum og bar saman við fjölda miðaldahandrita frá meginlandi Evrópu. 
Hann fann að hér er um að ræða brot úr tíðasöngsbók, en auk þess sem hér 
vantar bæði framan og aftan við, vantar einhver blöð, ef til vill annan tví-
blöðung, innan í þennan. Efninu er raðað í tímaröð kirkjuársins (de tempore) 
og á fyrra blaðinu eru óttusöngvar sem heyra til síðustu dögum september-
mánaðar, en á hinu síðara frá lokum októbermánaðar. 

En þetta responsorium, (Vir iste …) á þriðju blaðsíðunni, sker sig úr að því 
leyti að samkvæmt öllum öðrum þekktum heimildum heyrir það til messu-
degi Andrésar postula (29./30. nóvember). Í því samhengi er textinn kunnur 
allt frá því á 9. öld, en hann hefur einnig verið notaður sem prósessíusöngur 
til heiðurs heilögum Andrési og fleiri dýrlingum á 13. og 14. öld. Hér hefur 
hann verið tekinn til þess háttar nota á síðasta ári 12. aldar. Lagið er að mestu 
samhljóða því sem finna má í erlendum bókum frá svipuðum tíma.

Séu þessi blöð rétt aldursgreind, hafa Þingeyramunkar ekki haft í höndum 
þá bók sem þau eru úr, þegar þeir sungu í móti Guðmundi presti 31. október 
árið 1200. En aðra sams konar bók hafa þeir haft, og vel má hugsa sér að sú 



105

3. kafli Kirkjusöngur í kaþólskum sið

1294–1307 var hann með Jörundi erkibiskupi í Niðarósi og var 
sendur af honum með öðrum klerki til eftirlits með kristnihaldi á 
Íslandi. Þeir komu til allra klaustra og stærri kirkna á Suður- og 
Vesturlandi og prófuðu presta sem margir töldust „lítt lærðir og 
kunnandi“. Einn þeirra var séra Eilífur í Gufudal, sem kolféll á 
söngprófinu, og var tekinn af honum messusöngur og „allt prestlegt 
embætti þar til honum væri kennt eða hann næmi svo að hann væri 
embættisfær.“ Nokkrir f leiri klerkar urðu að sætta sig við sams 
konar úrskurð.96 

Eftir að Lárentíus tók við biskupstign er þess sérstaklega getið, 
„að hann fylgdi hverri tíð, óttusöng og aftansöng, messum og dagt-
íðum … svo um vetur sem um sumar, nætur sem daga.“ Um óttu-

 96 Biskupa sögur, 1953. III: 37–38.

bók sem tvíblöðungurinn er úr hafi verið skrifuð á Þingeyrum, þótt seint 
verði það sannað.

Þeir Karl ábóti og Gunnlaugur munkur sem sérstaklega eru nefndir til 
þessarar sögu voru báðir merkir klerkar og fróðleiksmenn. Karl Jónsson var 
ábóti á Þingeyrum 1169–1181 og aftur 1187–1207. Þar á milli var hann í Nor-
egi og samdi sögu Sverris konungs. Hann andaðist 1212 eða 1213. Gunn-
laugur munkur Leifsson er kunnastur fyrir sögu Jóns biskups helga sem 
hann ritaði á latínu. Hann andaðist 1218.

 Byskupa sögur II, 247; III, 196–197. – Róbert A. Ottósson: Ein Prozessionsgesang der Mönche 
zu Þingeyrar. Scientia Islandica II, 1970, bls. 3–12. – Ísl. æviskrár.

Antiphonarium frá um 1200, varðveitt í Þjóðskjalasafni.



106

Íslensk tónlistarsaga

söng sat hann jafnan í sæti sínu, syngjandi með öðrum klerkum. 
Enn segir svo í sögu hans:

Klerka þá sem syngja áttu eða lesa, djákna og klerka, lét hann svo 
tyfta að þeir skyldu það réttlega gera. … Tók hann marga klerka til 
kennslu, ríkra manna sonu og jafnvel marga fátæka, og lét kenna 
þeim þar til þeir voru vel færir. Lét hann jafnan, meðan hann var 
biskup, skóla halda merkilegan, … Gengu til skóla jafnan fimmtán 
eða fleiri. Skyldu þeir sem lesa áttu hafa yfir um kveldið áður fyrir 
skólameistara og taka hirting af honum ef þeir læsi eigi rétt eða syngi. 
Síra Valþjóf skipaði hann rectorem chori [kórstjóra]. Skyldi hann 
skipa hvað hver skyldi syngja. Lét hann og saman kalla presta og 
djákna og alla klerka fyrir stærstu hátíðir, jól og páska, Maríumessur. 
… Öll summum festum [á stórhátíðum] söng hann sjálfur fyrir og 
söng messu og predikaði sjálfur. … Hvorki vildi hann láta tripla eða 
tvísyngja, kallandi það leikaraskap, heldur syngja sléttan söng, eftir 
því sem tónað væri á kórbókum. … 97

Að því sem hér er kallað að „tripla eða tvísyngja“ verður aftur vikið 
síðar. En hér fer ekkert á milli mála um það hve vel biskupinn hefur 
viljað vanda til alls helgihalds og hverja áherslu hann leggur á að 
rétt sé sungið eftir kórbókum. Þegar mest skyldi við haft syngur 
hann sjálfur fyrir, en lætur annars fylgjast vel með undirbúningi 
þeirra klerka er syngja skulu. 

Enn er frá því sagt að áður en Lárentíus biskup vígði presta próf-
aði hann sjálfur vígsluþega. „Fór hann mest að því hversu þeir 
sungu og lásu í heilagri kirkju.“98 Af öllu þessu er ljóst að Lárentíus 
hefur, hvenær sem hann hafði aðstöðu til þess, gert það sem í hans 
valdi stóð til þess að bæta menntun presta og messusöng. Þess er 
ekki getið að hann hafi í biskupstíð sinni tekið embætti af prestum 
vegna vankunnáttu. 

Eftir fráfall Magnúsar Gissurarsonar Skálholtsbiskups og Guð-
mundar Arasonar á Hólum, en þeir létust báðir 1237, komst bisk-
upskjör á Íslandi í hendur kórsbræðrum í Niðarósi og hélst sú 
skipan fram yfir miðja 14. öld. Á því tímabili voru flestir biskupar 

 97 Biskupa sögur, 1953. III: 93–96.
 98 Biskupa sögur, 1953. III: 101.
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hér á landi norskir.99 Síðan tók páfi sjálfur að ráðstafa biskupsemb-
ættunum. Skipti þá nokkuð í tvö horn. Stundum völdust í embætti 
hinir mætustu menn. Hitt kom einnig fyrir að veitingabréfin voru 
seld og voru kaupendur þá einatt skillitlir ævintýramenn af ýmsu 
þjóðerni og litlir nytsemdarmenn og komu sumir aldrei til Íslands. 
Eflaust hefur skólahald á biskupsstólunum og allt kristnihald borið 
svip af því ófremdarástandi sem oft ríkti í tíð hinna páfaskipuðu 
biskupa, einkum á fyrri hluta 15. aldar. Um miðja 15. öld hvarf 
kjörrétturinn aftur til Noregs og síðan til Íslands að nýju. 

Margir hinir norsku biskupar reyndust vel í embætti, og fyrsti 
biskupinn sem Íslendingar kusu eftir að afskiptum páfa lauk var 
norskur maður, Ólafur Rögnvaldsson, Hólabiskup 1460–1495. Hann 
var mikillar ættar sem mjög kom við íslenska kirkjusögu, bróður-
sonur Gottskálks Kenekssonar sem síðastur Hólabiskupa mun hafa 
verið skipaður af páfa (biskup 1442–1457, raunar einnig Skálholts-
biskup frá 1449). Afabróðir Gottskálks var Jón Eiríksson, kallaður 
„skalli“, Hólabiskup 1358–1390, sem fyrstur fékk páfabréf fyrir því 
embætti. Bróðursonur Ólafs Rögnvaldssonar var svo Gottskálk 
Nikulásson, kallaður „hinn grimmi“. Hann var Hólabiskup 1498–
1520, næstur á undan Jóni Arasyni, og átti ríkan þátt í skjótum 
frama Jóns á ungum aldri.100 Allir þessir menn voru dugandi emb-
ættismenn.

Harðæri og plágur
Árferði mun yfirleitt hafa verið gott á fyrstu öldum Íslandsbyggðar, 
enda lifðu menn hér góðu lífi á þeirra tíma vísu. Margir bændur 
voru vel efnum búnir og nokkrir urðu stórauðugir. Þetta votta 
meðal annars kirkjubyggingarnar sem fyrr var frá sagt og ríkmann-
legur búnaður kirknanna sem enn verður vikið að. Lærðir menn 

 99 Meðal merkismanna á biskupsstóli á þessu tímabili voru Brandur Jónsson biskup 
á Hólum 1263–1264 (sjá: Íslenskar æviskrár, I: 267; Saga Íslands, 1974–2006. III: 
116–117) og Jón Halldórsson biskup í Skálholti 1322–1339 (sjá Íslenskar æviskrár, 
III: 141–142. Saga Íslands, 1974–2006. III: 244–246). 

 100 Einar Laxness, 1995. I: 68. – Ísl. æviskrár. – Páll Eggert Ólason, 1919–1926. IV: 
27.
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stóðu í beinum tengslum við menningarsetrin á meginlandinu og 
ýmsir höfðu sótt til þeirra menntun sína og frama. Þótt róstusamt 
væri með höfðingjum á þessu tímabili, einkum á fyrra hluta 13. 
aldar, gáfu menn sér þó tíma til andlegra starfa. Einmitt á þessum 
tíma og úr þessum jarðvegi spruttu fornbókmenntirnar sem enn 
teljast helsta menningarafrek Íslendinga, og svo furðulega vill til að 
eini höfundur þeirra sem nafnkunnur er með vissu er Snorri Sturlu-
son sem sjálfur stóð í ófriðarbálinu miðju og var veginn sem 
alkunnugt er haustið 1241. Skriftunum var haldið áfram þó að 
harðnaði í ári á 14. öld, og óyggjandi heimildir sýna að rækt var 

Snorri Sturluson – C. Krohg.
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lögð við f leiri menntagreinar en sagnalistina eina. Hér verður 
einkum rætt um kirkjusönginn. Um hann eru miklar heimildir frá 
kaþólskum tíma, eins og síðar verður rætt nánar, en um aðra tónlist 
er engar beinar heimildir að finna.

Á 15. öld varð íslenska þjóðin fyrir hverju reiðarslaginu af öðru. 
Svartidauði geisaði um landið á árunum 1402–1404. Talið er að allt 
að helmingur landsmanna hafi fallið í valinn og fjöldi bújarða fór í 
eyði. Þá eyddist Skálholtsstaður og sum klaustrin hvað eftir annað 
að því er annálar herma.101 Plágan síðari 1494–1495 var einnig mjög 
mannskæð um allt land nema Vestfirði. 

Þessar hörmungar leiddu til þess meðal annars að kirkjum, 
einkum þó hálfkirkjum og bænhúsum, fækkaði mjög á 15. öld, og 
þær sem eftir stóðu hrörnuðu.102 Líklegt er að dregið hafi úr við-
höfn við guðsþjónustur að sama skapi, því að víða var fátt um 
prestlærða menn.

 101 Lögmannsannáll, 1953: 137–139.
 102 Sbr. t. d.: Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. V: 352–354.

Svartidauði.
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Andlegrar stéttar menn féllu í plágunum ekki síður en aðrir. 
Nýliðun í prestastétt hefur því verið mikil á fimmtándu öld og fyrra 
hluta hinnar sextándu og má gera ráð fyrir að menntun presta hafi 
farið hrakandi. Það er næsta víst að skólahald hefur lagst niður með 
öllu um tíma eftir svartadauða og sennilega einnig eftir pláguna 
síðari. Annars fer fáum sögum af skólahaldi á biskupssetrunum á 
þessu skeiði, þar til í biskupstíð Stefáns Jónssonar í Skálholti (1491–
1518), en hann var lærður vel og mikill atorkumaður. Hann réð að 
skólanum Ásbjörn prest Sigurðsson sem varð rektor Skálholtsskóla 
1493 og mun hafa gegnt því embætti að minnsta kosti fram til 1511. 
Báðir höfðu þessir menn menntast erlendis.

Úr heimildum frá þessum tíma má lesa hvort tveggja: Annars 
vegar stórhug manna og framtak um að búa trúariðkun sinni veg-
lega umgerð meðan sæmilega áraði og þeir höfðu afl og aðstöðu til, 
hins vegar hrörnun og eyðileggingu þessa ytri umbúnaðar þegar 
neyðin steðjaði að, og er hætt við að líkt hafi farið um allt helgihald. 
Hins er svo að geta að margar kirkjur og klaustur auðguðust mjög 
af áheitum og dánargjöfum á þessum hörmungatímum.

Kirkjusöngsbækur
Verulegur bókakostur var nauðsynlegur ef kirkjulegt embætti átti 
að rækja til hlítar, því að fáum var ætlandi að kunna „utan bókar 
allan söng á tólf mánuðum“ eins og sagt var um Rikini söngkenn-
ara á Hólum. Tíðasöngs- og messubækur hafa ýmist verið einkaeign 
presta eða í eigu viðkomandi kirkju.

Í ákvæðum Kristinréttar í Grágás um kirkjupresta segir að „sá 
maður er [presti] fékk kennslu [sé] skyldur til að fá honum messuföt 
og bækur þær er biskupi sýnist svo sem veita megi tólf mánaða tíðir 
með.“ Það kann að orka tvímælis hvort hér er átt við að prestunum 
skuli fengnar bækurnar til eignar eða aðeins til afnota, og miðað 
við aðra réttarstöðu kirkjupresta í upphafi má hið síðara virðast 
líklegra. Bækurnar gætu þá hafa talist eign viðkomandi kirkju og 
mundi það skýra að nokkru þá miklu bókaeign kirkna sem fram 
kemur í máldögum.

Yngri ákvæði um þetta eru hins vegar fullljós. Gyrðir Ívarsson, 



111

3. kafli Kirkjusöngur í kaþólskum sið

norskur biskup í Skálholti 1350–1360, 
skipaði svo fyrir 1359 að hver prestur 
skyldi eiga messuklæði og kaleik og 
allar tíðabækur innan fimm ára frá 
vígsludegi sínum, en ella gjalda sekt 
fyrir hverja bók sem vantaði.103 Með 
þessu var hann að herða á tilskipun 
sem forveri hans, Jón Sigurðarson, 
biskup 1343–1348, hafði gefið út fjór-
tán árum fyrr.104 

Tíða- og messusöngur kaþólsku 
kirkjunnar var og er afar umfangsmik-
ill eins og fyrr greinir. Honum var því 
jafnan skipt á margar bækur, ýmist 
eftir efni eða tímabilum kirkjuársins. 
Sumar þessar bækur voru í stóru broti, 
með stórgerðu letri og nótum, því að 
gert var ráð fyrir að fleiri en einn syngju 
af sömu bókinni. Var henni þá stillt upp 
á lektara eða lespúlt. Augljóst er að slíkar bækur, skrifaðar á skinn, 
stórar og vandaðar að öllu leyti, hafa verið mjög dýrar. En Íslend-
ingar spöruðu ekkert til í helgihaldi sínu á fyrstu öldum kristn-
innar, hvorki um kirkjusmíði eins og áður sagði, né heldur um 
búnað kirkna. Kirkjubyggingar á 11. öld sanna að söngbækur hljóta 
að hafa verið til þá þegar. Án þeirra var þarflaust að reisa kirkjur. 
Örfá blöð með eldfornri nótnaskrift (strenglausum naumum) sem 
hér eru í söfnum gætu verið frá þessari fyrstu öld íslenskrar kristni 
(sjá bls. 71). Hinnar elstu messubókar sem varðveist hefur (frá 12. 
öld) er nánar getið áður.

Kirkjusöngsbækur hafa verið innfluttar í fyrstu, frá Þýskalandi, 
Englandi og ef til vill Frakklandi. Ungir menn sem stunduðu nám í 
þessum löndum hafa haft þær heim með sér að námi loknu, ein-
hverjir þeirra hugsanlega í eigin afritum ef fé hefur skort til kaupa. 

 103 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. III: 129. 
 104 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. II: 791.

Sungið afg bókum á púlti.
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Flestar kirkjur voru helgaðar tilteknum dýrlingum, sumar fleiri 
en einum. Í Skálholtsbiskupsdæmi var á annað hundrað kirkna 
helgað Maríu Guðsmóður, og margar Pétri postula, Ólafi konungi 
helga, Þorláki biskupi helga og heilögum Nikulási. Í Hóla biskups-
dæmi sýnast flestar kirkjur hafa verið eignaðar Nikulási, Pétri post-
ula, Jóhannesi skírara, Ólafi helga og Maríu, nokkrar einnig heil-
ögum Þorláki. Guðbrandur Jónsson birtir í riti sínu Dómkirkjan á 
Hólum í Hjaltadal skrá um íslenskar kirkjur í kaþólskum sið, 442 að 
tölu, og verndardýrlinga þeirra.105 Þar eru efstir á blaði þeir dýr-
lingar sem hér hafa verið nefndir. Ítarlegar niðurstöður rannsókna 
um dýrlinga á Íslandi og fjölda kirkna þeim helgaðar svo og um 
kirkjugripi, er að finna í riti eftir Margaret Jean Cormack, The 
Saints in Iceland.106

Margar kirkjur áttu mynd (skrift) eða jafnvel líkneski dýrlinga 
sinna, oft einnig sögur þeirra, og er ekki ástæða til að efa að líka 

 105 Guðbrandur Jónsson, 1919–1929: 29–58. 
 106 Cormack, Margaret, 1994.

Skálholtsdómkirkja.
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hafi verið til á bókum sá söngur sem heyrði til messudögum þeirra, 
og hann sunginn skilvíslega. Sums staðar voru til söngbækur sem 
höfðu að geyma allt það breytilega efni sem til þurfti að syngja tíðir 
og lögboðnar messur allra hinna meiri háttar dýrlinga árið um 
kring, en einnig voru til með nótum breytilegir liðir messu- og 
tíðasöngs til notkunar á dögum þeirra helgra manna sem áttu enga 
eða ónóga eigin texta. Slíkur söngur var einatt þannig gerður að inn 
í textann mátti skjóta nafni þess dýrlings sem minnst var hverju 
sinni.

Heimildir um bókaeign kirkna og klaustra má finna í máldögum 
allt frá því á 12. öld. Reykjaholtsmáldagi, eða fyrsti hluti hans, hefur 
verið talinn elsta skjal íslenskt sem varðveist hefur, skrifaður um 
1185. Þar er ekki minnst á bækur, en í fyrstu viðbótinni við upp-
haflega skjalið má lesa, að þegar Snorri Sturluson tók við staðarfor-
ráðum í Reykholti um 1206 var eign kirkjunnar „í bókum og 
messufötum og kirkjuskrúði“ metin á sextíu hundruð álnir, en sú 
upphæð var líklega jafnvirði höfuðbóls eða tveggja til þriggja góðra 
bújarða.107 Sjötti og síðasti kafli máldagans, sem hefur verið tíma-
settur um 1224, er óheill og torlesinn. Þó verður af honum ráðið, að 

 107 Einar Laxness, 1995. I: 212–213.

Hóladómkirkja.
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Snorri Sturluson hafi gefið Reykholtskirkju sex kálfsskinn, Þórarinn 
prestur fimm og Vermundur djákni sex, en stórtækust var Ingibjörg 
Snorradóttir (Sturlusonar) sem gaf kirkjunni skinn af 12 kálfum. 
„Kálfaskinn voru um þessa tíma þarfagjöf, til að rita á bækur handa 
kirkjunum,“ segir Jón Sigurðsson forseti í inngangi að útgáfu sinni 
af Reykjaholtsmáldaga í Fornbréfasafninu.108 Í þessari athugasemd 
felst sú hugsun að kirkjuhaldarar hafi látið afrita bækur til afnota 
fyrir kirkjur sínar.

Guðbrandi Jónssyni109 sýndist á máldögum að bókaeign íslenskra 
kirkna í kaþólskum sið hafi verið „bæði lítil og ófjölskrúðug … alla 
jafna lítið annað en tíðabækur“. Þetta má eflaust til sanns vegar 
færa, enda voru það fyrst og fremst tíða- og messusöngsbækur sem 
þörf var á til að rækja guðsþjónustu í almennum kirkjum. Annarra 
bóka er fremur að vænta í klaustrunum þar sem fræðistörf voru 
unnin, og á biskupssetrunum þar sem kirkjustjórnin hafði aðsetur. 

Athugun sem fram hefur farið vegna undirbúnings þessa rits 
hefur eingöngu beinst að söngbókum kirkna og sýnir að margar 
kirkjur voru vel búnar að messu- og tíðasöngsbókum og nokkrar 
stórvel. Tryggvi J. Oleson, kanadískur fræðimaður sem birt hefur 
þrjár ritgerðir um bókaeign kirkna í Hólastifti á miðöldum, hefur 
komist að sömu niðurstöðu.110 

Bókaeign í Hólabiskupsdæmi 
Elsta máldagasafn sem nú er til tekur til kirkna í Hólabiskupsdæmi 
og er kennt við Auðun rauða Þorbergsson sem var norskur biskup á 
Hólum 1313–1322.111 Bókin er talin gerð um 1318, en í safnið eru 
teknir máldagar allt frá dögum Jóns biskups Ögmundssonar með 
þeim viðaukum sem á þeim hafa orðið, og einnig hafa eftirmenn 
Auðunar á biskupsstóli látið færa á skrána nýjar eignir sem kirkj-
unum áskotnuðust. Þær viðbætur eru flestar taldar vera frá 14. öld.

Máldagarnir eru varðveittir í tveimur afskriftum frá 17. öld. 

 108 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. I: 469.
 109 Guðbrandur Jónsson, 1919–1929: 402.
 110 Oleson, 1957, 1959, 1960.
 111 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. II: 423–489.
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Sumstaðar hefur eitthvað vantað í frumritið eða það verið svo tor-
lesið að afritarar hafa ekki ráðið fram úr því. En máldagarnir taka 
til 95 kirkna sem taldar eru að mestu í réttri röð að austan og vestur 
um. Þó er farið fram hjá klaustrunum og nokkrir kirkjustaðir eru 
ótaldir, einnig sjálft biskupssetrið að Hólum. 

Hér má sjá með vissu að í 72 af þessum 95 kirkjum hafa ein-
hverjar söngbækur verið til. Þær hafa eflaust verið víðar, því að 
sumstaðar hafa fallið niður kaflar úr skránni. Í sumum þeim 
kirkjum sem bókarlausar virðast vera eru þó lektarar, stundum líka 
nefndir bókastólar, og má af því ráða að þar hefur verið sungið af 
bókum eins og annars staðar. Í 31 kirkju hafa söngbækurnar verið 
allmargar, en meðal þeirra sem best eru búnar að bókum eru kirkj-
urnar á Skútustöðum við Mývatn, í Múla í Aðaldal, í Grímsey, 
Laufási við Eyjafjörð, á Völlum í Svarfaðardal, Víðimýri í Skagafirði 
og Breiðabólsstað í Vesturhópi.

Sumstaðar er tekið fram um einstakar bækur að þær séu „góðar“ 
eða „vondar“. Sumar eru sagðar „fornar“, og má geta þess til að þar 
sé um að ræða bækur allt frá 11. öld og þá með hinum fornu nótna-
táknum, naumum. Á nokkrum stöðum eru söngbækur sem sagðar 
eru „enskar“. Um enn aðrar er tekið fram að þær séu ekki í sam-
ræmi við gildandi reglur kirkjuyfirvalda á hverjum tíma, ekki „eftir 
skipan“ eða „secundum ordinem“. Það getur einnig hafa átt við um 
þær bækur sem kallaðar voru „fornar“ eða „enskar“.

Sérstaka athygli vekur að Grímseyjarkirkja skuli vera meðal 
þeirra kirkna sem best eru búnar að bókum. Þar áttu tveir prestar 
að þjóna samkvæmt máldaganum „og syngja hvern dag messu og 
tvær um föstu og imbrudaga“. Grímseyingar hlutu að búa að sínu, 
enda hefur bókakostur kirkju þeirra verið nægur til þess að þar 
mætti syngja messur og tíðir sómasamlega allan ársins hring. Slík 
eign verður vart metin til fjár nú á dögum, en þó má vera ljóst að 
svo mikið bókasafn hlýtur að hafa kostað stórfé á þessum tíma.

Í síðari máldögum, Jóns biskups skalla Eiríkssonar sem gerðir 
eru á árunum 1360–1389 og Péturs biskups Nikulássonar, gerðum 
1394 og síðar, kemur fram að söngbækur eru til í að minnsta kosti 
ellefu af þeim 23 kirkjum í Hólabiskupsdæmi sem bókarlausar virð-
ast vera samkvæmt Auðunarmáldögum. Í máldögum Péturs bisk-
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ups má sjá að í sumum kirkjum hefur bókaeign aukist talsvert frá 
því á dögum Auðunar rauða. Þar eru og nefndar til sögunnar 
nokkrar kirkjur sem ekki eru taldar í máldagaskrá Auðunar og eiga 
allar einhverjar messusöngsbækur.112

Í broti úr máldaga Möðruvallaklausturs sem ársettur hefur verið 
1461 eru taldar bækur klaustursins sem hafa verið nokkuð á annað 
hundrað talsins, og hafa að minnsta kosti um fimmtíu þeirra verið 
með söngnótum.113

 112 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. III: 155–178.
 113 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. V: 286–290. Sbr.: Eiríkur Þormóðsson, 1968.

Bækur Grímseyjarkirkju samkvæmt  
Auðunarmáldaga 1318
Aspiciens-bækur [tíðasöngsbækur] tvær sem til samans taka yfir allt kirkju-

árið. Hin þriðja er sögð forn og nær aðeins frá páskum til hvítadaga, en er 
með öllum hymnum.

Messubækur tvær, fyrir allt kirkjuárið. Þriðja messubókin er sögð „vond“, og 
enn er til hin fjórða: „Messu bók forn, mikil, í selskinni rotnu.“

Lágasöngvakver.
Sequentiu bók, og önnur forn.
Psalltari.
Gradall [grallari].
Söngbók til páska.
Bók í tréspjöldum og söngur á.
Capitularium [eins konar efnisyfirlit helgra rita].
Capitularium og Hymnarius á einni bók gamalli og söngur proprium de 

sanctis [bundinn messudögum dýrlinga].
Tvær lesbækur, og hin þriðja pentuð [lýst] de sanctis [um dýrlinga].
Hómilíur á sumarið.
Ártíðaskrár tvær, önnur forn.
Ólafs saga [hér var Ólafskirkja, talin vígð af Jóni Ögmundssyni]. 
Kristinn réttur.
Forn bók í selskinni.

     Íslenskt fornbréfasafn II, 441–443.
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Í þremur máldögum, frá 1396, 1525 og 1550, er gerð marktæk 
grein fyrir bókaeign Hóladómkirkju. Í hinum elsta eru taldar 56 
helgisiðabækur, en tveimur árum áður hafði Hóladómkirkja fokið 
og mikið tjón orðið á bókum hennar. Árið 1525 teljast helgisiða-
bækur í eigu kirkjunnar 105, en 112 árið 1550.114

Bækur kirkna í Skálholtsbiskupsdæmi 
Elsta heildarsafn máldaga fyrir Skálholtsbiskupsdæmi sem varð-
veist hefur er kennt við Vilchin Hinriksson, danskan biskup í Skál-
holti 1391–1405. Skráin er gerð 1397 eftir gömlum máldögum, allt 
frá 1187, og aukið við eftir því sem efni voru til fram að ritunar-
tíma. Síðari viðbætur stafa frá eftirmönnum Vilchins biskupsallt til 
siðaskipta. 

Vilchin biskup mun hafa visiterað kirkjur í öllum þremur fjórð-
ungum biskupsdæmisins á embættistíma sínum, og hefur þá eflaust 
látið ganga úr skugga um að til væru þær eignir sem fram eru taldar 
í máldögunum. Þó bera þeir margir með sér að höfuðtilgangurinn 
er að skjalfesta heimildir um eignir kirkna í jörðum, ítökum, hlunn-
indum og búfénaði. Líklegt er að minna máli hafi þótt skipta þótt 
eitthvað væri vantalið af hlutum sem ólíklegt var að leikmenn 
mundu ágirnast, svo sem messusöngs- og tíðabækur. Þær eru hér 
einatt metnar til verðs, en ekki hirt um að telja þær upp, og stundum 
eru bækur alls ekki nefndar í kirkjum sem vitað er um af öðrum 
heimildum að áttu nokkurn bókakost.115 

Í Vilchinsbók eru máldagar 278 kirkna að slepptum hálfkirkjum 
og bænhúsum. Um nákvæmlega helming þeirra, 139 kirkjur, verður 
ekki séð að þar hafi neinar bækur verið til. Hjá hinum hefur bóka-
eign verið mjög misjöfn, á einstaka stað aðeins ein bók eða örfáar, 
en allvíða sæmileg, og meira en það í einum 50 kirkjum. Að minnsta 
kosti 10 kirkjur mega teljast vel búnar bókum, auk klaustranna í 
Viðey, á Helgafelli og Kirkjubæ á Síðu. Þetta eru á Suðurlandi kirkj-
urnar að Hruna í Hreppum, Útskálum á Reykjanesi og Görðum á 

 114 Guðbrandur Jónsson, 1919–1929: 404.
 115 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. II: 741–742, 677–684, 84–86, 774–775.
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Álftanesi; á Vesturlandi í Reykholti í Borgarfirði, Stafholti, Álftanesi 
á Mýrum og Kolbeinsstöðum í Hnappadalssýslu; á Vestfjörðum á 
Eyri í Skutulsfirði, og á Austurlandi í Vallanesi og á Valþjófsstað. 

Biskupssetrið sjálft í Skálholti er ótalið, og máldaga Þykkvabæj-
arklausturs vantar, en í hinum klaustrunum hafa bækur verið 
margar. Í Viðey virðist ekki hafa verið talin þörf á að skrá sérstak-
lega messu- eða tíðasöngsbækur. Þar er hins vegar talið fram mikið 
safn guðfræðibóka á latínu: rit kirkjufeðra, hómilíubækur nokkrar 
eða predikanasöfn, sermones, og fleira þess háttar, auk þess fáeinar 
skólabækur og örfáar „norrænu bækur“, að mestu trúarlegs efnis. Á 
Helgafelli eru hinsvegar messusöngsbækur einar taldar upp og virð-
ist vel fyrir öllu séð hvað þær varðar. Bókasafni klaustursins eru að 
öðru leyti gerð skil með þessum orðum einum: „hálfur fjórði tugur 
norrænu bóka, item nærri hundraði latínubóka, annað eru tíða-
bækur.“ Í Kirkjubæjarklaustri er þessu líkt farið. Einnig þar er mikið 
af söngbókum, þar á meðal „ymnabækur 14“, en bókasafnið er 
annars ekki stórt: „20 latínu bækur og norrænu.“

Sérstaka athygli vekur að í Vichinsmáldaga er ekki að sjá að 
kirkjan á hinu forna skólasetri í Haukadal eigi neina bók. Í eldri 
máldögum sést að haustið 1269 telst hún eiga „sex bækur hins 
fjórða tugar“, eða 36 bækur, en um 1331 eru þar taldar meðal eigna 
„26 smábækur“.116 Þarna hlýtur að hafa verið safn bóka, þar á meðal 
kirkjusöngsbóka, þegar um 1100. Það kann að hafa dreifst með 
Haukdælum til annarra kirkna eða gengið úr sér, en varla hefur þó 
Haukadalskirkja verið bókarlaus á síðasta hluta 14. aldar. 

Frá öðru lærdómssetri, Odda á Rangárvöllum, er svipaða sögu 
að segja. Þar hlýtur að hafa verið til bókasafn snemma á 12. öld. 
Oddakirkja var stórauðug og hefur haft gríðarmiklar árlegar tekjur 
í kvikfénaði, ostum, smjöri og annarri vöru frá bændum allt milli 
Þjórsár og Jökulsár á Sólheimasandi. En á Vilchinsmáldaga er helst 
að sjá að þar hafi engin bók verið til fyrr en 1385 að séra Óli (Svart-
höfðason, d. 1402) „lagði til“ tólf mánaða tíðabækur. Þetta getur 
naumast verið rétt.

Þegar Vilchinsbók er borin saman við eldri máldaga sem varð-

 116 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. II: 61–62, 668.
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veist hafa stakir, kemur fram ýmislegt athyglisvert. Sums staðar 
virðist bókaeign kirkna hafa rýrnað eða gengið úr sér en annars 
staðar aukist nokkuð. Kirkjan í Görðum á Akranesi á samkvæmt 
Vilchinsmáldaga „3 bækur eftir ordu“ (þ.e. í samræmi við fyrir-
mæli kirkjuyfirvalda) og „12 bækur eftir fornum hætti“. En sam-
kvæmt máldaga frá 1352 á kirkjan þá 20 bækur sem taldar eru upp, 
og tekið fram um mjög margar þeirra að þær séu „secundum ordi-
nem“ eða „per usum“, þ.e. eftir reglu eða venju. Samkvæmt þeirri 
heimild hefði Garðakirkju á Akranesi hiklaust verið skipað með 
höfuðkirkjum að bókakosti, og ekki síst vegna þess að þar hefur þá 
verið til Þorlákssöngur, sem hvergi er nefndur í Vilchinsbók. Þau 
blöð mundu nú líklega teljast þjóðargersemi ef til væru.

Vilchinsbók er ekki auðveld heimild um það efni sem hér er 
fengist við. Eins og fram hefur komið er ekkert fast form á því 
hvernig gerð er grein fyrir bókaeign kirkna: stundum er aðeins 
nefndur fjöldi bóka, álíka oft aðeins matsverð þeirra í hundruðum 
eða aurum, stundum eru bækurnar taldar upp og þá jafnvel gerð 
einhver grein fyrir ástandi þeirra eða verðmæti. Engin ástæða er til 

Oddakirkja 1810 – George Mackenzie.
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að efast um tilvist þeirra bóka sem um er getið. En alltof oft er ekk-
ert minnst á bókaeign, jafnvel þótt lektari, einn eða fleiri, séu meðal 
gripa. Að vísu er hér margt um félitlar kirkjur sem sennilegt er að 
fátækar hafi verið að bókum. En um aðrar verður því ekki trúað að 
þær hafi verið bókarlausar. Mun því vera óhætt að gera ráð fyrir að 
bækur séu fremur vantaldar en oftaldar í máldögum Vilchins bisk-
ups.

Alveg er ljóst að flestar kirkjur á landinu hafa átt einhverjar söng-
bækur, og nokkrar höfuðkirkjur í öllum landsfjórðungum hafa 
verið mjög vel búnar messu- og tíðasöngsbókum. Annars staðar 
hefur nauðsynlegur bókakostur til tíðagerðar og messuhalds verið í 
eigu presta. Á biskupsstólunum og í sumum klaustrunum voru 
mikil og dýrmæt bókasöfn. Til bókakaupa og bókagerðar hefur 
verið varið gífurlegum fjármunum á fyrstu öldum kristninnar, eins 
og raunar líka í annan búnað til kristnihalds í landinu, svo sem 
kirkjusmíði, messuskrúða og kirkjumuni ýmislega. Þar var ekkert 
til sparað meðan árferði í landinu leyfði.

Bækur á kaþólskri tíð á Íslandi voru allar handskrifaðar á skinn, 
hinar fyrstu eflaust ættaðar úr erlendum klaustrum eða skrifaðar af 
erlendum mönnum sem höfðu afritun bóka að atvinnu. Íslenskir 
menn sem sóttu nám til meginlandsins hafa, eftir því sem þeir 
höfðu fjárráð til, keypt þær bækur sem þeir töldu sér nauðsynlegar 
og haft heim með sér. Síðan var farið að afrita bækurnar hér. Það 
gæti hafa gerst hvar sem lærðir menn höfðu aðsetur. Eflaust hafa 
biskupar og skólameistarar hvatt til slíkra starfa á biskupssetrunum, 
og síðar urðu klaustrin gróðurreitir bókagerðar. Einnig hér komu 
upp atvinnuskrifarar, einstaka mjög afkastamiklir og vandvirkir. 
Aðeins einn nótnaskrifari frá kaþólskri tíð er nafnkunnur, Jón Þor-
láksson sem uppi var á síðara hluta 15. aldar og sat lengi í skjóli 
höfðingja að Skarði á Skarðsströnd.117 

 117 Nánar um nótnaskrifarann Jón Þorláksson: Ólafur Halldórsson, 1971. Stefán 
Karlsson, 1979. Andersen, Merete Geert, 1979.
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Jón Þorláksson 
Í safni Árnastofnunar í Reykjavík er skinnblað með nótum, merkt AM 80, 
8vo. Þar er eftirfarandi athugasemd rituð á íslensku með rauðu bleki milli 
svartra nótnastrengja með latínutexta:

Jón Þorláksson hefur skrifað þessa bók. En hana lét gera Bjarni son junkæra 
Ívars Hólms, og hann gaf hana jungfrú Maríu að Munkaþverá með þeim 
skilmála að þau laun sem María vill honum unna hér fyrir vill hann annars 
heims hafa þá honum liggur mest á og hans sál varðar mestu […] Biðjið fyrir 
Bjarna, munkar! 

Fram kemur að Bjarni Ívarsson hefur búið á Meðalfelli í Kjós, og bókin er 
skrifuð 1473. 

Blaðið fékk Árni Magnússonar í Kaupmannahöfn 1715 frá Þorsteini Sig-
urðssyni sýslumanni í Múlasýslu, en hann var upprunninná Vesturlandi. Til 
hans var blaðið komið frá eyfirskum almúgamanni, en sá mundi ekki hvernig 
honum hafði áskotnast það. En bókin, meðan hún var og hét, hefur átt heima 
á Munkaþverá eins tilvitnunin vottar. 

Jón Þorláksson er víða nefndur í skjölum frá þessum tíma og síðar, oftast 
í tengslum við það að hafa átt sex eða sjö laungetin börn með einni auðug-
ustu konu landsins, Solveigu dóttur Björns ríka Þorleifssonar og Ólafar konu 
hans, Loftsdóttur ríka. Lengst af var talið að þessi maður hefði verið Jón 
skrifari. Þó hafði Jón lærði Guðmundsson sagt frá því á tveimur stöðum í 
ritum sínum að á Skarði á Skarðsströnd hafi verið bræður tveir sem báðir 
hétu Jón, Þorlákssynir. Annar hafi verið bestur skrifari á Íslandi en hinn 
fylgisveinn Solveigar Björnsdóttur. Ólafur Halldórsson handrita-fræðingur 
hefur rannsakað málið og telur frásögn Jóns lærða rétta í höfuðatriðum. 
Hann telur líklegt að það hafi verið Jón eldri sem börnin átti en Jón yngri 
hafi skrifað bækurnar. Jón skrifari mun lengi hafa verið landseti og skjól-
stæðingur höfðingja á Skarði og dó þar. Sumstaðar er hann kenndur við Hól 
í Bolungarvík, en það mun hafa verið hinn bróðirinn sem þar var. Með sam-
anburði við þetta blað sem Jón Þorláksson merkti sér svo rækilega hafa fund-
ist mörg fleiri nótnablöð með hendi hans, og verður aftur að því vikið. 

Sú saga var sögð, og eru fyrir henni fleiri en ein heimild, að þegar Jón 
skrifari andaðist stirðnuðu ekki „hans þrír skriffingur“, og þegar penni var 
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látinn í höndina á honum látnum átti hann að hafa skrifað þessi orð úr Ave 
Maria: gratia plena, dominus tecum.

 AM 80, 8vo (handrit).
 Katalog over Den Arnamagnæanske håndskriftsamling II, 382–383.
 Bjarni Þorsteinsson: Íslensk þjóðlög, 147 o. áfr.
 Magnús Már Lárusson: Fróðleiksþættir (Orðubrot frá Gufudal, 65; Þróun íslenskrar kirkju-

tónlistar, 86).
 Ólafur Halldórsson: Jónar tveir Þorlákssynir. Afmælisrit til Steingríms J. Þorsteinssonar. 

Reykjavík 1971, bls. 128–144. Rit Jóns lærða sem vísað er til eru Um ættir og slekti og Tíðs-
fordríf. 

 Páll E. Ólason: Menn og menntir II, 63, 67; IV, 792. 

Mynd af Credo í Munkaþverárbók Jóns Þotlákssonar (1473), elsta fjölradda nútna hand-
ritinu sem þekkt er frá Norðurlöndum (hluti af bls. 1b í AM 80, 8vo). Upphafsstafurinn C 
teygir sig upp á næsta nótnastreng fyrir ofan, þar sem undanfarandi efni er að ljúka. 
Upphafsorðum trúarjátningarinnar, Credo in u/num Deum, sem sungin eru einradda, er 
ekipt á tvær línur (og nótnastrengi) eins og skástrikið sýnir. Síðan heldur aðalröddin áfram 
á neðri strengnum og er latínutextinn settur undir hann, fylgiröddin er sett á efri nótna-
strenginn, en milli strengjanna stendur greinargerð Jóns Þorlákssonar á íslensku skrifuð 
með rauðu bleki.



123

3. kafli Kirkjusöngur í kaþólskum sið

Varðveisla kirkjusöngsbóka
Nótnablöð og handritabrot með nótum sem varðveist hafa úr kaþ-
ólskum sið eru nær undantekningarlaust úr helgisiðabókum. Efni 
þeirra er sá söngur sem flytja átti við tíðasöng og messugerðir sam-
kvæmt skipan páfastóls í Róm og erkibiskups í Niðarósi.

Með siðaskiptunum varð sú breyting á að „fjöldi þeirra bóka 
sem til voru í landinu og allt þangað til í gær höfðu verið hinar 
þarflegustu fyrir sáluhjálpina, höfðu í dag með einu konungsboði 
umhverfst í skaðlegan villulærdóm,“ segir Jón Helgason prófessor.118 
Þetta er eflaust rétt að því er tekur til helgra manna sagna og slíkra 
rita. En um söngbækurnar á það síður við, því að fyrst eftir siða-
skiptin var við fátt annað að styðjast í messu- og tíðagerð en þessar 
gömlu latínubækur, enda var margt í þeim í fullu gildi þrátt fyrir 
þær beytingar sem smám saman urðu á helgisiðum mótmælenda. 
En svo fór að mörg bókin sem áður hafði verið dýrgripur og ger-
semi var gagnslaus talin og þarflaus. Haft er eftir Jóni lærða Guð-
mundssyni (1574–1658) að hann hafi ungur lært á bók sem borist 
hafði frá Skálholti norður á Strandir þar sem hann ólst upp. Ef þetta 
er rétt hafa bækur sjálfs biskupsstólsins í Skálholti lent á flækingi. 
Hann segir einnig að Helgafellsbækur hafi verið brenndar ásamt 
„öðru gömlu kirkjurusli á tveimur stórum eður þremur eldum“.119 
Slíkt gæti hafa gerst víðar. En þó að bókunum væri ekki beinlínis 
eytt, grotnuðu þær niður í vanhirðu og vondum geymslum. 

Stundum voru söngbækur eða blöð úr þeim „skafin upp“, 
afmáðir latínutextar og þær nótur sem þeim heyrðu til og skrifað 
aftur á bókfellið eitthvert það efni sem nytsamlegra þótti. Einu 
slíku blaði sem er í Þjóðminjasafni (Þjms. 827) hefur Árni Björns-
son þjóðháttafræðingur lýst allnákvæmlega og birt á myndum.120 
Þetta er kálfskinnsblað í arkarbroti, komið í safnið 1871 frá Páli 
Pálssyni stúdent og amtmannsskrifara á Stapa. Öðrum megin á 
blaðinu er latínutexti sem gæti verið frá 15. öld, fagurlega skrifaður 
í tveimur dálkum með litum og skrauti. Hinum megin hefur lat-

 118 Jón Helgason, 1958: 38.
 119 Einar G. Pétursson, 1998. I: 389; II: 90.
 120 Árni Björnsson, 1994: 28–29.
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ínan verið skafin burt og guðsorð á íslensku og með nótum skrifað 
í staðinn. Vel hefur verið vandað til þess verks, breiður rammi allt 
um kring, eins konar fléttingur með rauðum og grænum lit og 
hnútar í hornunum. Hvort tveggja er fallega skrifað, nótur og texti. 
Eitthvað hefur farið hér á undan, því að efst á blaðinu eru niður-
lagsorð Faðirvorsins og síðan taka við innsetningarorð heilagrar 

Þjms. 827
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kvöldmáltíðar, hvort tveggja með 
tónlagi á nótum. Íslenski textinn 
er talinn vera skrifaður á síðara 
hluta 16. aldar, sennilega skömmu 
eftir miðja öldina að því er orða-
lag þýðingarinnar bendir til. Slíkir 
„uppskafningar“ eru nokkrir til í 
söfnum. 

Langflest sem varðveist hefur 
úr kaþólskum messu- og tíðasöng 
eru slitur ein af bókum eða jafn-
vel aðeins stök blöð. Undantekn-
ing er messusöngsbók sú með 
naumum sem fyrr var nefnd (AM 
788, 4to). Næst henni að aldri er 
hluti handritsins AM 98, 8vo. Þar 
hafa verið bundin í eina bók tvö 
skinnhandrit í líku broti og 
óvenjulega smáu miðað við flest 
annað efni af sama toga, en mjög 
misgömul. Bæði eru óheil og 
vantar bæði framan og aftan á 
þau. Í bókinni er alls 31 blað (62 
síður) og hafa blöðin verið tölusett 
eftir að handritin voru orðin svo löskuð sem nú er og komin saman 
í eina bók.

Eldra handritsbrotið (I) er 22 blöð og talið vera skrifað um 1200, 
en er þó trúlega eitthvað eldra og sennilega ritað af erlendum 
atvinnuskrifara. Þetta hefur verið mjög vandað og fagurt handrit 
með rauðum fyrirsögnum (rúbrikum), og upphafsstafir með 
ýmsum litum, jafnvel marglitir. Skriftin er mjög áferðarfalleg, fín-
leg og smá, einkum söngtextar, og nóturnar eru einnig afar smá-
gerðar en virðast skrifaðar af mikilli nákvæmni.

Á þessari bók hefur verið messusöngur (þ. e. breytilegir liðir 
messunnar), auk pistla, guðspjalla og bæna sem þar heyrðu til. Í 
þessu handritsbroti eru þó ekki venjulegar sunnudagsmessur, heldur 

Blaðsíða 2 úr AM 98, 8vo
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messur helgaðar dýrlingum (proprium sanctorum), mismunandi 
eftir tignarstigi þeirra, svo og nokkrar hátíðamessur. Hér er til að 
mynda messa á þrettánda dag jóla (in Epiphania Domini) sem er í 
aðalatriðum hin sama og enn er sungin og lesin í rómversk-kaþ-
ólskri kirkju á þeim degi. Næst þar á eftir fer messa á páskadag og 
er hið sama um hana að segja að öðru en því að sekvensían Victimæ 
paschali er ekki í handritinu en bænir eru þar fleiri.121

Síðara handritsbrotið (II) er sennilega íslenskt og miklu yngra 
en hið fyrra, talið skrifað á 15. öld. Þessi hluti bókarinnar er aðeins 
níu blöð og talsvert íburðarminni en hinn fyrri, skriftin yfirleitt 
stórgerðari og heildarsvipur ekki eins samfelldur. Þó eru hér einnig 
rauðar fyrirsagnir og upphafsstafir. Þetta handritsbrot er mun verr 
farið en hið eldra, síðustu blöðin svo rotin að leturflötur er víða 
mjög skertur. Hér má þó lesa atriði úr messusöng dýrlinga, og fer 
mest fyrir Ólafi helga Noregskonungi sem mjög var dýrkaður hér á 
landi eins og vikið er að annars staðar í þessu riti. 

Ólafsmessa hefst á bls. 50. Hér verður ekki borið saman við 
messusöngsbækur Rómarkirkjunnar, því að svo hátt náði konung-
urinn aldrei í virðingastiga dýrlinga að hans væri þar getið þótt 
hann væri tignaður um öll Norðurlönd og jafnvel víðar. En ef text-
inn er borinn saman við Missale Nidrosiense122 ber margt á milli, og 
ekki er messunni alveg lokið þegar handritið þrýtur. Hér hefur þó 
Ólafs-sekvensían Lux illuxit letabunda123 verið á sínum stað í messu-
gerðinni, þótt víða vanti inn í orð og nótur vegna skemmda sem 
fyrr greinir, og hefur hún eflaust verið það atriði messunnar sem 
brá á hana mestum hátíðarljóma. Mun þetta vera elsta handrit sek-
vensíunnar sem varðveist hefur og er ekki að fullu samhljóða 
öðrum uppskriftum hennar.

Á blað sem fylgir þessu handriti hefur Árni Magnússon hripað 
þessi orð: „Fengið á Íslandi 1702. Hér er í nokkuð lítið um Sancte 
Magnus og Sancte Ólaf.“ Þetta er eflaust ástæða þess að Árni hirti 
blöðin. En ekki hefur hann lesið handritið vandlega. Í því er hvergi 

 121 AM 98 8vo I: 31–39 ; Liber usualis 459–462, 777–782.
 122 Pr. Í Kaupmannahöfn 1519, textar án nótna.
 123 Nánar um Ólafs-sekvensíuna Lux illuxit letabunda, sjá: Erik Eggen (og Jón Helga-

son), 1968; einkum I: 213–221. Andersen, Merete Geert, 1979.
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minnst á Magnús (Eyjajarl), en Ólafi konungi eru helgaðar ekki 
minna en 13–14 blaðsíður, sem verður að teljast meira en „nokkuð 
lítið“ í þessu samhengi.

Árni Magnússon hirti ekki um að safna nótnabókum þótt hann 
tæki við þeim eins og öðru bókfelli sem að honum var rétt. Ef hann 
rakst þar á eitthvað varðandi norræna dýrlinga124, Ólaf helga, Hall-
varð hinn norska Vébjarnarson eða Magnús Eyjajarl,125 skrifaði 
hann einatt upp textann en sleppti nótunum. Lét þess þó stundum 
getið að frumtextinn væri með nótum.

Tvö samstæð skinnblöð í safni Árnastofnunar í Reykjavík bera 
merkið AM 266, 4to. Þeim fylgir svofelld athugasemd Árna Magnús-
sonar sem lýsir að nokkru viðhorfi hans til þessa efnis: 

Þetta eru fyrstu blöðin af mutileraðri [skaddaðri] söngbók í stóru 
folíó er sr. Daði Steindórsson sendi mér 1703 frá Gufudalskirkju, 
af hverri ég tók bandið og pakkaði hana svo bandlausa inn 1704 með 
öðrum þvílíkum ónýtum bókum mér til heyrandi. A M S (Síðar hefur 
hann strikað yfir skáletruðu orðin en bætt þessu við:) Ekki er þetta 
kirkjunni að neinu gagni.126

Hér má sjá að Árni hirðir í fyrstu bandið af þessari bók, líklega til 
að nota það um eitthvert óbundið handrit eða afrit sem hann hefur 
sjálfur látið gera, en innihaldið hefur hann talið „ónýtt“ eins og 
annað sams konar efni sem honum hafði áskotnast. Þegar hann 
strikaði yfir skáletruðu orðin í tilvitnuninni að ofan, hefur hann 
verið kominn á þá skoðun að af því mætti þó hafa nokkur not, sem 
sé í band um aðrar bækur sem hann taldi merkari, jafnvel prent-
aðar bækur, og réttlætir það með því að ekki sé „þetta kirkjunni að 
neinu gagni“. Fullvíst er talið að mörg slík nótnablöð hafi verið í 
bandi prentaðra bóka sem brunnu í Kaupmannahöfn 1728. Hér var 
raunar ekkert nýmæli á ferð, því að sá siður hafði víða viðgengist 

 124 Um handrit til söngs á messudögum norrænna dýrlinga, sjá m. a.: Erik Eggen (og 
Jón Helgason), 1968. Merete Geert Andersen, 1979. Lilli Gjerløw, 1980, I.–II.

 125 Um handrit til söngs á messudegi Magnúsar Orkneyjajarls, sjá: Ingrid De Geer, 
1985 og 1988.

 126 Katalog, 1889–1894. I: 523.
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Brot úr AM 266, 4to.
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um aldir að „slátra“ bókum sem taldar voru úreltar og hagnýta þær 
með þessum hætti, enda var skinnið hið besta bókbandsefni. En 
þessum blöðum mun Árni hafa haldið til haga vegna þess að á 
fremstu síðunni, sem í upphafi hefur verið auð, höfðu m. a. verið 
skráðir fjórir máldagar um eignir Gufudalskirkju, og á næstu 
tveimur síðum er forskrift á latínuskotinni íslensku um helgihald, 
aðallega í dymbilviku og á páskum. Latínusöngurinn hefst ekki fyrr 
en neðst á þriðju blaðsíðu.

Hugsun Árna mun hafa verið sú, og verður raunar ekki á móti 
mælt, að kirkjusöngur á latínu var og er að meginhluta sameign róm-
versk-kaþólskra þjóða. Honum virðist ekki hafa verið ljóst að hér í 
bland leyndust stórmerkar og glæsilegar minjar um íslenska bókagerð 
allt frá þeim tíma þegar Íslendinga sögur voru fyrst skráðar. Fagurleg 
lýsing margra þessara handrita, litaðir upphafsstafir, fyrirsagnir og 
skreytingar, virðist engin áhrif hafa haft á hinn skarpskyggna safnara 
þótt furðulegt megi kalla.127 Sennilega hefur hann talið allar þessar 
söngbækur erlendan varning og ekki áttað sig á því að margar þeirra 
voru skrifaðar á Íslandi, nokkrar meira að segja af nafnkenndum 
manni, Jóni þeim Þorlákssyni sem fyrr var frá sagt. Hafði þó Árni 
sjálfur átt drýgstan þátt í að forða nafni hans frá gleymsku með því 
að halda til haga nótnablaðinu AM 80, 8vo, sem fyrr greinir. 

Kristian Kaalund bókavörður í safni Árna Magnússonar í Kaup-
mannahöfn, sem á sínum tíma tók saman handritaskrá safnsins (pr. 
1888–1904), lét losa og tína saman skrifuð skinnblöð sem notuð 
höfðu verið í band á bókum í safninu og var þar á meðal mjög 
mikið af nótnablöðum með latínutextum. Þessi tiltekt mun hafa 
hafist á árinu 1899, en á árunum 1911–1913 var unnið skipulega að 
verkinu. Blöðunum var sópað saman undir merkinu Accessoria 7 
(Acc. 7) sem þau bera enn í Árnasafni í Kaupmannahöfn. Blöðin 
hafa yfirleitt verið sniðin til eftir þörfum bókbindarans, oft skorin 
svo að leturflötur skerðist, og sumt eru aðeins bleðlar eða blað-
ræmur. Þó er þetta stærsta og merkasta safn sinnar tegundar sem 
varðveist hefur. 

Það vakti snemma athygli að sama rithönd er á mjög mörgum 

 127 Erik Eggen (og Jón Helgason), 1968: XLVII.
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þessara blaða, og hugkvæmdist mönnum að ef til vill mætti að ein-
hverju leyti raða þeim aftur saman í þær bækur sem þau komu úr. 
Kristian Kaalund var áhugasamur um þetta, og fékk aðra fræði-
menn til liðs við sig, en eftir fráfall hans 1919 virðast rannsóknir á 
þessu hafa legið niðri að mestu fram á sjötta áratug aldarinnar. 
Magnús Már Lárusson mun fyrstur manna hafa uppgötvað að rit-

Bruninn í Kaupmannahöfn 1728.



131

3. kafli Kirkjusöngur í kaþólskum sið

hönd Jóns Þorlákssonar sem þekkt er af AM 80, 
8vo, er einnig á blöðunum frá Gufudal, AM 266, 
4to.128 Jón Helgason sýndi fram á að sama rithönd 
er á miklum hluta blaðanna í Acc. 7.129 Síðla árs 
1978 hóf Merete Geert Andersen vísindalega 
skráningu handritsbrotanna í Acc. 7 og komst 
fljótt að þeirri niðurstöðu að þar væri að finna 
allmiklar leifar tveggja stórra bóka: annars vegar 
32 blöð úr graduale með hendi Jóns Þorlákssonar, 
hins vegar 57 blöð úr missale sem Jón Þorláksson 
hefur einnig skrifað ásamt öðrum ritara. Með 
ítarlegri leit bæði í safni Árnastofnunar og öðrum 
söfnum, m. a. í Landsbókasafni Íslands, tókst 
skrásetjaranum að hafa upp á nokkrum blöðum 
til viðbótar sem heima hafa átt í þessum tveimur 
bókum.

Blöðin AM 266, 4to, sýndu að grallarinn sem 
hér um ræðir var frá Gufudalskirkju svo sem fyrr kemur fram. Auk 
hans nefnir Árni Magnússon messubók, kennda við Skarð á Skarðs-
strönd. Ekki er ljóst af athugasemdum Árna hvort hann hefur átt 
bókina, en úr henni afskrifaði hann ýmislegt, svo sem texta sekven-
síu úr messusöng á degi Magnúsar Eyjajarls en sleppti að venju nót-
unum. Afritið er merkt AM 670 f, 4to. Fleiri afrit úr Skarðsbók eru 
með öðru merki í Árnasafni (AM 241b IX, fol.) Með samanburði 
þessara afrita við þá messubók sem sett hefur verið saman úr lausu 
skinnblöðunum hefur verið gengið úr skugga um að þar er komin 
messubókin frá Skarði. Báðar þessar bækur voru taldar glataðar, 
nema blöðin tvö úr Gufudalsbókinni í AM 266, 4to, en nú er ljóst 
að Árni Magnússon hefur átt þær báðar og látið slátra þeim. En 
báðar hafa þær komið eitthvað laskaðar í eigu Árna, eftir hrakninga 
um hálfa aðra öld frá siðaskiptum. Um Gufudalsbókina segir hann 
berum orðum að hún hafi verið „mútíleruð“, og blöð úr Skarðsbók 

 128 Magnús Már Lárusson, 1967: 65. Ritgerðin Orðubrot frá Gufudal birtist fyrst í 
Kirkjuritinu 1958.

 129 Erik Eggen (og Jón Helgason), 1968: I: li–lii; xlii–xlvi.

Kristian Kaalund bókavörður.
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sem komu í leitirnar í Landsbókasafni hafa án efa verið rifin úr 
henni áður en hún fór frá Íslandi. 

Messubókin frá Skarði (Missale Scardense) er nú alls 65 blöð, þar 
á meðal þrjú blöð og ein blaðræma úr handritadeild Landsbóka-
safns í Reykjavík. Rithönd Jóns Þorlákssonar er á fyrstu 15 blöð-
unum og 25 hinum síðustu, en sá kafli sem á milli er (um 25 blöð) 
er með annarri hendi, en fyrirsagnir (rúbrikkur) og leiðréttingar á 
þeim blöðum hefur Jón Þorláksson skrifað, svo að ljóst er að hann 
hefur verið aðalritari bókarinnar en haft annan mann sér til 
aðstoðar. Sá maður hefur þó einnig verið listaskrifari og notið 
nokkurs sjálfstæðis, því að textaflöturinn á blöðum hans er heldur 
minni en hjá Jóni og nótnalínur hefur hann rauðar en Jón svartar. 
En hjá báðum eru fyrirsagnir rauðar og upphafsstafir marglitir. Öll 
þessi blöð eru skorin af bókbindurum, oft til stórskemmda, en þó 
má sjá að brot bókarinnar hefur verið um 380 x 280 mm.

Af grallaranum frá Gufudal (Graduale Gufudalense) hafa fundist 
37 blöð, öll óheil og sum mjög illa skorin. Brotið á þessari bók hefur 
verið um 385 x 250 mm, hæðin ívið meiri en á Skarðsbók, en síðu-
breiddin um 3 cm minni. Allt sem varðveitt er af grallaranum frá 
Gufudal er með hendi Jóns Þorlákssonar, og um notkun lita í fyrir-
sögnum og upphafstöfum og annan frágang svipar honum mjög til 
messubókarinnar frá Skarði. Báðar hafa þessar bækur verið veglegir 
gripir. 

Þessar bækur, þótt óheilar séu, eru dýrmætar heimildir um 
kirkjusöng á síðasta skeiði kaþólskunnar ekki aðeins hér á landi 
heldur og í öllu umdæmi erkibiskups í Niðarósi, en heillegar heim-
ildir um það efni eru afar fátæklegar.130

Mörg fleiri blöð með hendi Jóns Þorlákssonar en þau sem hér 
hefur verið minnst á eru í Árnasafni í Kaupmannahöfn, nokkur eru 
í handritadeild Landsbókasafns í Reykjavík og ef til vill víðar.131

Aðrar rannsóknir á blöðunum í AM Acc. 7 hafa beinst að því að 

 130 Þessi frásögn af Skarðsbók og Gufudalsbók styðst mjög við ritgerðina Colligere 
fragmenta, ne pereant eftir Merete Geert Andersen. Bibliotheca Arnamagnæana 
34, Kaupmannahöfn 1979, bls. 1–35. 

 131 Nánar um skinnblöð með hendi Jóns Þorlákssonar og safnmörk þeirra, sjá áður 
tilv. rit eftir Erik Eggen, Merete Geert Andersen og Lilly Gjerløw.
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rekja uppruna þeirra og finna hvar þau voru skrifuð, en fátt hefur 
birst á prenti um það efni. Í júlí 2000 sagði próf. Knud Ottosen frá 
stöðu þessarar athugunar á málþingi í Skálholti. Þá höfðu 138 

Bls. 6r úr Missale Scardense.
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Blað úr Graduale Gufudalense.
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handrit verið „staðsett“ þannig, að 28 töldust vera skrifuð í Þýska-
landi, 20 á Englandi, eitt í Frakklandi og afgangurinn, 89 handrit, 
töldust skrifuð á Íslandi. Er þetta mjög í samræmi við þá tilgátu 
sem hér var sett fram (bls. 110) um aðföng hinna fyrstu söngbóka 
til íslenskra kirkna.

Hér á landi hafa varðveist allmörg skinnblöð með nótum frá 
kaþólsk um tíma, nokkur í Þjóðminjasafni, fáein í Þjóðskjalasafni 
Íslands en flest í handritadeild Landsbókasafns-Háskólabókasafns, 
á annað hundrað ef allt er talið. Mörg eru þessi blöð fagurlega 
skrifuð og skreytt, raunar hrein listaverk að öllu handbragði. Af 
þeim má oft gera sér nokkuð glögga hugmynd um þær bækur sem 
þau eru úr, og er ljóst að margar þeirra hafa verið sannir dýrgripir. 

Eftir siðaskipti virðist andúð á „páfavillunni“ sem svo var nefnd 
hafa blindað menn fyrir fegurð bókanna og því listfengi sem þær 
báru vott um. Þær voru því miskunnarlaust rifnar sundur og blöðin 
tekin til ýmissa nota í daglegu lífi, jafnt af leikum sem lærðum. 
Nýting þeirra hefur eflaust verið miklu margbreytilegri en nútíma-
menn gera sér grein fyrir í fljótu bragði. 

Skóbótum og skinnsokkum hefur verið fleygt þegar sá fótabún-
aður slitnaði. Meiri von var til að fatasniðum væri haldið til haga 
eins og dæmi sanna.132 En best vegnaði þeim blöðum, og kannske 
voru þau líka flest, sem notuð voru í kápur um annað ritað efni eða 
í bókband. Þessi notkun blaðanna var almenn um öll Norðurlönd, 
og þau nótnablöð úr kaþólsku sem enn eru þar til hafa flest varð-
veist með þessum hætti.

Þetta hefur einnig gerst hér á landi. Oddur biskup Einarsson sem 
þó var lærdómsmaður og ekki mótfallinn latínusöng játar á sig slíka 
meðferð á fornum tíðasöngsbókum,133 og hefur fjarri því verið einn 
um það. Mikið af þeim skinnblöðum með nótum sem nú eru í 
handritadeild Landsbókasafns bárust upphaflega í Landsskjalasafn 
(nú Þjóðskjalasafn Íslands) sem kápur eða hlífar um embættis-
bækur ýmiss konar, þar á meðal máldagabækur biskupa eftir siða-

 132 Jón Helgason, 1958: 45.
 133 Jón Helgason, 1958: 39.
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skipti. Oft má sjá hvernig blöðin hafa verið brotin utan um innihald 
sitt, og einatt er sú hliðin sem út hefur snúið óhrein, máð og lítt 
læsileg þótt hin sé sæmilega ásjáleg.

Gömul nótnablöð í Þjóðskjalasafni
Í Þjóðskjalasafni Íslands eru m. a. þrjú skinnblöð sem þangað bár-
ust sem kápur um reikningsskil fógeta í Vestmannaeyjum frá síð-
ustu áratugum 16. aldar.134 

Blöð þessi eru úr kaþólskri messusöngsbók, graduale, sem hefur 
verið í mjög stóru broti. Stefán Karlsson handritafræðingur telur 
meginmálið ritað um 1300.

Þessi blöð skera sig úr um það meðal annars, að þau eru betur 
varðveitt en öll önnur skinnhandrit frá miðöldum sem hér hafa 
verið til athugunar, auk þess sem þau eru óvenju skrautleg og 

 134 Ótölusett, geymd í möppu sem merkt er Brot, blöð og arkir úr skinnbókum og lat-
neskum söngtextum …

Fatasnið.
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Hér er sýndur í fullri stærð um það bil fjórðungur blaðsíðunnar. Ofan af 
blaðinu hefur verið skorinn einn nótnastrengur með þeim nótum, sem átt 
hafa við efstu textalínuna. Á miðjum efsta nótnastrengnum hefst Gloria Patri 
í 2. tóntegund (hýpó-dórískri), fyllir næstu tvo nótnastrengi og endar aftan 
til í fjórða nótnastreng. Aftan við fjórða strenginn stendur með rauðum 
stöfum T[er]tius tonus (3. tóntegund, frýgísk), en fremst á honum hefjast til-
vísanir í messuupphöf (introitus) og önnur lög í þeirri tóntegund og taka alls 
fimm strengi, en ekki sjást nema fjórir þeirra á myndinni. Á sjötta strengnum 
kemur svo Gloria Patri í 3. tóntegund. Hér má sjá hið fínlega skraut fyrir 
framan vinstri dálk og milli dálka sem hefur prýtt bókina.

Hluti af nótnablaði 
í Þjóðskjalasafni, 
líklega síðasta blaði 
í stórri 
messusöngsbók.
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vönduð að allri gerð. Til þeirra hefur því stundum verið gripið 
þegar settar hafa verið upp sýningar á íslenskum menningarminjum 
frá miðöldum. Á þessu er þó sá ljóður, að blöð þessi bárust í Þjóð-
skjalasafn með skjalasendingu frá Danmörku 1928. Á tímabilinu 
frá 1558 og að minnsta kosti fram til 1660 voru Vestmannaeyjar 
sérstakt lén sem ekki heyrði undir Bessastaðavaldið. Er því trúlegast 
að reikningar þaðan hafi verið sendir beint til Danmerkur og þar 
hafi þessi skinnblöð verið sett utan um reikningabækurnar sem 
hingað var skilað. Ekkert bendir til að þau hafi nokkru sinni fyrr 
átt heima hér á landi og geta þau því ekki með réttu talist íslenskir 
minjagripir.

Brot úr Ólafstíðum
Enn er í Þjóðskjalasafni tvíblöðungur úr skinnbók sem hefur haft 
að geyma tíðasöng Ólafs helga Noregskonungs og ef til vill f leiri 
helgra manna. Þessi bók hefur verið miklu minni um sig en sú bók 
sem stóru blöðin fyrr nefndu eru úr, en þó í myndarlegu broti, 33,6 
cm á hæð og breiddin (opnan) er nú 44,2 cm en hefur sennilega 
verið a.m.k. 47 sm. Bæði vantar hér framan á og aftan við, en þessar 
fjórar síður eru í samhengi þannig að ekki vantar innan í tvíblöð-
unginn. Þetta handrit er ekki eins skrautlegt álitum og fyrr nefndu 
blöðin, og mestar líkur til að það sé skrifað hér, sennilega um eða 
fyrir 1400 að því er Stefán Karlsson telur. Ólafstíðir hafa eflaust í 
upphafi borist hingað frá Noregi, en á Íslandi voru margar kirkjur í 
öllum landshlutum helgaðar Ólafi konungi og hefur þar og víðar 
verið ærin þörf á að hafa tíðasöng hans handbæran. Því má gera ráð 
fyrir að Ólafstíðir hafi verið afritaðar eftir þörfum og verið til í 
mörgum eintökum víða um landið.

Á tvíblöðungnum er talsvert brot úr tíðasöng Ólafs helga, bæði 
aftansöng 28. júlí, kvöldið fyrir messudag dýrlingsins, og óttusöng á 
messudaginn sjálfan. En hið merkasta við handritið er að það geymir 
tvo söngva (responsoria) sem virðast hafa verið óþekktir í þessu sam-
hengi þegar höfuðritið um Ólafstíðir var tekið saman og gefið út.135 

 135 Reiss, Georg, 1912.
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Í framhaldi af því sem hér hefur komið fram um erfiðleikana 
við að ná saman tíðasöng Ólafs helga, má geta þess að auk Þorlák-
stíða er í íslenskum handritum aðeins tíðasöngur heilags Nikulásar, 
sem varðveist hefur heillegur í skinnbók136 með sögu hans, og er 
bókin kennd við Ærlæk í Kelduhverfi.137 Auk þessa má nefna brot 
sem varðveitt er af tíðasöng heilags Hallvarðs.138

Þorlákstíðir
Eitt fárra íslenskra nótnahandrita sem varðveist hafa nokkuð heilleg 
úr kaþólskri tíð hefur að geyma nær allan tíðasöng heilags Þorláks 
á aðalhátíð hans, 23. desember og messuliði sem þeim degi heyra 
til, auk þátta sem taldir eru vera úr tíðasöng á öðrum messudegi 
Þorláks, 20. júlí. Handritið hefur verið nefnt Þorlákstíðir. Það er á 
12 blöðum og ber með sér að hafa verið tekið út úr stærri bók sem 
líklega hefur haft að geyma annan tíðasöng að hætti kaþólsku kirkj-
unnar. Stefán Karlsson telur það vera skrifað um 1400, líklega í 
Skálholti.139 Samkvæmt áritun á spássíu hefur handritið verið í eigu 
Skálholtskirkju 1597.140 Hjá Árna Magnússyni lentu þessi blöð inn á 
milli 25 blaða úr öðru eldra handriti með Davíðssálmum og fleira, 
en bæði handritin mun Árni hafa fengið frá Skálholti. 

Nú hafa þessi blöð verið skilin að, saltarablöðin urðu eftir í 
Kaupmannahöfn en Þorlákstíðir komu hingað til Stofnunar Árna 
Magnússonar í Reykjavík í nóvember 1996.141 Í þær virðist vanta 
aðeins eitt blað, en á því hefur verið niðurlag sekvensíu í messusöng 
dýrlingsins.

Frá því segir í Þorláks sögu, að Páll biskup Jónsson kvað það upp 
í lögréttu á Pétursmessudag (29. júní) 1198, með ráði Brands Hóla-

 136 AM 640 4to.
 137 Sbr. Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 132–134. Sjá einnig: Sverrir Tómasson, 

2003.
 138 AM 241 b fol. Sbr. Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 119–120.
 139 Stefán Karlsson, 1982.
 140 Sbr. Róbert A. Ottósson, 1959: 35. Stefán Karlsson, 1982: 320.
 141 Handritið var upphaflega merkt AM 241 a fol. – Það af því sem eftir varð í Kaup-

mannahöfn er nú merkt AM 241 a I fol., en Þorlákstíðir fengu merkið AM 241 a II 
fol.
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Upphaf Þorlákstíða. AM. 241a, fol.
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Upphaf Nikulásartíða í handritinu AM 640 4to.
Skinnbók þessi, alls 68 blöð, sem nú er í Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum í Reykjavík, var í eigu kirkjunnar að Ærlæk í Öxarfirði [?]. Á mestum 
hluta handritsins er saga Nikulásar erkibiskups eftir Berg Sokkason. Aftast eru 
Nikulásartíðir með nótum og er tíðasöngurinn þar allur varðveittur, hugsanlega 
þó að einu blaði undanskildu.
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biskups Sæmundssonar og annarra höfðingja, að 
„öllum mönnum skyldi leyfð áheit á hinn sæla 
Þorlák biskup“ og „skyldu menn honum tíðir 
syngja andlátsdag hans“, 23. desember.142 Þremur 
vikum síðar, 20. júlí, var helgur dómur Þorláks 
tekinn úr jörðu með mikilli viðhöfn og „í kirkju 
borinn með hymnum og lofsöngvum og fagur-
legri processione. … Var kistan sett niður í söng-
húsi, og sungu lærðir menn þá Te deum, …“143 
Þessi dagur varð síðar annar messudagur heilags 
Þorláks, lögtekinn 1237. Sá dagur var nefndur 
Þorláksmessa á sumar og varð mikill hátíðis-
dagur í kaþólskum sið, einkum í Skálholti, og 
sótti þangað fjölmenni, jafnvel úr fjarlægum hér-
uðum. 

En með siðaskiptum var dýrlingum steypt af 
stóli, og hátíðahöld á messudögum þeirra lögðust 
niður. Þorláksmessa á vetur varð þó lífseig, að 
minnsta kosti nafn dagsins, þótt hátíðahöld og 
samsæti sem farið var að efna til á Þorláksmessu 
á síðustu áratugum 19. aldar bæru lítinn helgi-
svip. Nærri átta öldum eftir að lýst var á Alþingi 
helgi Þorláks biskups, var hann útnefndur þjóð-
ardýrlingur Íslendinga með páfabréfi 14. janúar 
1985.144

Enginn sérstakur tíðasöngur helgaður Þorláki 
hefur verið til um aldamótin 1200, þegar boðið var að honum skyldi 
tíðir syngja, og hefur í fyrstu verið sunginn á messudögum hans 
almennur tíðasöngur ætlaður helgum mönnum, sem eins var ástatt 
um. Stundum voru þessir textar þannig gerðir að inn í þá mátti 
bæta nafni þess dýrlings sem hylltur var hverju sinni. En mjög lík-
legt er að snemma hafi verið ortir inn í þennan söng nýir textar 
sem Þorláki voru helgaðir sérstaklega, þótt ekkert verði nú frekar 

 142 Biskupa sögur, 1953. I: 77.
 143 Biskupa sögur, 1953. I: 101–102.
 144 Árni Björnsson, 1993: 196, 307.

Stytta af Þorláki.
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vitað um það. Til eru slitur úr Þorlákssöng sem ekki heyrir til þeim 
Þorlákstíðum sem hér um ræðir.145

Guðmundur Arason biskup, staddur í Niðarósi (líklega 1214), fór 
þess á leit við erkibiskup er leið að jólum að leyft yrði „að hann 
syngi sælum Þorláki eftir íslenskum vana“ á messudegi hans. „Það 
leyfist eigi“, svaraði erkibiskup, „að þér brjótið lög á oss hér í Nor-
egi, hversu sem þér gerið, herra, á Íslandi.“ „Eigi skal þess þá lengi 
biðja,“ sagði Guðmundur og leysti vandann með því að syngja tíðir 
sem á allra heilagra messu. Að því gat erkibiskup ekki fundið og 
þótti nokkuð til um þetta snjallræði: „Mun það herra Guðmundur 
ætla að Þorlákur skuli fá sinn hlut óskertan í tíðagerð þessari. Er 
það eigi hvers manns að finna þvílíkan útveg.“146 

Ef marka má söguna hefur verið til Þorlákssöngur „eftir 
íslenskum vana“ aðeins um hálfum öðrum áratug eftir að lýst var 
helgi Þorláks biskups. En ekkert í frásögninni styður þá tilgátu að 
sá söngur hafi verið sunginn í Niðarósi að þessu sinni, og þaðan af 
síður að sungnar hafi verið þær Þorlákstíðir sem enn eru varð-
veittar,147 enda sagt berum orðum hvað sungið var.

Róbert A. Ottósson rannsakaði handrit Þorlákstíða vandlega og 
ritaði um það doktorsritgerð sína sem gefin var út 1959.148 Með rit-
gerðinni er handritið ljósprentað, svo og umritun Róberts bæði á 
texta og nótum. Honum varð snemma ljóst að slíkt verk sem Þor-
lákstíðir eru hlyti að vera reist á grunni evrópskrar hefðar, og gæti 
jafnvel átt þar ákveðnar fyrirmyndir. Rannsókn hans leiddi í ljós að 
tengslin voru enn meiri en vænst hafði verið.

Um lögin í Þorlákstíðum, 56 að tölu í handritinu, er það skemmst 
að segja að dr. Róbert fann þau öll, að tveimur undanteknum, í einu 
og sama handritinu í Lundúnum, dómíníkanskri tíðasöngsbók frá 
13. öld. Bókin er talin vera rituð á árunum 1260–1275 og mun að 
stofni til vera afrit handrits frá 1256,149 en eflaust liggja ræturnar 

 145 Sbr. Lilli Gjerløw, 1979: 257.
 146 Biskupa sögur, 1953. III: 306–307.
 147 Sbr. Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 80–81.
 148 Róbert Abraham Ottósson, 1959.
 149 British Museum, Add. 23935; sbr. Róbert A. Ottósson, 1959: 49 neðanm.
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lengra aftur. Talið er að afritið hafi verið gert 
fyrir stórmeistara Dóminíkana-reglunnar og er 
mjög fagurlega frá því gengið. Í þetta handrit var 
svo, um miðja 14. öld, bætt við tíðasöng heilags 
Tómasar frá Aquino (um 1225–1274), sem tekinn 
var í dýrlingatölu 1323. 

Meirihluti laganna í Þorlákstíðum, þrjátíu og 
sjö, er tekinn úr tíða- og messusöng heilags 
Dómíníkusar, níu úr tíðasöng Péturs píslarvotts, 
fjögur úr söng Tómasar frá Aquino, hin eru við 
aðra helga texta. Lögin eru ýmist tekin upp alveg 
óbreytt eða með mjög óverulegum frávikum. 

Af því sem áður hefur komið hér fram um 
menntatengsl íslensku kirkjunnar, þar á meðal 
Þorláks biskups sjálfs og Páls Jónssonar systur-
sonar hans við England, þarf það ekki að koma á 

óvart að þangað væri leitað fyrirmynda þegar að því kom að setja 
saman tíða- og messusöng til vegsemdar hinum fyrsta íslenska dýr-
lingi. Hitt er óvæntara að söngur Dóminíkana skyldi verða fyrir 
valinu. 

Heilagur Dóminíkus (1170–1221) var yngri samtíðarmaður Þor-
láks helga og stofnaði munkareglu þá sem við hann er kennd 1216. En 
hún varð brátt mjög áhrifamikil, einnig að því er tekur til kirkju-
söngs. Norrænir fræðimenn hafa sýnt fram á slík áhrif að minnsta 
kosti í Svíþjóð og Finnlandi,150 enda voru klaustur af reglu Dóminí-
kana (einnig nefnd prédikaraklaustur) þar og víðar á Norðurlöndum. 
Á Íslandi var ekkert Dóminíkanaklaustur, en Þorlákstíðir taka af 
allan vafa um að þessi áhrif hafa einnig náð hingað. 

Lögin við Þorlákstíðir eru þannig arfur frá kirkjunni en ekki 
íslensk smíð eins og áður hafði verið haldið fram.151 Hins vegar er 
textinn eflaust ortur af íslenskum manni (eða mönnum) enda þótt 
um form hans og jafnvel orðalag megi finna fyrirmyndir í eldri 
textum.

 150 Róbert A. Ottósson, 1959: 48, 49.
 151 Sbr. Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 80.

Tómas frá Aquino.
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Um aldur Þorlákstíða var lengi flest í óvissu. Bjarni Þorsteinsson 
taldi bæði handritið sjálft og efni þess mun eldra en nú er talið.152 
Róbert A. Ottósson komst að þeirri niðurstöðu að söngurinn gæti 
ekki verið eldri en frá 1328 (eða 1334), og miðaði þá við tíðasöng heil-
ags Tómasar af Aquino, sem saminn er á þeim árum. En Róbert virð-
ist ekki hafa hugleitt þann möguleika, sem þó er varla rétt að útiloka, 
að sameiginleg eldri fyrirmynd kunni að hafa verið til að hvoru 
tveggja, ensku handritunum og Þorlákstíðum. Þetta sýnist vera vert 
nánari athugunar, ekki síst að því er tekur til Tómasar-söngvanna. 
Það má heita næsta víst að stuðst hafi verið við hefðbundnar fyrir-
myndir þegar þeir voru settir saman, á árunum 1328–1334, rétt eins 
og komið hefur í ljós um Þorlákstíðir. Við tímasetningu dr. Róberts 
verður því að setja nokkurn fyrirvara að þessu leyti.

Menn hafa velt því fyrir sér hver eða hverjir gætu verið textahöf-
undar Þorlákstíða. Dr. Róbert hallast að því að allt efni þeirra sé því 
sem næst frá sama tíma og líklegast að sami maður hafi valið og 
fellt saman lögin og ort textana. Sá maður hljóti að hafa verið að 
störfum í fyrsta lagi á öðrum fjórðungi 14. aldar, verið mikill lat-
ínumaður, kunnáttumaður í skáldskap og tónlist, og vel heima í 
tíðasöng Dóminíkana. Hann nefnir til sögunnar Jón Halldórsson 
Skálholtsbiskup (1322–1339) sem var norskur að uppruna, fyrstur 
biskupa á Íslandi af reglu Dóminíkana og hafði hlotið menntun í 
París og Bologna. 

En einkum dvelur dr. Róbert við nafn Arngríms Brandssonar (d. 
1361). Hann varð prestur í Odda 1334, munkur 1341 og ábóti á 
Þingeyrum 1350, umboðsmaður (officialis) Hólabiskups 1354, en 
var „borinn ljótum málum“ sem ekki eru nánar skilgreind í heim-
ildum og lét af eða var settur frá embættum sínum 1357. Ári síðar 
voru hér á ferð erindrekar erkibiskups í Niðarósi og „skipuðu þeir 
Arngrím aftur í ábótastétt að Þingeyrum […] en hann hafði áður 
upp gefið og svarið sig í prédikaraklaustur í Björgvin“.153 Bendir 
þetta ekki til að sakir hans hafi verið miklar, og er hitt líklegra að 
hann hafi um stund orðið leiksoppur í átökum milli kirkjunnar 

 152 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 79–81.
 153 Lögmannsannáll, 1953: 123.
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manna og jafnvel goldið þar tengsla við Dóminíkanaregluna. Arn-
grímur hafði verið handgenginn Jóni biskupi Halldórssyni og farið 
fyrir hann sendiför til Noregs 1327 eins og síðar verður vikið að, og 
virðist hafa haft þar lengri dvöl en erindið gaf efni til. Er ekki 
ósennilegt að biskup hafi beint Arngrími á slóðir reglu sinnar í 
Noregi og hann jafnvel þá þegar játast undir hana, þótt ekki séu 
beinar heimildir um það.

Arngrímur Brandsson mun hafa verið mikill lærdómsmaður. 
Hann ritaði sögu Guðmundar Arasonar á latínu, sýnilega ætlaða 
erlendum mönnum til lestrar.154 Í íslenskri þýðingu hennar, sem ein 

er varðveitt, eru teknar upp nokkrar vísur eftir 
Arngrím, ýmist með dróttkvæðum hætti eða 
Liljulagi, og bera þær með sér að hann hefur 
verið ágætlega skáldmæltur, að minnsta kosti á 
íslensku. Hann var áhugamaður um tónlist og 
má því telja líklegt að hann hafi verið kunnugur 
tíðasöng Dóminíkana-reglunnar. Hann virðist 
því hafa fyllt f lest skilyrði þess að geta verið 
textahöfundur Þorlákstíða, hafa valið lögin og 
gefið verkinu öllu þann háleita heildarsvip sem 
það ber. Þær heimildir sem þekktar eru skera þó 
ekki úr um þetta.155

Í handriti Þorlákstíða sem hér um ræðir eru, 
um fram hinn hefðbundna tíðasöng og breyti-
lega liði messunnar, nokkrir söngvar sem ekki 
er alveg ljóst hvaða hlutverki hafa gegnt. Dr. 
Róbert bendir á, og færir rök að því, að sumt af 

þessu geti verið leifar af öðrum Þorlákstíðum sem sungnar hafi 
verið á sumarmessunni.156 

Séu Þorlákstíðir bornar saman við tíðasöng sem helgaður er 

 154 Jónas Kristjánsson (Saga Íslands, 1974–2006. II: 245) telur eins líklegt að sagan 
hafi verið frumsamin á íslensku. Íslandslýsingin í 2. kafla getur þó vart hafa verið 
ætluð heimamönnum til fróðleiks, enda beint gert ráð fyrir að „þessi frásögn“ 
verði „í fjarska lesin“. Tilgangurinn hefur verið að kynna Guðmund erlendis og 
stuðla að því að hann yrði formlega tekinn í dýrlingatölu.

 155 Róbert A. Ottósson, 1959: 74.
 156 Róbert A. Ottósson, 1959: 40.

Dóminískur munkur.
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öðrum mikils virtum norrænum dýrlingi, Ólafi konungi helga Har-
aldssyni, kemur í ljós sem vænta mátti að uppistaða beggja, Davíðs 
sálmar og aðrir helgir textar sem aðeins er vísað til í handritum 
með upphafsorðum þeirra, er nær nákvæmlega hin sama í báðum. 
Að öðru leyti má segja að söngur íslenska biskupsins hafi verið öllu 
veglegri en sá sem norska kónginum var helgaður. Þar vegur það 
þyngst að allur frumortur texti Þorlákstíða er vandlega rímaður, þó 
ekki með stuðlum og höfuðstöfum nema á einstaka stað, en Ólafs-
textinn er að mestu leyti í lausu máli. 

Handrit Þorlákstíða er eldri og heillegri heimild en allt sem 
fundist hefur um tíðasöng Ólafs helga. Þegar sá söngur var fyrst 
gefinn út á prenti 1912,157 var aðallega byggt á tveimur sænskum 
handritum frá 16. öld, og hliðsjón höfð af þremur skinnblöðum í 
dönskum söfnum (tvö þeirra eru í Árnasafni) en aðeins einu blaði í 
norska þjóðskjalasafninu. Á síðari árum hafa fleiri brot komið í 
leitirnar,158 eitt þeirra í Þjóðskjalasafni Íslands eins og fyrr greinir.

Félagar í söngflokknum Voces Thules hafa öðrum fremur lagt 
sig eftir því á undanförnum árum að kynna Þorlákstíðir með flutn-
ingi sínum, einkum í Skálholtskirkju og Kristskirkju í Landakoti. Í 
tengslum við flutninginn hafa þeir félagar einnig fengist við rann-
sóknir á handriti tíðasöngsins, bæði tónlist og texta. Afrakstur af 
þessu starfi hefur nú verið gefinn út í vandaðri heildarútgáfu með 
hljóðritum Þorlákstíða.159

Í sögu Þorláks biskups er lifnaðarháttum hans lýst svo að hann 
stundaði mjög bænahald, og söng löngum Davíðs sálma og aðra helga 
söngva, þar á meðal þriðjung psaltara dag hvern um fram vanasöng 
sinn, og söng auk þess „fleira millum sálma en aðrir menn“.160 Einnig 
er þess getið, að „hann henti skemmtan að sögum og kvæðum og að 
öllum strengleikum og hljóðfærum …,“161 Því miður er þess ekki 
getið hvers konar strengleika og hljóðfæri þar var um að ræða.

En þannig er það oft þegar hljóðfæri eru nefnd í miðaldaritum, að 

 157 Reiss, 1912.
 158 Eyolf Östrem í netpósti. 
 159 Officium S. Thorlaci, 2006.
 160 Biskupa sögur, 1953. I: 66–67.
 161 Biskupa sögur, 1953. I: 68.
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lítið verður af textanum ráðið annað en það að hljóðfæri hafi verið til 
og notuð. Sjaldnast er unnt að gera sér grein fyrir hverskonar hljóð-
færi um er rætt eða hvernig notkun þeirra hefur verið háttað. Ein 
helsta undantekning þessarar reglu er sú sem nú verður greint frá.

Önnur málfræðiritgerðin
Eitt handrit Snorra-Eddu er að finna í svo nefndri Ormsbók í hand-
ritasafni Árnastofnunar í Kaupmannahöfn.162 Bókin er rituð á 
þriðja fjórðungi 14. aldar að því er talið er. Hún er öll með sömu 
hendi, og hefur þess verið getið til að hún sé skrifuð í Húnavatns-
sýslu, ef til vill í Þingeyraklaustri. Aftan við Eddu hefur þar verið 
afritaður ýmislegur misgamall fróðleikur um íslenskt mál. Þetta 
eru „málfræðiritgerðirnar fjórar“ sem svo hafa verið nefndar.163 

Fyrsta málfræðiritgerðin hefur þótt þeirra merkilegust og margt 

 162 Codex Wormianus, AM 242 fol. Í Árnasafni í Kaupmannahöfn.
 163 Nánar um Ormsbók, sjá: Karl G. Johansson, 1997.

Voces Thules.  Ljósm. Jim Smart.
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verið um hana ritað, en hinar horfið í skuggann. Finnur Jónsson 
taldi aðra ritgerðina ekki mikils verða, og var henni lengi lítið sinnt 
af fræðimönnum.164 Hér hlýtur að verða á hana litið vegna þess sem 
þar er sagt um tónlist og hljóðfæri.

Önnur gerð þessarar ritgerðar er í handriti Snorra-Eddu í 
háskólabókasafninu í Uppsölum, svo nefndri Uppsalabók.165 Hún er 
talin eldri en Ormsbók, eða frá fyrsta fjórðungi 14. aldar. Þetta 
handrit er einnig eins manns verk, og ýmislegt þykir benda til að 
það, eða þá fyrirmynd þess, hafi verið skrifað á landinu suðvestan-
verðu, ef til vill í Reykholti eða þar í grennd. 

Ítalskur maður, Fabrizio D. Raschellà að nafni, hefur rannsakað 
aðra málfræðiritgerðina manna mest á síðari tímum, annast vand-
aða útgáfu hennar þar sem lesið er úr báðum þessum handritum, 
þau borin saman og gerð grein fyrir því merkasta sem áður hefur 
verið um efnið ritað.166 Er hér mjög stuðst við niðurstöður þessa 
fræðimanns.167 

Verulegur munur er á handritunum tveimur, í Uppsalabók og 
Ormsbók, bæði um efni og framsetningu. Þau eru því talin eiga 
einhverja „ættartölu“ afrita af frumgerðinni, en hún er talin hafa 
verið rituð á síðari hluta 13. aldar. Uppsalabók standi þó nær frum-
gerðinni, bæði að aldri og efnismeðferð. Í Ormsbók hefur verið 
skotið inn óskyldu efni, sumpart úr öðrum ritum (m. a. Fyrstu 
málfræðiritgerðinni), en aðrar viðbætur virðast til þess ætlaðar að 
gefa efninu guðræknislegt yfirbragð. Í stuttu máli má segja að Upp-
sala-handritið sé miklum mun skilmerkilegra að því er tekur til 
aðalefnisins, og munar þar mest um tvær skýringarmyndir sem 
ekki eru í Ormsbók. 

Eins konar samræðuform, spurningar og svör, var algengt í 
kennslubókum og fræðiritum á miðöldum og lengi síðar. Fyrsta 
kennslubókin um tónlist sem prentuð var á íslensku er öll sett fram 
í því formi.168

 164 Sjá þó: Kristján Árnason, 1984: 216.
 165 Codex Upsaliensis, DG: 11, 4to. Í bókasafni Uppsalaháskóla.
 166 Raschellà F. D., 1982.
 167 Sjá einnig áður tilv. rit: Sverrir Tómasson, 2003.
 168 Gebauer, J. Chr., 1870: Leiðarvísir til þekkingar á sönglistinni … .
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Snorri Sturluson byrjar Háttatal sitt með þessum orðum: „Hvað 
eru hættir skáldskapar? Þrennt. Hverjir? Setning, leyfi, fyrirboðn-
ing.“ Það vekur athygli að önnur málfræðiritgerðin (skv. Uppsala-
bók, en til hennar er jafnan vitnað hér nema annars sé getið) hefst, 
að breyttu breytanda, nákvæmlega á sama hátt. Þetta hefur með 
öðru leitt til þess að ýmsir fræðimenn á fyrri tímum, einkum þýskir, 
eignuðu Snorra ritgerðina og töldu jafnvel að hún hafi verið eins 
konar inngangur að Háttatali.169 Finnur Jónsson og síðar Sigurður 
Nordal mótmæltu þessari kenningu mjög eindregið og munu hafa 
kveðið hana niður. En upphaf málfræðiritgerðarinnar hljóðar 
þannig:

„Hvað er hljóðsgrein? Þrenn. Hver? Það er ein grein hljóðs, er þýtur 
veður eða vatn eða sær, eða björg eða jörð eða grjót hrynur; þetta 
hljóð heitir gnýr og þrumur og þys, dunur og dynur. Svo það hljóð 
er málmarnir gera eða mannaþysinn; það heitir og gnýr og glymur 
og hljómur. Svo það og er viðir brotna eða vopnin mætast; þetta 
heita brak eða brestir, eða enn sem áður er ritað. Allt eru þetta vitlaus 
hljóð. En hér umfram er það hljóð er stafi eina skortir til máls; það 
gera hörpurnar og enn heldur hin meiri söngfærin; en það heitir 
söngur.“

Orðið „söngur“ merkir hér hljóðfæraleik eða „hljóðfærasöng“ eins 
og ljóst er af samhenginu, og „söngfæri“ eru hljóðfæri. Í orðalaginu 
liggur að hörpur hafi verið „minni háttar“ hljóðfæri, ef til vill 
fremur hversdagsleg, en önnur „meiri söngfæri“ kunn. Síðan er 
haldið áfram, og er hér stytt til muna:

Önnur hljóðsgrein er sú sem fuglarnir gera eða dýrin eða sækvikindin, 
það heitir rödd, en þær raddir heita á marga lund. […]

En þriðja hljóðsgrein er sú sem mennirnir hafa; það heitir hljóð 
og rödd og mál. […] Munnurinn og tungan er leikvöllur orðanna; á 
þeim leikvelli eru reistir stafir þeir er mál allt gera, og hendir (grípur) 
málið ýmsa, svo til að jafna sem hörpustrengir, eða eru læstir lyklar 
í simphóníe.

 169 Raschellà F. D., 1982. 4–9.
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Hér fylgir fyrri skýringamyndin. Hún sýnir fimm sammiðja hringi 
og er á þá raðað bókstöfunum eftir eðli þeirra og notkun í málinu.

Önnur málfræðiritgerðin.
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Áhugaverðari í þessu samhengi er síðari myndin og þá ekki síður 
skýringarnar sem henni fylgja. Þar er ellefu „hljóðstöfum“ (sér-
hljóðum) raðað hlið við hlið á jafnmargar lóðréttar línur og sýnt á 
töflu, hvernig þeir tengjast tuttugu „málstöfum“ (svo eru samhljóð-
arnir nefndir), en þeim er raðað á láréttar línur. Þar sem línurnar 
skerast myndast atkvæði (tveggja stafa). Sumir málstafir geta staðið 
bæði á undan og eftir hljóðstaf, en aðrir aðeins annað hvort á undan 
(t. d. þ og h) eða eftir (t. d. ð og x).

Myndinni fylgir svofelld skýring (nokkuð stytt):

Stafasetning sjá (sú) sem hér er rituð er svo sett til máls sem lyklar 
til hljóðs [í] músíka, og regur (línur) fylgja hljóðstöfum svo sem þeir 
lyklum. Málstafir eru ritaðir með hverri regu bæði fyrir og eftir, og 
gera þeir mál af hendingum þeim sem þeir hafa við hljóðstafina fyrir 
eða eftir. Köllum vér það lykla sem þeir eru í fastir, og eru þeir hér 
svo settir hér í spássíunni sem lyklar í simphóníe, og skal þeim kippa 
eða hrinda, og drepa svo regustrengina, og tekur þá það hljóð sem 
þú vilt haft hafa. […] Hér standa um þvert blað ellefu hljóðstafir en 
um endilangt blað tuttugu málstafir; eru þeir svo settir sem lyklar í 
simphóníe en hljóðstafir sem strengir. Málstafir eru tólf sem bæði 
hafa hljóð hvort sem kippt er eða hrundið lyklinum. En átta þeir, 
er síðar eru ritaðir, hafa hálft hljóð við hina: sumir taka hljóð er þú 
kippir að þér, sumir er þú hrindir frá þér. […]

Eitthvað virðist hér vanta í fyrstu setninguna, og hefur verið reynt 
að lesa í málið með ýmsum hætti. En aðalmerkingin er fullljós: 
Lóðréttar línur (strengir hljóðfærisins) svara til sérhljóða málsins, 
en lyklar (á einskonar nótnaborði) til samhljóðanna.

Það fer vart milli mála að sá maður sem þetta samdi hefur þekkt 
hljóðfæri það sem hann nefnir „simphóníe“ og kunnað með það að 
fara, og mjög ólíklegt er að hann hefði gripið samlíkinguna við 
hljóðfærið til skýringar máli sínu hefði það ekki verið nokkuð vel 
þekkt í landinu, að minnsta kosti meðal lærðra manna sem þetta rit 
mun helst hafa verið ætlað. 

Myndirnar vantar í Ormsbók, sem fyrr var sagt. En í stað síðari 
myndarinnar og skýringa með henni kemur þar greinargerð um 
málhljóðin og tákn þeirra, og síðan nokkuð málskrúðmiklar hug-
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leiðingar, sem hér er sleppt að mestu, um hvernig allt þetta verði 
best notað Guði til dýrðar. Þar segir:

[…] Nú verður þetta allt saman stafróf kallað. Þessir stafir gera 
allt mál, og hendir (grípur) málið ýmsa, svo til að jafna sem 
hörpustrengir gera hljóð eða eru læstir lyklar í simphonie, eða þá er 
organ gengur upp og niður, aftur og fram um allan gamma þann, 
er með sér hefur nítján lykla og átta raddir. […] Kallast nú hvorir 
við aðra, stafróf og gammi, og taka nú hljóðstafir þar sín hljóð og 
raddarstafir rödd, málstafir málið, og safnast til orðanna svo margra, 
að ekki er þess mælt í heiminum að eigi sé þessir stafir til hafðir. Nú 
eru engi þau læti eða hljóð eða raddir, að eigi muni það allt finnast 
í gammanum. Nú tekur svo fremi mikið um gerast, er orðin hefjast 
upp og hljómurinn vex og raddirnar glymja. Nefnist og svo fremi 
söngur, er þetta hefur allt til, og nú þyss (þýtur) sjá (sá) flokkur fram 
á leikvöllinn og öllum megin að stýrinu því, er tungan heitir, og heita 
nú á hana til málsins og orðanna og söngsins að hún kveði það allt 
upp, og hún gerir svo og hneigir sig til stýri mannsins og mælir svo: 
Osanna, segir hún. Það þýðist á vora tungu svo: græð þú oss. En það 
er á hebresku mælt […]

Athygli vekur að hér er organ komið til viðbótar þeim hljóðfærum 
sem nefnd voru í Uppsalabók. En gamminn er hinn sami og lýst var 
í Hómilíubókinni og getið hér að framan, með nítján lykla (tóna) og 
átta raddir, en svo eru tóntegundirnar nefndar hér.

Symfónn
Nú er orðið tímabært að spyrja: Hvers konar hljóðfæri var þá 
„simphon(ie)“ sem svo mjög kemur hér við sögu? Nokkurn formála 
verður að hafa að svarinu. 

Frumstæðasta strengjahljóðfæri sem um getur er mónókord (úr 
grísku monos = einn, chorde = strengur) sem kalla mætti „ein-
strengjung“ á íslensku. Hér er strengur úr girni eða vír þaninn eftir 
endilöngum mjóum og grunnum tréstokki sem er hljómbotn hans. 
Milli strengs og hljómbotns er nokkurt bil, og þar á milli er hreyfan-
legur „stóll“, þunnur tréfleygur sem reistur er á rönd og hvílir á 
stokknum en tekur upp undir strenginn. Hann „drepur“ strenginn 
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á snertipunkti sínum, og þegar stóll-
inn er færður til breytist tónhæðin. 
Langur strengur (eða strenghluti) 
myndar dýpri tón en stuttur. Streng-
urinn mun ýmist hafa verið gripl-
aður með fingri eða strokinn með 
boga. 

Þetta hljóðfæri var notað við 
athuganir, tilraunir og kennslu í tón-
fræði (hljóðeðlisfræði) allt frá tímum 
Pýþagórasar á 6. öld f.Kr. og langt 
fram á miðaldir, þar á meðal eflaust í 
þeim skólum sem Íslendingar sóttu á 
meginlandi Evrópu og á Englandi. 
Afbrigði þess þróuðust með ýmsum 
hætti, og mjög mörg strengjahljóð-
færi síðari tíma eiga ætt að rekja til 
þessa frumstæða rannsóknartækis, 
og eru til að mynda bæði íslenska 
fiðlan og langspilið nákomnir ætt-
ingjar mónókordsins.

Um það leyti sem kristni var lög-
tekin á Íslandi var einnig í notkun í 

klaustrum og kirkjum Evrópu hljóðfæri sem nefnt var organistrum. 
Það mun í upphafi hafa haft aðeins einn streng, en tvennt hafði það 
fram yfir einstrengjunginn gamla: Annars vegar var hjól sem nam 
við strenginn og kom honum á hreyfingu þegar því var snúið með 
þar til gerðri sveif. Á rönd hjólsins var borin trjákvoða (harpix) líkt 
og enn er gert við hár í fiðluboga. Hins vegar voru svonefndir lyklar, 
röð af trétöppum með eins konar lykilskeggi, einnig úr tré, sem 
nam við strenginn og „drap“ hann, hver á sínum stað, þegar töpp-
unum var snúið eins og lykli í skrá. Lyklarnir gegndu hlutverki 
„stólsins“ hreyfanlega á einstrengjungnum, en með þeim var hver 
tónn fyrir fram „staðsettur“ á strengnum. Væru lyklarnir rétt settir 
mynduðu þeir samfelldan tónstiga, og þótti þetta tæki vel til þess 
fallið að kenna lög og styðja hinn einraddaða kirkjusöng. 

Tónlistarmaður leikur á mónókord.
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En þetta voru ekki handhæg hljóðfæri. Þau gátu verið hátt á 
annan metra að lengd og til þess að leika á þau þurfti tvo menn: 
annan til að snúa hjólinu, hinn til að stjórna lyklunum. Síðar urðu 
þau minni að fyrirferð og meðfærileg einum manni. Í stað lyklanna 
sem snúið var komu eins konar „rennilyklar“ sem bæði mátti ýta 
frá sér og draga að sér. Ljóst er af texta annarrar málfræðiritgerðar-
innar að það er hljóðfæri með þessum búnaði (rennilyklum) sem 
þar er um fjallað. 

Einhvers staðar á þessu ferli fékk þetta hljóðfæri nafnið symfonia, 
en það nafn hefur raunar verið notað um fleiri gerðir hljóðfæra og er 
oft vandséð hvað við er átt, þótt hér verði ekki um 
það villst. Nafnið sjálft tók líka á sig ýmsar myndir. 
Það kemur víða fyrir í gömlum íslenskum ritum og 
er skrifað ýmist simphonie (þannig í þeim texta sem 
hér er vitnað til), symfón, symphon eða sýmfón, en 
einnig simfón og jafnvel simfun. 

Þegar orgelin héldu innreið sína í kirkjur og 
klaustur á meginlandinu undir lok miðalda, hlaut 
symfónninn að víkja, en varð þá vinsælt alþýðu-
hljóðfæri, meðal annars til að spila fyrir dansi, 
búinn svonefndum bordún-strengjum sem gáfu frá 
sér einn eða fleiri liggjandi tóna. Þannig naut hann 

Tveir hljóðfæraleikarar leika á 
symfón.

Symfón í eigu Arnar Magnússonar. Smíðað af Owen Mors-Brown árið 2006.
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enn lengi hylli í mörgum Evrópulöndum, jafnvel allt fram á vora 
daga, oftast nefndur lírukassi á íslensku, Drehleier eða Bauernleier á 
þýsku og sambærilegum nöfnum á Norðurlandamálum, en hurdy-
gurdy á ensku,

Þessi hljóðfæri hafa verið mjög mismunandi að ytri gerð. Upp-
haflega mun stokkurinn hafa verið útbrotalaus ferhyrndur kassi, en 
varð síðar belglaga og einatt nokkuð skreyttur. 

Önnur hljóðfæri
Harpa er nefnd í annarri málfræðiritgerðinni, eins og minnst var á, 
og virðist mega ráða af sambandinu að hún hafi verið vel þekkt og 
jafnvel hversdagslegt „minni háttar“ hljóðfæri. Heimildir eru afar 
fáorðar um þessi efni og varasamt að draga víðtækar ályktanir af 
þeim. Þó verður að tjalda því sem til er.

Lárentíus Kálfsson Hólabiskup (1324–31) lét endurreisa klaustrið 
á Möðruvöllum í Hörgárdal eftir bruna (1313) og bjó það vel að 
skrúða og klukkum. „Postulaklukkur voru norður f luttar frá 
Hólum og enn söngmeyjar (smáklukkur) fimm“.170 Upp úr þessu 
risu deilur um forræði klaustursins með biskupi og klaustur-

 170 Byskupa sögur, 1953. III: 113.

Harpa í eigu Arnar Magnússonar.
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bræðrum, og fengu þeir til liðs við sig Jón Halldórsson Skálholts-
biskup. Ábóti þeirra fór suður yfir heiðar til fundar við biskup, og á 
leiðinni gisti hann á Reykjum í Skagafirði. „Bjó þar þá síra Þorleifur, 
er þá var mestur hörpuslagari á Íslandi“.171 

Fleiri eru þau orð ekki, og er ekki meira vitað um Þorleif þennan. 
En orðalagið er athyglisvert. Það er ekki í frásögur fært að Þorleifur 
hafi slegið hörpu, heldur var hann „mestur hörpuslagari“ á landinu. 
Þeir hljóta því að hafa verið nokkrir, ef til vill margir, sem þessa 
íþrótt stunduðu. Óneitanlega bendir þetta til að harpa hafi verið vel 
þekkt og jafnvel nokkuð útbreitt hljóðfæri á Íslandi á fyrra helmingi 
14. aldar.

Orgel Arngríms Brandssonar
Möðruvallamál leiddu til þess að biskuparnir báðir sendu erindreka 
sína til Noregs að flytja mál sitt fyrir erkibiskupi. Sendimaður Lár-
entíusar var Egill prestur Eyjólfsson, síðar (1332–1341) eftirmaður 
hans á biskupsstóli á Hólum, en Jón biskup sendi sinna erinda Arn-
grím Brandsson sem áður er getið, en hann var þá prestur í Odda. 
Þeim var báðum vel tekið af Eilífi erkibiskupi, en síðan var „mis-
skipt með þeim athöfn um veturinn“. Egill var iðinn við málflutn-
inginn og kom sér í mjúkinn hjá erkibiskupi. 

En síra Arngrímur hafði aðra daga, því hann gekk daglega til eins 
organsmeistara, er var í Þrándheimi, og lét hann svo kenna sér að 
gera organum, en aldrei flutti hann fyrir erkibiskupi um Möðru-
vallamál.172

Litlu síðar í sögunni er það ítrekað að „síra Arngrímur gaf meira 
gaum að nema organlist, en sinnti ekki að flytja við erkibiskup um 
Möðruvallamál“.173 En lok þessa söguþáttar birtast í Flateyjarannál 
við árið 1329: „Útkoma síra Arngríms með organum.“

Hér virðast tekin af öll tvímæli um það að Arngrímur Brands-
son hafi komið með orgel til Íslands á því herrans ári 1329. Líklega 

 171 Biskupa sögur, 1953. III: 126.
 172 Biskupa sögur, 1953. III: 125.
 173 Biskupa sögur, 1953. III: 130.
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var þetta fyrsta orgelið sem kom til Íslands, en hvað um það varð 
veit enginn. 

Orgel Ögmundar biskups
Í Ríkisskjalasafni Hamborgar174 er geymt uppkast af bréfi sem ársett 
er 1542 og dagsett (með annarri hendi) 14. mars. Viðtakandi sýnist 
vera þáverandi biskup á Íslandi (Gissur Einarsson), en ekki verður 
séð hver bréfritarinn er. Bréf þetta er illa læsilegt og málið torkenni-
legt (lágþýska). Þarna kemur þó fram, að borgari nokkur í Ham-
borg, Hinrik Martens að nafni, hafi selt og afhent hinum sáluga 
Ögmundi (Oggemunder) biskupi orgelverk til afnota kirkjunni í 

 174 Statsarchiv Hamburg. Bestand: Senat Cl VII, Lit Kc (?), Nr. 11, 1 Cl. 2, Bl. 24 
Handel nach Island. Islandica 1535–1560.

Guillaume Dufay stendur við hliðina á Portativu orgeli (t.v.) og Gilles Binchois 
heldur á hörpu.
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Skálholti, en af andvirði þess eru ógreidd tuttugu mörk og tíu skild-
ingar lýbskir, og er viðtakandi bréfsins beðinn að greiða skuldina. 

Þetta innheimtubréf skýrir setningu, sem þvælst hefur fyrir 
mönnum, í minnispunktum Gissurar Einarssonar úr dvöl hans í 
Hamborg um áramótin 1542–43: 

„Hinn 10. í jólum [þ. e. 3. janúar 1543] lét eg úti við Henryck 
Marteins [svo ritað hér] 10 jópendali og 20 skildinga lýbska upp á þá 
skuld sem eftir stóð fyrir organsskriflið.“175

Gissur hafði fengið úrskurðað með dómi sem síðar var staðfestur af 
konungi að hann bæri enga ábyrgð á skuldum Ögmundar biskups 
við útlenda menn.176 Hafa menn eflaust haft það í huga þegar þeir 
hafa gengið að því sem vísu að Gissur hafi sjálfur keypt þann grip 
sem hann var að greiða fyrir, en því hafa flestir trúað.177 Af bréfinu 
frá Hamborg verður hins vegar ljóst að það var Ögmundur biskup 
Pálsson sem keypti orgelið, líklega þegar hann var í Þýskalandi 
1534, en fátt virðist vera vitað um erindi hans í þeirri ferð.178 Meðal 
þeirra gæti hafa verið að kaupa orgel í nýja Skálholtskirkju sem 
hann lét reisa í stað þeirrar sem brann 1527.179

Um þetta „orgelverk“ Ögmundar biskups er ekki annað vitað. Í 
dómum 1541 og 1542 um reikningsskap Skálholtsstóls og Skálholts-
dómkirkju er hvergi minnst á að þar sé til slíkt hljóðfæri né nokkrar 
leifar þess. Ekki er þess heldur getið í öðrum heimildum um eignir 
kirkjunnar, og er þar þó margt talið smátt og stórt.180 

En Gissur biskup Einarsson kannaðist við það, þótt orð hans 
bendi til að honum hafi ekki þótt mikið til þess koma. Að öðrum 
kosti hefði hann hliðrað sér hjá að greiða reikninginn fyrir eftir-
stöðvum kaupverðsins. Til stuðnings því er ennfremur þetta: Árið 
1541 sneri Gissur Einarsson kirkjuskipan (ordinantíu) Kristjáns III. 
(frá 1537) á íslensku úr latínu. Hann er þá biskup að tign en enn 

 175 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. XI: 194.
 176 Páll Eggert Ólason, 1919–1926. II: 353–354.
 177 Páll Eggert Ólason, 1919–1926. II: 367. Magnús Már Lárusson, 1967: 87.
 178 Páll Eggert Ólason, 1919–1926. II: 212–213.
 179 Páll Eggert Ólason, 1919–1926. II: 150.
 180 Kristján Eldjárn, Hörður Ágústsson, 1992.
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óvígður. Margt er stytt í þýðingunni og 
mjög saman dregið, einkum það er þýð-
andanum mun ekki hafa þótt við eiga á 
Íslandi. Í kafla um messuna er þó skil-
merkilega fram tekið hvernig nota skuli 
orgel við guðsþjónustuna: tiltekna messu-
þætti „syngi kórinn og organið“, aðrir eru 
fluttir „fyrir utan organssöng“, „án org-
ansslátt“ eða „sine organis“ (án orgels).181 
Nákvæmni þessara fyrirmæla gæti bent 
til að orgel hafi verið í Skálholtskirkju á 
árunum um og eftir 1540. Um annað 
orgel var ekki að ræða á Íslandi á þessum 
tíma.

Ögmundur biskup hlýtur að hafa 
keypt sæmilegt hljóðfæri í nýja dómkirkju 
sína. En búast má við að það hafi fljótlega 
gengið úr sér við íslenskar aðstæður, lofts-
lag og húsakynni, og auk þess ólíklegt að 
nokkur Skálholtsmaður hafi kunnað að 
fara með það. Varla hefur það þó verið 
orðið að „skrifli“ eftir 7–8 ára vist í Skál-
holti, ef gert er ráð fyrir að það hafi komið 
heim með Ögmundi 1534 eða ef til vill ári 
síðar. Vera má að niðrandi orðalag Giss-
urar beri fremur vitni um gremju hans í 
garð fyrirrennara síns, þess sem gripinn 
keypti en lét honum eftir að greiða and-
virðið að hluta, fremur en ástand orgels-
ins sjálfs. Gissur mun ekki hafa verið 
öfundsverður af að taka við fjárreiðum 

biskupsstólsins eftir Ögmund. Hann hefði eflaust getað neitað að 
borga þessa skuld og borið fyrir sig fyrrnefndan dómsúrskurð. 
Greiðsla skuldarinnar fyrir „orgelskriflið“ bendir því til þess að 

 181 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. X: 164.

Orgel (pósitív) frá f. h. 15. aldar. Hluti 
málverks eftir v. Eyck.
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honum hafi ekki þótt gripurinn jafn lítils verður og orðalag hans 
felur í sér.

Getgátur einar verða nú settar fram um hvers konar hljóðfæri 
orgel þeirra Arngríms og Ögmundar biskups hafa verið. Í sumum 
meiri háttar kirkjum meginlandsins voru allstór orgel á þessum 
tíma. En miklu algengari voru minni hljóðfæri, svonefnd „pósitív“ 
sem þó voru það stór að þau urðu vart flutt milli staða í heilu lagi. 
Líklegt er að orgel Ögmundar af verið af þeirri gerð, og gæti þá hafa 
litið út líkt og sjá má á myndinni hér til hliðar.

Smærri orgel voru svo „portatív“, sem bera mátti framan á sér, 
og „regal“ sem var eins konar ferðaorgel, stundum þannig gert að 
það mátti leggja saman eins og bók. Slík hljóðfæri voru nefnd 
„biblíu-regal“. Það er ekki ólíklegt að orgel Arngríms hafi verið af 
annarri hvorri þessari gerð.

Hljóðfæri Jóns Arasonar
Þótt hér hafi verið nefnd tvö orgel sem hafa verið í eigu Íslendinga 
og borist hingað, annað á 14. en hitt á 16. öld, fer engum sögum af 
notkun þeirra hér. Meðal annars af þeim sökum má hugsa sér að 
symfónninn hafi haldið velli miklu lengur hér en víðast hvar á 
meginlandinu. Hann er, ásamt hörpunni, það hljóðfæri sem oftast 
er nefnt í ritum fyrri alda, og oft er svo að sjá sem um hversdagslega 
gripi sé að ræða. Hvort tveggja hefur verið í eigu Jóns Arasonar 
biskups, svo sem fram kemur í vísunni þar sem hann telur upp leik-
tæki sín og hljóðfæri:

Til hefi eg tafl með spilum,
tölur sem leggi og völur, 
skák með sköfnum hrókum
skjótt og kotru hornótta,
hörpu heldur snarpa,
hreysta með girnis neistum,
fón með fögrum sóni,
fengið til lykla og strengi.

Enginn vafi getur verið á því að sá „fónn“ með lyklum og strengjum 
sem hér er nefndur er symfónn.
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Í kveðskap frá næstu öldum má finna marga staði þar sem sym-
fónar og hörpur og reyndar einnig önnur hljóðfæri eru nefnd, og 
verður aftur vikið að því síðar.

Fjölröddun
Sú tóniðkun sem sögur fara af og heimildir eru um hér á landi frá 
kaþólskum tíma er, eins og fram hefur komið, nær alfarið tónlist 
klerka og kirkju. Íslenska kirkjan heyrði undir erkibiskup í Niðarósi 
lengst af meðan kaþólsk trú hélst í landinu (frá 1153). Þaðan höfum 
við líklega haft þann söng sem sérstaklega var helgaður norrænum 
dýrlingum, Ólafi helga, Hallvarði og Magnúsi Eyjajarli, en brot af 
söng þeirra allra má finna í íslenskum handritum frá miðöldum.182 
Er þá ógleymdur tíða- og messusöngur Þorláks helga, sem áður var 
um rætt, en ekki mun hann hafa komist á bækur erkibiskupsstóls-
ins. Í höfuðatriðum var farið að fyrirmælum frá páfastóli um helgi-
hald og helgisiði, og var hvort tveggja með líku sniði um mestalla 
vestanverða Evrópu. En svigrúm var gefið til þess að lofsyngja mætti 
þjóðardýrlinga.

Hinn hefðbundni Gregors-söngur er allur einradda. En út frá 
honum þróaðist á meginlandinu hin fyrsta fjölröddun sem vitað er 
um, þ. e. fyrst tvíradda og síðar þrí-, fjór- og margradda söngur og 
hljóðfæraleikur. 

Upphaf fjölröddunarinnar er svonefnt organum, sem á rætur að 
minnsta kosti aftur til 9. aldar. Í einföldustu mynd er því þannig 
háttað að við lag úr hefðbundnum messu- eða tíðasöng, sem þá 
verður aðalrödd (nefnd vox principalis eða cantus firmus), er sett 
fylgirödd (vox organalis) sem hreyfist að mestu eða öllu samhliða 
aðalröddinni, nótu fyrir nótu, í fimmundum eða ferundum, og 
liggur fylgiröddin jafnan lægra en aðalröddin. Þetta er svo nefnt 
samstígt (parallelt) organum. Þessi söngháttur hefur eflaust borist 
hingað snemma, og merkilegt er að fimmundasöngurinn varð líf-
seigari á Íslandi en nokkrum öðrum stað. Þetta er í aðalatriðum 

 182 Um helgisöngva norrænna dýrlinga, sjá m. a.: Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 
119–126, 134–135. Andersen, 1979. Gjerløw, 1980. De Geer, 1985 og 1988.
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tvísöngurinn í samstígum fimmundum sem kallaður hefur verið 
íslenskur af því að hann var tíðkaður hér á landi allt fram á 19. öld, 
en hafði þá verið gleymdur annars staðar svo lengi að menn voru 
farnir að efast um að hann hefði nokkurn tíma verið til. Um hann 
verður nánar fjallað síðar í þessu riti.

Á næsta (öðru) stigi fær fylgiröddin nokkru meira sjálfstæði. 
Þetta gerist á meginlandinu um það leyti sem kristni er lögtekin á 

Úr Liber Ursualis, bls. 71.
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Íslandi. Raddirnar fylgjast enn að, nótu fyrir nótu, en hreyfast nú 
oft í gagnstæðar áttir: fylgiröddin hækkar þegar aðalröddin lækkar 
og öfugt, og veltur á ýmsu um það hvor hærra liggur. Stundum 
koma raddirnar saman í einund (á sama tóni), en oftast er bilið 
milli þeirra fimmund eða áttund. Þríundir koma þó einnig fyrir, 
jafnvel hver eftir aðra, og fleiri tónbilum bregður fyrir, en ljóst er að 
þessi tónbil hafa ekki talist „ómþýð“ að sama marki og hin fyrr-
nefndu. Þetta hefur verið nefnt frjálst organum, (stundum einnig 
discant-söngur). Mörg dæmi um það er að finna í íslenskum hand-
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Credo úr handriti Jóns Þorlákssonar umritað.
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ritum frá 17. og 18. öld. En á kaþólskum nótnablöðum sem varð-
veist hafa er slíkt fágætt. 

Eitt kunnasta dæmi um slíkan söng úr kaþólsku er á fyrr nefndu 
blaði úr þeirri bók sem Jón Þorláksson skrifaði 1473 handa „jungfrú 
Maríu á Munkaþverá“ (sjá mynd og rammagrein á bls. 122).183 Þetta 
er „frjálst“ organum og hefur handritið verið talið elsta heimild um 
fjölradda söng sem varðveist hefur á Norðurlöndum. Á blaðinu er 
mestur hluti trúarjátningarinnar á latínu (hér er aðeins upphafið 
sýnt), og er hún öll tvíradda nema upphafsorðin Credo in unum 
Deum sem forsöngvari eða prestur hefur sungið einn.

Á þriðja þróunarstigi organums er aðalröddin (cantus firmus) 
enn jafnan sótt í Gregorssönginn og sungin mjög hægt en á móti 
hverri nótu hennar koma þá einatt f leiri nótur í fylgiröddinni, 
stundum jafnvel langar tónfléttur eða samkveður (melismur). Þetta 
er á erlendum málum nefnt melismatískt organum. Fá dæmi um það 
finnast í íslenskum handritum, en þó eru þau til.

Handritið AM 687 b 4to
Þetta er annað skinnhandrit sem geymir dæmi bæði um frjálst org-
anum og frumstæða þríröddun, og verður þegar af þeirri ástæðu að 
teljast mjög merkilegt. Það hefur verið talið ritað um 1500.184 Þetta 
eru aðeins tvö blöð úr bók sem annars er löngu glötuð, en blöðin 
fékk Árni Magnússon frá Guðrúnu nokkurri Ögmundardóttur í 
Flatey 1707. Í athugasemd neðan máls á bakhlið fyrra blaðsins hefur 
Greipur Þorleifsson skrifað að hann eigi „þessa tvísöngsbók“ og hafi 
fengið hana eftir föður sinn. Talið hefir verið að þetta sé sá Greipur 
sem prestur var á Stað á Snæfjallaströnd á síðasta þriðjungi 16. 
aldar, ættleiddur sonur Þorleifs prests Björnssonar á Reykhólum af 
ætt Þorleifs hirðstjóra Björnssonar.

Á framhlið fyrra blaðsins er aðeins ritmál, nokkrar íslenskar 
gátur185, en hinar síðurnar þrjár eru þéttskrifaðar nótum með lat-
ínutextum, öll lögin tvíradda nema stutt tónhending sem er með 

 183 AM 80 8vo.
 184 Katalog, 1889–1894. [Vantar bindi og bls.tal]
 185 Nánar um efni handritsins: Ólafur Halldórsson, 1990.
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þremur röddum. Á fyrstu nótnasíðunni (aftan á fyrra blaðinu) er 
fyrst lofsöngur til Maríu Guðsmóður og hefst með orðunum Ave 
Dei genetrix. gemma preciosa. Þar er margt illa læsilegt, bæði í 
nótum og texta, en þó er ljóst að mjög víða er hér þríundarbil milli 
radda og sum staðar ferundar- og sexundarbil. Í fylgiröddinni er 
oftast nóta á móti nótu í aðalrödd, en allvíða þó stuttar samkveður, 
2–4 nótur í skrefagangi, svo að þetta verður að teljast frjálst org-
anum á mörkum 2. og 3. stigs. Tóntegundin er hin þriðja, frýgísk, 
og tónsvið raddanna í samræmi við það. Neðan til á blaðinu hefst 
svo Sanctus sem hér er sýndur á nútíma nótum.

Á framhlið síðara blaðsins er lag mjög ólíkt hinu síðast nefnda. 
Þó koma einnig hér fyrir stuttar samkveðuslaufur í fylgiröddinni, 
en oftast fylgjast raddirnar að nótu fyrir nótu og mjög mikið er um 
endurtekna tóna í báðum röddum. En einkum er textinn óvenju-
legur. Hann er á latínu, mjög bundinn og sums staðar máður svo að 
ekki hefur tekist að ráða fram úr honum til fulls. En ljóst er að 
þetta er glaðlegur vorsöngur, og þar bregður fyrir eftirlíkingu nátt-
úruhljóða. Þótt skaparanum sé hér sungið lof, er þetta engan veginn 
neinn kirkjusöngur, og þekki ég ekki önnur sambærileg dæmi á 
þeim nótnablöðum úr kaþólsku sem ég hef skoðað.

Neðst á sömu síðu er stutt tónhending með þremur röddum sem 
hér er sýnd umrituð með nútíma nótum. Þetta sýnist hafa átt að 
vera eins konar „kóda“ við lagið á undan, lokahending eftir að það 
hafði verið tvísungið (erindi textans eru tvö) og jafnframt 

AM 687 b, 4to – Sanctus.
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hápunktur þess. Þríröddunin er afar frumstæð, raddir mjög sam-
stígar og bil milli þeirra nær undantekningarlaust fimmundir og 
áttundir.

Á fjórðu síðunni er svo lag við nokkurn hluta trúarjátningar-
innar á latínu. Þessi tónsmíð er birt hér í heilu lagi og er þar gerð 
nokkuð ítarleg grein fyrir gerð hennar og einkennum. Það sýnist 
vafalaust að hún muni ekki eiga upphaf sitt í Gregors-söngnum og 
engar fyrirmyndir hennar eru kunnar þeim sem þetta ritar.

Nótnablöð frá kaþólskum tíma sem könnuð hafa verið vegna 
undirbúnings þessa rits geyma eingöngu messu- og tíðasöng að 
gregorskum hætti, að blöðunum í AM 687 b, 4to, einum undan-
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AM 687 b, 4to – Sanctus.
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teknum. Þetta skapar þeim mjög mikilsverða sérstöðu. Engar líkur 
eru til að neitt sem á þeim stendur hafi nokkru sinni verið sungið 
við kirkjulega athöfn, að minnsta kosti ekki með samþykki kirkju-
yfirvalda.

Ef til vill eru hér einu varðveittu dæmin um tónsmíðaviðleitni 
íslenskra manna á miðöldum. Ef svo væri, hvað verður þá af þeim 
ráðið um höfundinn? Hann hefur án efa verið skólagenginn maður 
og allvel að sér um tónmennt, kannske munkur eða jafnvel prestur, 
og þá að sjálfsögðu vel kunnugur Gregors-söngnum. En í honum 
hefur búið óstýrilát þrá eftir að reyna eitthvað annað – skapa eitt-
hvað nýtt. Annað og meira verður vart vitað um þennan sérstæða 
mann.

Þess var áður getið að Lárentíus Kálfsson, Hólabiskup 1324–1331, 
vildi ekki láta „tripla eða tvísyngja, kallandi það leikaraskap, heldur 
syngja sléttan söng, eftir því sem tónað væri á kórbókum.“ Með 
orðunum „tripla og tvísyngja“ hefur biskupinn átt við tví- og þrí-
radda söng af því tagi sem lesa má í nótnadæmunum hér á undan. 
„Sléttur söngur“ er hins vegar bein þýðing latnesku orðanna cantus 
planus, en þau voru og eru enn höfð um hinn sígilda einradda tíða- 
og messusöng kaþólsku kirkjunnar, Gregors-sönginn. Af orðum 
biskupsins verður ráðið að á fyrsta þriðjungi 14. aldar hafi ein-
hverjir klerkar verið að reyna fyrir sér með tví- og þríradda söng, og 
er biskupinn andvígur slíkum tilraunum.

JubeDomine.AM 687 b 4to 002r.
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Á meginlandi álfunnar var hins vegar smám saman að þróast 
listræn fjölröddun í skjóli kirkjunnar allvíða um sunnanverða Evr-
ópu, einkum þó í Frakklandi. Fyrsta blómaskeið hennar sem nefnt 
hefur verið Ars Antiqua stóð frá miðri 12. öld fram um 1230, og var 
Notre Dame-kirkjan í París helsti gróðurreiturinn. Þar hafa eflaust 
starfað margir færir tónmeistarar, en aðeins tveir þeirra eru nafn-
kenndir: Lèonin á síðari hluta 12. aldar og Perotin á fyrstu áratugum 
hinnar þrettándu. Í verkum Lèonins birtist „þriðja stigs“ organum 
eins og það getur orðið glæsilegast og íburðarmest. Tónfléttur 
Perotins voru styttri, en hann bætir gjarnan við annarri og stundum 
þriðju fylgiröddinni, svo að úr verður þrí- eða jafnvel fjórradda tón-
bálkur.

Á dögum Lárentíusar Kálfssonar er að hefjast annað blóma-
skeiðið, nefnt Ars Nova. Upphafsmaður þess hefur verið talinn Phi-
lippe de Vitry (1285–1361), en frægastur snillingur þessa tímabils er 
Guilleaume Machaut (d. um 1377). Þessi þróun heldur síðan áfram 
eftir ýmsum krókaleiðum bæði innan og utan kirkjunnar, við 
ýmsar höfuðkirkjur og hirðir konunga og fursta víðs vegar um álf-
una. Á Ítalíu óx fram fjölradda tónlist utan kirkjunnar, en þegar 
kemur fram um 1400 flyst vaxtarbroddurinn norðar í álfuna, til 
Englands og Niðurlanda.

En fjölröddun kirkjutónlistar þessa tímabils náði listrænu 
hámarki í verkum ítalska tónskáldsins Giovanni Pierluigi da Palastr-
ina. Hann var fæddur 1525, var í blóma lífsins um það leyti er siða-
skipti urðu hér á landi og andaðist í Rómaborg 1594, sama ár og 
einraddaður grallari Guðbrands biskups Þorlákssonar var prent-
aður á Hólum.
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JubeDomine.AM 687 b 4to 002r.
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Orðið alþýðutónlist er hér notað um þá tónlist sem ætla má að 
kviknað hafi meðal almennings en tekur ekki yfir sálmalög eða 
kirkjulega tónlist.

Vert er að gera sér ljósa grein fyrir því, að mestallur sá kveð-
skapur sem settur var saman á Íslandi að minnsta kosti frá því á 
miðöldum og langt fram á 19. öld var ótvírætt ætlaður til söngs. 
Enginn vafi er á því um dansana, bæði hina fornu dansa og sagna-
dansana, að þeir voru sungnir, enda hafa söngur og dans löngum 
átt samleið með öllum þjóðum. Um dansana verður nánar fjallað 
síðar í þessum kafla. Rímurnar, sem brátt urðu umfangsmesta grein 
íslenskrar ljóðagerðar, voru „kveðnar“, en að „kveða rímu“ merkir 
að syngja með nokkuð sérstökum hætti að því er tekur til radd-
beitingar og raddhreims. Um dansana er og einatt tekið svo til orða 
að þeir hafi verið „kveðnir“. Orðin „söngur“ og að „syngja“ voru í 
upphafi alfarið tengd kristnihaldi. Messa og tíðir voru „sungnar“ af 
klerkum, en almenningur söng Faðirvor (Paternoster), Maríubæn 
(Ave Maria) og jafnvel trúarjátninguna (Credo), sbr. bls. 164 hér að 
framan. Þá er og vafalaust að þau mörgu helgikvæði sem hér voru 
ort allt frá fyrstu öldum kristninnar, fyrst á latínu en síðar á 
íslensku, voru einnig sungin. Sá kveðskapur reis hæst á 14. öld í 
Lilju sem löngum hefur verið eignuð Eysteini munki Ásgrímssyni 
(d. 1361). Svo vill til að varðveist hefur mjög sérkennilegt lag sem 
tengt hefur verið Lilju, og er um það fjallað annars staðar í þessu 
riti (sbr. bls. 318).

Um lög við önnur helgikvæði úr kaþólsku eru heimildir mjög 
fáar. Nær allar nótur sem varðveittar eru í skinnhandritum frá 
þessum tíma, eru við hefðbundinn tíða- og messusöng rómversk-
kaþólsku kirkjunnar eins og hann var þá – jafnt hér sem í öðrum 

4
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löndum – og er enn í höfuðatriðum. Rétt er að nefna hér eitt 
söngvahandrit á skinni frá miðri 16. öld sem hefur talsverða sér-
stöðu. Það ber safnmarkið AM 622 4to og var skrifað af séra Gísla 
Jónssyni1, þá presti í Selárdal í Arnarfirði, sem síðar varð biskup í 
Skálholti. Samkvæmt áletrun í handritinu, var það skrifað árið 1549 
eða þar um bil, mitt í ólgu mikilla umbrotatíma í íslenskri þjóð-
menningu, á mörkum kaþólsku og lútersku í trúarlífi og kristni-
sögu þjóðarinnar. Handritið er nú níutíu blöð en talið er að eitt-
hvað vanti aftan af því og innan úr. Ferill þess er þekktur, bæði af 
athugasemdum Árna Magnússonar sem handritinu fylgja, svo og 
eftir upplýsingum í bókinni sjálfri. Skinnbók þessa fékk Árni hjá 
Þórði Péturssyni (1655–1730) lögréttumanni á Innra-Hólmi í Borg-
arfirði og er hún því stundum nefnd Hólmsbók. Bókin hefur verið 
skrifuð í þremur aðskildum hlutum sem síðan voru settir saman í 
eitt handrit. Aðalefnið í öðrum og þriðja hluta þess eru kaþólsk 
helgikvæði á íslensku en án sönglaga á nótum. Fyrsti hluti hand-
ritsins er hins vegar söngvasafn, sem nú er á 11 fyrstu blöðunum. 
Efnið er að mestu kaþólskir helgisöngvar á latínu, auk latneskra 
þýðinga á lúterskum sálmum sem borist hafa hratt hingað til lands 
um Danmörku. Nær eingöngu eru söngtextarnir af trúarlegum 

 1 Nánar um handritið AM 622 4to og skrifara þess, sjá: En Klosterbog fra middel-
alderens slutning, 1928. Guðrún Nordal, 2003 og 2005.

AM 622 4to: Mihi est propositum. 
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toga, en þó bregður fyrir veraldlegum kvæðum og mun í þessu 
handriti vera elsta dæmi sem varðveist hefur í íslenskum handritum 
um veraldlega söngva með nótum. Athyglisverðasta lag handritsins 
af því tagi er við latneska drykkjukvæðið Mihi est propositum, úr 
þekktum þýskum kvæðabálki á latínu frá 12. öld, sem nefndur er 
Carmina burana.

Þetta handrit Gísla Jónssonar hefur sérstöðu sökum þess að ver-
aldlegir söngvar finnast ekki í neinum öðrum íslenskum ritum frá 
þessum tíma og verður þeirra ekki vart aftur eftir það fyrr en um 
það bil hundrað árum síðar í því fræga söngvahandriti Melodia (sjá 
nánar á bls. 276).

Eftir siðaskipti varð mjög mikil breyting í þessum efnum. Allt 
frá upphafi hins nýja siðar, var áhersla á það lögð að helgihald í 
kirkjum færi fram á móðurmáli, í stað latínunnar sem verið hafði í 

Uppskrift Árna Magnússonar af drykkjusöngnum, lagi og texta, í bréfi. (Danske 
Samlinger …, K.h. 1867–1868, bls. 265–267.
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kaþólskum sið. Forvígismenn siðbreytingarinnar beittu sér f ljótt 
fyrir því að sálmar voru þýddir og frumortir til safnaðarsöngs. 
Elstu prentaðir sálmar á íslensku sem varðveist hafa, voru gefnir út 
í sálmakverum biskupanna Marteins Einarssonar 1555 og Gísla 
Jónssonar 1558 (sjá nánar bls. 198). Jafnframt má gera ráð fyrir að á 
fyrstu áratugum hins lúterska kirkjusöngs hafi íslenskir sálmar 
gengið manna á milli í afskriftum og úrval þeirra, ef til vill eitthvað 
breytt, síðan verið prentað undir lok 16. aldar í bókum Guðbrands 
biskups Þorlákssonar, sem brátt verður skýrt frá (sjá bls. 214).

Það var snemma farið að skrifa upp kvæði á Íslandi og jafnvel 
safna þeim. Fyrsta safn þeirrar tegundar sem vitað er um er að sjálf-
sögðu Edda hin eldri, sem lengi var kennd við Sæmund fróða og 
nefnd Sæmundar-Edda. Svipaðs eðlis er Edda Snorra Sturlusonar. 
Það má dást að frjálslyndi og fróðleiksást þeirra kristnu manna sem 
þar stýrðu fjöðurstaf og beittu honum til að forða frá gleymsku 
þessum heiðnu fræðum sem andleg móðir þeirra, kirkjan, hlaut að 
telja hindurvitni ein og einskisvirði eða verra en það. Einnig má 
þakka víðsýni þeirra kirkjuhöfðingja sem létu slíkt viðgangast. 

Áður hafa verið færð nokkur rök að því að lög hafi verið við 
Eddukvæði og þau hafi verið kveðin við raust fremur en mælt fram. 
Hefðu ritarar þeirra skráð þau með nótum hefði afrek þeirra verið 
fullkomið. Það varð ekki, og er það þó engin bending um að kvæðin 
hafi ekki verið sungin. Nótnaritun hefur enn verið á frumstæðu 
stigi þegar kvæðin voru fyrst færð í letur. Ritaðar nótur voru auk 
þess alfarið bundnar hinum kaþólska kirkjusöng fram að siða-
skiptum, og síðar sálmum og öðrum trúarlegum kveðskap að heita 
má allt fram á 19. öld. Veraldlegum kveðskap úr munnlegri geymd 
var ekki aftur safnað að gagni svo að vitað sé fyrr en komið var 
fram á 17. öld. Þá voru það danskvæði sem enginn efi er á að voru 
sungin. Samt voru það aðeins kvæðin sem skráð voru, lögin ekki. 

Það er því harla lítið sem vitað er um alþýðusöng í kaþólskum 
sið hér á landi, enda eru heimildirnar fáar, sumar mjög óljósar, 
aðrar hafa þótt tortryggilegar. Bæði hér og á meginlandinu tók 
kirkjan snemma að amast við og vildi útrýma þeirri léttúð og laus-
ung sem talin var fylgja skemmtunum alþýðu við söng, dans og 
leiki. Þess er því naumast að vænta að mikill beinn fróðleikur um 
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þetta efni hafi varðveist úr kaþólskum sið, því eins og fyrr greinir, 
voru það einkum kirkjunnar menn sem fengust við skriftir.

Elsta heimild um afstöðu íslenskra kirkjuleiðtoga í þessu efni er 
í sögu Jóns biskups Ögmundssonar sem Gunnlaugur Leifsson (d. 
1218) munkur á Þingeyri samdi á latínu snemma á 13. öld. Frum-
gerð sögunnar er glötuð, en a. m. k. þrjár þýðingar hennar eru til, 
ein þeirra þó aðeins í pappírshandritum frá 17. öld. Í þeirri gerð 
þýðingarinnar sem elst mun vera er þessi frásögn (A):

Leikur sá var kær mönnum, áður en hinn heilagi Jón varð biskup, 
að kveða skyldi karlmaður til konu í dans blautleg kvæði og regileg 
og kona til karlmanns mansöngsvísur. Þenna leik lét hann af taka og 
bannaði styrklega. Mansöngskvæði vildi hann eigi heyra né kveða 
láta, en þó fékk hann því eigi af komið með öllu.2

Í yngri gerð er frá þessu sagt með svofelldu orðalagi (B):

Leikur sá var mönnum tíður, er ófagur er, að kveðast skyldu að 
karlmaður að konu, en kona að karlmanni, klækilegar vísur og 
hæðilegar og óáheyrilegar, en það lét hann af takast og bannaði með 
öllu að gera. Mansöngs kvæði og vísur vildi hann eigi heyra kveðin 
og eigi láta kveða. Þó fékk hann því eigi með öllu af komið.3

Í þriðju gerðinni (C) segir: „Þá forneskju lét Jón biskup af taka …“ 
og virðist það orðalag benda allt aftur til heiðni. 

Frásagnirnar A og B eru efnislega samhljóða í meginatriðum. Þó 
er í A tekið fram sérstaklega að kveðskaparleikur þessi hafi verið 
kær mönnum „áður en hinn heilagi Jón varð biskup“, og nefnt er að 
kveðið hafi verið „í dans“. Um efni þess sem kveðið var eru þýðing-
arnar hins vegar ósamhljóða. Þau orð sem um það eru notuð í A 
munu merkja ‚lostakennd kvæði og klámfengin’. Í B virðist fremur 
átt við flím og kerskni, en merkingin er fremur óljós. Allar gerðir 
þýðingarinnar eru samhljóða um að biskup hafði óbeit á mansöngs 
kvæðum, og bannaði þessa skemmtan „styrklega“ eða „með öllu“, 
en fékk þó ekki rönd við reist.

 2 Biskupa sögur, 1953. II: 38.
 3 Biskupa sögur, 1953. II: 97.
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Lengi var því trúað efalaust að hér væri í höfuðatriðum rétt með 
farið, svo langt sem það nær, um dansskemmtan á Íslandi um og 
fyrir biskupstíð Jóns Ögmundssonar (1106–1121). En þegar komið 
var nokkuð fram á 20. öld fóru ýmsir fræðimenn að draga í efa 
heimildargildi sögunnar. Þeir bentu á að frumsagan sem nú er 
glötuð væri ekki rituð fyrr en nærri öld eftir að hún gerðist, og þýð-
ingarnar enn síðar. Tilgangur sögunnar hafi verið að efla helgi Jóns 
biskups og kynna hann erlendum kirkjuhöfðingjum sem ekki 
þekktu til á Íslandi. Því hefði höfundur getað freistast til að gera 
hlut biskupsins betri en efni stóðu til, svo sem með því að eigna 
honum svipaða baráttu gegn ósiðlæti og háð var á sama tíma af 
kirkjunnar mönnum sunnar í álfunni.4 Nú munu þó jafnvel var-
færnir fræðimenn telja að Gunnlaugur munkur hljóti sjálfur að 

 4 Jón Samsonarson, 1964. I: x–xi.

Handritamynd úr Tristan og Isolde. 
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hafa þekkt þann leik sem hann lýsir, og hafi leikurinn (dansinn) 
verið tíðkaður á hans dögum, báðum megin við aldamótin 1200. 
Sýnist þá í rauninni engin ástæða til að tortryggja að svo hafi einnig 
getað verið í biskupstíð Jóns helga í upphafi 12. aldar og jafnvel 
fyrr.

Heldur styður það þessa skoðun að dansar og hringleikar eru 
stundum nefndir í Sturlunga sögu, en hvergi er þeim lýst svo að 
gagn sé að. Þar er m. a. löng frásögn af frægu brúðkaupi á Reyk-
hólum um Ólafsmessu sumarið 1119, en þegar kemur að því að 
greina frá því sem þar var til skemmtunar er þetta látið nægja:

Þar var nú glaumur og gleði mikil, skemmtan góð og margs konar 
leikar, bæði dansleikar, glímur og sagnaskemmtan. Þar var sjö nætur 
fastar og fullar setið að boðinu …5 

Í Sturlungu segir einnig frá því, að kvöld eitt (um 1171) eftir nátt-
verð mælti Sturla í Hvammi við Guðnýju húsfreyju sína „að slá 
skyldi hringleik, og fór til alþýða heimamanna og svo gestir.“6 

Orðalagið ‚að slá hringleik’ eða ‚slá dans’ hefur verið haft um að 
dansa, en ‚dans’ er ekki aðeins sú athöfn ‚að slá hringleik’ heldur er 
orðið einnig haft um vissa tegund kveðskapar. Um fjandmenn Lofts 
Pálssonar biskups Jónssonar segir (1220–1221): „… færðu Breiðbæl-
ingar Loft í flimtan og gerðu um hann dansa marga og margs konar 
spott annað.“7 Deilur þessar leiddu til mannvíga og mun Loftur 
hafa óttast eftirmálin því að hann fór út í Vestmannaeyjar í stað 
þess að ríða til þings, en Sæmundur frændi hans Jónsson í Odda fór 
einnig að heiman „og vissu fáir menn hvar hann var.“ Af þessu til-
efni var ort þessi vísa:

  Loftur er í eyjum,
  bítur lunda bein.
  Sæmundur er á heiðum
  og etur berin ein.8

 5 Sturlunga saga, 1953–1954. I: 31–38.
 6 Sturlunga saga, 1953–1954. I: 144.
 7 Sturlunga saga, 1953–1954. II: 87.
 8 Sturlunga saga, 1953–1954. II: 93–96.
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Það kemur ekki beint fram í sögunni að þetta sé „dans“, en af sam-
henginu virðist mega ráða að svo sé, og nýlunda var þetta bragform 
í íslenskum kveðskap. Þetta er elsta þekkta dæmið um ferhenda 
vísu með víxlrími (að vísu heldur losaralegu: eyjum – heiðum) og 
auk þess er stuðlasetningin fjarri hefðbundnum reglum. Þessi auð-
kenni áttu eftir að setja mjög svip á danskvæði þau er síðar urðu 
vinsæl meðal alþýðu á Íslandi.

Um svipað leyti og þetta var kveðið hefur verið uppi maður sem 
kallaður var Dansa-Bergur. Hann er nefndur nokkrum sinnum í 
Sturlungu, en ekki sést hvernig auknefni hans er til komið.

Víðar í Sturlunga sögu er minnst á dansa og „dansgerðir“, oftast 
þannig að augljóst er að um er að ræða kersknisvísur með flimtan 
um tiltekna menn. Slíkur kveðskapur virðist hafa verið vopn í 
skæruhernaði þessarar ófriðsömu aldar.

Af öðru tagi er frásögnin af Þórði Andréssyni sem Gissur jarl lét 
ráða af dögum haustið 1264. Daginn áður átti Þórður orðaskipti við 
einn liðsmanna sinna:

„Eg mun drepinn verða,“ segir Þórður, „en bræður mínir munu fá 
grið.“ Og þá hrökkti Þórður hestinn undir sér og kvað dans þenna 
við raust: 
  Mínar eru sorgir þungar sem blý.9

Þrátt fyrir orðalag frásagnarinnar er þetta eflaust aðeins brot úr 
dansi, og ekki hefur efnið verið flím eða háð, heldur að því er virð-
ist einhvers konar harmsaga. Hugsanlega gæti þetta verið lína úr 
mansöngskvæði, en fremur þó líklega viðlag úr danskvæði þeirrar 
tegundar sem um þessar mundir mun hafa verið að ryðja sér til 
rúms á Íslandi að erlendri fyrirmynd, og verður aftur að því vikið.

Í framhaldi af því sem áður var til vitnað úr Jóns sögu helga má 
geta þess sem sagt er af Þorláki helga, Skálholtsbiskupi 1178–1193, 
en saga hans var rituð á öðrum áratugnum eftir fráfall hans, vænt-
anlega undir umsjá systursonar hans, Páls biskups (1195–1211) 
Jónssonar:

 9 Sturlunga saga, 1953–1954. II: 510–511.
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Hann [Þorlákur] henti skemmtan að sögum og kvæðum og að 
öllum strengleikum og hljóðfærum og að hygginna manna ræðum 
og draumum og að öllu því, er góðra manna skemmtan var, utan 
leikum …10

Áður var vitnað til þess sem hér segir um strengleika og hljóðfæri. 
Með „leikum“ er eflaust m. a. átt við dansleiki eins og þá sem Jón 
Ögmundsson vildi útrýma. Ekki voru þeir heldur heilögum Þorláki 
að skapi, en þó sést ekki að hann hafi bannað þá. 

Lárentíus Hólabiskup (1324–1331) hefur ekki haft mikil afskipti 
af heimafólki sínu hversdagslega, nema þeim lærðu mönnum sem 
honum voru handgengnir, að því er segir í sögu hans:

Aldrei kom herra Lárentíus inn í staðinn nema þá stundum, sem 
honum var sagt, að dansleikur var hafður á kveldum, þá lét hann 
bera fyrir sér skriðljós inn í stóru stofu, fyrirbjóðandi hverjum sem 
einum að hafa dansleik þar á staðnum.11

Þótt Lárentíus væri talinn siðavandur gekk hann ekki lengra en 
þetta, að banna dansleikjahald á biskupssetrinu sjálfu, og virðist þó 
ekki hafa fengið því „með öllu af komið“, fremur en fyrsti fyrir-
rennari hans á Hólastóli, að því er ráðið verður af orðalaginu.

Af því sem hér hefur verið rakið sýnist mega telja næsta víst að 
dansar og dansleikir hafi verið vinsæl skemmtun á Íslandi að 
minnsta kosti frá því snemma á 12. öld, þótt varfærnir fræðimenn 
hafi um það nokkurn fyrirvara.12 Dansleikir hafa verið hafðir þar 
sem einhver mannfagnaður var eða mannsöfnuður saman kominn, 
jafnvel á sjálfum biskupssetrunum, en einkum þó í veislum og jafn-
vel á heimilum þar sem mannmargt var.

Elstu lýsingar á dansi sem varðveist hafa eru frá því um 1600, en 
fleiri eru til frá næstu öldum. Fyrir þeim heimildum öllum er gerð 
ítarleg grein í inngangi Jóns Samsonarsonar að safninu Kvæði og 
dansleikir.

Þess má enn geta að sögnin að dansa virðist lengi hafa haft 

 10 Biskupa sögur, 1953. I: 68.
 11 Biskupa sögur, 1953. III: 98.
 12 Jón Samsonarson, 1964. I: x–xii. Vésteinn Ólason, 1982: 35–37.
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merkinguna ‚að syngja’ eða ‚raula’, auk hinnar venjulegu merkingar. 
Víða í handritum frá því um 1700 og að minnsta kosti til loka 18. 
aldar má finna lag við kristilegan texta sem jafnan ber yfirskriftina 
„Sá gamli lúrmanns (eða Lúrmanns) söngur með hverjum hann 
dansar sín börn til hvílu“.13

Danskvæði – sagnadansar
Íslenskum danskvæðum hefur verið skipt í tvo flokka: eldri og 
yngri dansa. Af eldri dönsunum er ekki annað varðveitt en þau tvö 
brot sem vitnað var til hér að framan (bls. 115–116). Þó hefur þess 
verið getið til að eitthvað úr þeim kunni að hafa geymst í viðlögum 
yngri danskvæða.14 Eldri dansarnir eru frumortir á íslensku en 
undir erlendum bragarháttum, og þá væntanlega einnig með 
erlendum lögum þótt engar heimildir séu um það. Í þeim fólst 
engin saga eða bein frásögn, að því er talið er. Efnið hefur verið 
annars vegar ástamál, eflaust stundum nokkuð grófyrtur texti (sbr. 
eldri þýðinguna á Jóns sögu helga), hins vegar háð, flím og kerskni 
(sbr. yngri þýðinguna) eins og oft er vikið að í Sturlunga sögu.

 13 Sjá m. a. Lbs 1422 8vo, Lbs 1485 8vo, ÍB 380 8vo, JS 271 4to og Lbs 830 8vo. Síðast 
nefnda handritið er ársett 1799, hin eru flest talin frá því um 1700.

 14 Hannes Pétursson, 1980: 21.

Sá gamli Lúrmanns söngur á nótum. Lbs. 1422, 8vo.
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Yngri dansarnir eiga ættir að rekja til Frakklands. Á 12. og 13. 
öld blómgaðist á Suður-Frakklandi list þeirra syngjandi skálda sem 
nefndir hafa verið trúbadúrar (fr. troubadours) og voru margir stór-
ættaðir og menntaðir menn með fágaðan smekk. Margir þeirra eru 
þekktir með nafni, og þeim jafnvel eignuð ákveðin lög og kvæði 
sem varðveist hafa. 

Þessi list barst með undraverðum hraða norður um álfuna, ekki 
síst með farandmúsíköntum sem einatt aðstoðuðu trúbadúrana 
með undirleik á hljóðfæri, og varð brátt alþýðleg og mjög vinsæl 
meðal almennings. Til Norðurlanda munu dansarnir einkum hafa 
borist um Þýskaland og Bretland, og þaðan svo til Íslands, aðallega 
frá Noregi, Danmörku og Færeyjum. Mjög líklegt er að fyrstu 
sagnadansarnir hafi snemma borist hingað til lands, en um það er 

Trúbadúrar.
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fjallað í riti Vésteins Ólasonar.15 Þetta var óskráður skáldskapur sem 
hver lærði af öðrum, textarnir voru þýddir eða stældir eftir því sem 
andinn blés mönnum í brjóst, og eflaust hefur á sama hátt verið 
farið frjálslega með lögin. Þannig fór sama kvæðið land úr landi, 
tók margvíslegum breytingum á leiðinni, varð að þjóðlegum kveð-
skap á hverjum stað og afbrigðin gátu orðið mörg. Jafnframt spratt 
svo upp með hverri þjóð frumortur kveðskapur í sama anda.

Íslenskir sagnadansar sem varðveittir eru teljast vera um eitt 
hundrað auk nokkurra kvæðabrota. Þetta eru frásagnarkvæði, efnið 
einatt yfirnáttúrulegs eðlis eða þjóðsagnakennt, oft með blæ ridd-
arasagna og nokkur eru gamankvæði. Sagan er jafnan stutt og ein-
föld að gerð, frásögnin hnitmiðuð, „og er megináhersla lögð á eitt 
tilfinningaþrungið atvik eða aðstæður, aðdraganda þess og afleið-
ingar.“16 

Í sagnadönsum eru tvær eða fjórar braglínur í hverju erindi og 
aldrei fleiri en fjögur ris í hverri línu. Mjög frjálslegt endarím er í 
tvíhendunni og í 2. og 4. braglínu ferhendunnar, en stuðlasetning 
er engin eða mjög óregluleg. Flestum sagnadönsum fylgir svo nefnt 
viðlag, vísa eða vísubrot sem endurtekið er með hverju erindi og 
einatt f leygað milli vísuorða. Bragarháttur viðlagsins er miklu 
óreglulegri en erindanna, bæði að fjölda braglína og lengd þeirra. 
Viðlag tengist ekki beint efni kvæðis. Stundum er sama viðlag haft 
við fleiri en eitt kvæði, og hitt er einnig til að fleiri en eitt viðlag séu 
til við sama kvæði. Mörg viðlögin eru tær, ljóðrænn skáldskapur 
sem hefur lifað sjálfstæðu lífi og varðveist, þótt kvæðin hafi gleymst 
og týnst. Það er ekki ólíklegt að lög eða brot úr lögum við viðlögin 
hafi lifað af með sama hætti, og jafnvel færst yfir á aðra texta er 
fram liðu stundir. Danskvæðin munu hafa verið sungin fyrir af 
einum manni og var sá nefndur dansmaður en þeir sem dansinn 
stigu dansarar. Í gömlum dansalýsingum er enn getið um menn, 
venjulega tvo, sem kváðu undir en lýsingarnar hafa verið skildar svo 
að dansarar hafi ekki tekið undir viðlagið, og er það þó ósennilegt.17 

 15 Vésteinn Ólason, 1982: 83–109.
 16 Vésteinn Ólason, 1979: 11.
 17 Jón Samsonarson, 1964. I: cxx–cxxii. Í inngangi þessa rits er gerð mjög ítarleg 

grein fyrir danslýsingum sem varðveist hafa frá fyrri öldum.



183

4. kafli Alþýðutónlist fyrr á tímum 

Færeyingar eru eina þjóðin sem haldið hefur lífi í fornri norrænni 
danshefð, og stendur hún þar enn með miklum blóma sem kunn-
ugt er. Þangað er helst að líta ef menn vilja gera sér hugmynd um 
dansskemmtan Íslendinga á fyrri öldum.

Af þeim hundrað íslensku sagnadönsum sem geymst hafa er líklega 
aðeins einn sem segja má að enn lifi með þjóðinni: Kvæði af Ólafi 
liljurós. Svo vill til að útbreiðsla þessa kvæðis hefur verið rannsökuð 
mjög ítarlega og mikið verið um það ritað. Flestir hallast að því að 
kvæðið sé upprunnið á Bretagne-skaga. Talið er sannað að það hafi 
verið þekkt á Norðurlöndum um 1300, og hefur þá borist þangað 
eitthvað fyrr. Komið hafa í ljós ekki færri en 113 norræn afbrigði 
kvæðisins, flest í Danmörku (43), þar næst í Noregi (26) og á Íslandi 
(23). Er þá litið fram hjá hundruðum afbrigða sem varðveist hafa 
víðsvegar um Mið-, Suður- og Austur-Evrópu og ef til vill víðar.18 
Kvæðið um Ólaf liljurós er því ágætt dæmi um hvernig danskvæði 
gátu í senn náð „alþjóðlegri“ útbreiðslu og tekið á sig „þjóðlegan“ 
svip í hverju landi þar sem það festi rætur.

Snemma mun hafa komið að því að Íslendingar kvæðu sína eigin 
dansa. Talið hefur verið öruggt um tólf kvæði af þeim sem varðveist 
hafa að þau séu ort á Íslandi og sennilegt um önnur fjögur, en um 
sex kvæði er óvíst talið hvort þau séu íslensk eða erlend að upp-
runa.19 En meðal þeirra sem með vissu eru íslensk er Tristrams kvæði 
sem sumir telja fegurst allra sagnadansa, og eru líkur til að það sé 
ort fyrir 1400.

Kvæðin voru fyrst skráð á 17. öld og síðar, þá kölluð „fornkvæði“, 
og titilinn „Íslensk fornkvæði“ hafa þau borið í fræðilegum 
útgáfum, þótt fæst kvæðin séu íslensk að uppruna og hin elstu 
þeirra eflaust miklu yngri en sá kveðskapur sem með réttu má 
nefna svo.20 Vésteinn Ólason sneiðir hjá þessari nafngift í útgáfu 
sinni (1979) og nefnir kvæðin sagnadansa sem er réttnefni. Í öðru 

 18 Forslin, 1963: 2, 11, 79 o. v.– Sjá einnig: Vésteinn Ólason 1982: 112–122.
 19 Vésteinn Ólason, 1982: 404.
 20 Sbr. útg. Svends Grundtvigs og Jóns Sigurðssonar: Íslenzk fornkvæði. 1854–1885; 

og útg. Jóns Helgasonar: Íslenzk fornkvæði, 1962–1981. Sjá einnig: Jón Samsonar-
son, 1964.
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riti (1982) hefur Vésteinn rakið uppruna kvæðanna og feril eftir því 
sem föng eru á og leitast við að aldursgreina þau ef þess er nokkur 
kostur.21 

Í inngangsorðum að útgáfu Sagnadansa (1979) segir Vésteinn 
Ólason:

Því miður skortir margt á að kveðskapur, sem áður hefur lifað á 
alþýðu vörum, fái notið sín til fulls á okkar dögum. Kvæði á blaði 
eða bók lifir ekki sama lífi og það sem allir kunna. Þá er þess að geta, 
sem miklu varðar, að sagnadansar voru sungnir. Full ástæða er til að 
ætla að menn hafi helst aldrei farið með þá öðru vísi, svo að tónarnir 
hafa verið órjúfanlega tengdir orðunum.22

Eflaust er þetta rétt, og hefur það stuðlað drjúgt að varðveislu 
kvæðanna þær aldir sem þau lifðu á vörum þjóðarinnar, áður en 
skráð voru. Þó skeyttu menn ekki um lögin þegar ljóðunum var 
safnað, eins og áður var sagt, og í fyrri útgáfum „fornkvæða“ hafa 
engin lög fylgt þeim. Í þessari útgáfu Vésteins Ólasonar er reynt að 
bæta úr þessu. Í bókarauka sem Hreinn Steingrímsson bjó til prent-
unar eru lög við 12 kvæði og verður nánar að þessu vikið hér á 
eftir.

Rímur 
Talið hefur verið að hátt í helmingur þeirra sagnadansa sem hér 
hafa varðveist hafi borist til Íslands frá Noregi. Kemur því ekki á 
óvart þótt ýmislegt sé líkt með íslensku kvæðunum og hinum 
norsku. Eitt ber þó þar á milli sem eftirtekt vekur. Í norskum sagna-
dönsum fer mikið fyrir hetjukvæðum en í hinum íslensku eru þau 
örfá, enda fundu Íslendingar snemma annan farveg fyrir slíkt efni í 
rímunum.23 Svo virðist sem á Íslandi hafi hin sveigjanlegu form 
sagnadansanna þótt eiga vel við ástarsögur og önnur slík efni sem 
nú mundu vera kölluð „mjúk“, en í sögum af köppum og hetju-
dáðum færi betur hið strangara form rímnanna.

 21 Vésteinn Ólason, 1982: 405.
 22 Vésteinn Ólason, 1979: 9.
 23 Vésteinn Ólason, 1982: 405.
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Rímur hafa verið taldar séríslensk tegund söguljóða. Þær eiga 
upptök sín á 14. öld og í þeim sameinast ýmis einkenni þeirra kveð-
skapargreina sem fyrir voru í landinu. Frá danskvæðunum eru hin 
stuttu erindi, 2–4 braglínur, en frá dróttkvæðunum kemur skáld-
skaparmálið með heitum og kenningum. Stuðlasetning hlítir jafnan 
hefðbundnum reglum ólíkt því sem er í dönsunum. Rím er einnig 
mun vandaðra en þar, og með tímanum þróuðust í rímunum svo 
margbreytileg rímafbrigði að segja má að bragfræði rímna yrði heil 
fræðigrein. Efnið er oftast sótt í fornaldar- og riddarasögur eða 
goðsögur og ævintýri.

Þessi skýring á uppruna rímnanna hefur lengst af verið talin 
óyggjandi. En Vésteinn Ólason bendir á að allir elstu rímnahættir 
eigi sér hliðstæður í evrópskum skáldskap samtímans, og einnig 
þar hafi verið sagðar langar rímaðar sögur af köppum og riddurum. 
Það sem á milli ber sé aðeins stuðlasetningin í rímunum.24 Þetta er 
athyglisvert, þótt ekki sé vel ljóst hvernig Íslendingar á 14., 15. og 
16. öld gátu haft svo náin kynni af þessum erlendu kappakvæðum 
að þau yrðu fyrirmynd að gróskumiklum íslenskum kveðskap. Að 
minnsta kosti um 80 rímur eru varðveittar frá því fyrir 1600 og 
bendir það eindregið til að hér hafi verið unnið úr efniviði sem 
þjóðinni var kunnur og nærtækur.

Rímurnar eru hin íslensku hetjuljóð. Í þeim eru áður kunnar 
sögur sagðar í bundnu máli. Ítarlega er greint frá útliti og hátterni 
söguhetjanna, bardögum þeirra og mannraunum, ástum og ævin-
týrum. Oft eru býsna mörg orð höfð um lítilsverð atriði, og rímna-
skáldin hikuðu ekki við að láta í ljós skoðanir sínar á mönnum og 
málefnum. Ef efnið var sótt í langa sögu urðu rímurnar margar, 
stundum 15–20, og vísur í hverri rímu gátu orðið hálft hundrað eða 
meira. Vísur í slíkum rímnaflokki skiptu því mörgum hundruðum, 
jafnvel þúsundum í lengstu flokkunum. Elstu rímurnar munu þó 
vera til muna styttri. En allt er þetta mjög ólíkt hinni einföldu og 
hnitmiðuðu frásögn sagnadansanna. 

Einhver tengsl kunna hins vegar að vera með sagnadönsunum 
og þeirri hefð sem brátt komst á í rímnakveðskapnum að hefja 

 24 Vésteinn Ólason 1979: 31–32.
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hverja rímu með mansöng sem raunar er sérstakt ljóð, eins konar 
ávarp rímnaskáldsins til áheyrenda sinna og oft beint sérstaklega til 
kvenna, en tengist ekki efni rímunnar. Lof til kvenna í mansöngvum 
er talið benda til skyldleika rímna við erlendar skáldskapargreinar 
miðalda, einkum ljóð mansöngvara (sbr. trúbadúrar í Frakklandi 
ogMinnesänger í Þýskalandi).25 En engin viðlög eru í rímunum 
gagnstætt því sem er í dönsunum flestum.

Rímur voru í upphafi kveðnar við dans. Svo virðist sem mörkin 
milli rímna og sagnadansa hafi ekki verið alveg ljós í fyrstu. Þannig 
eru tveir sagnadansar nefndir rímur (Þorgeirs rímur og Eyvindar 
ríma), þótt mikið vanti á að rím og ljóðstafasetning réttlæti það 
heiti. Á hinn bóginn nefndu skáldin rímur sínar stundum dansa. Í 
Griplum, en þær rímur eru taldar gamlar, er þessi vísa:

  Versa eg aldrei um vífa krans
  af Veneris látum neinum,
  færum heldur fyrðum dans
  af fróðum sagna greinum.

Þessi orðanotkun mun hafa tíðkast allt fram á 17. öld.26 
Þá kemur það stundum beint fram í gömlum rímum að við þær 

hefur verið stiginn dans. Sörlarímur hafa verið taldar elstar allra 
rímna sem varðveist hafa. Þar eru í mansöng fyrstu rímu þessi 
erindi:

  Því má ég varla vísu slá,
  veit eg það til sanns,
  þegar að rekkar rímu fá,
  reyst er hún upp við dans.
  Gapa þeir upp og gumsa hart
  og geyma varla sín,
  höldar dansa hralla snart,
  ef heyrist vísan mín.

Að reysta merkir að ‚syngja hátt, kveða við raust’. 

 25 Hugtök og heiti í bókmenntafræði, 1983: 179.
 26 Björn K. Þórólfsson, 1934: 47, Sbr.: Jón Samsonarson, 1964. I: xxvi.
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Elstu rímurnar eru ortar undir ferskeyttum hætti og var hann 
alltaf algengastur rímnahátta. Með þeim hætti er líka langmest af 
þeim ótölulega grúa lausavísna sem íslenskir menn og konur hafa 
ort og kveðið í aldanna rás. Margir aðrir rímnahættir en ferskeytlan 
hafa fjögur vísuorð, og rímur voru einnig ortar undir háttum með 
tveimur eða þremur braglínum. Rímnaháttum hefur verið skipt í 
23 bragættir, en afbrigði háttanna talin nokkuð á þriðja þúsund.27 
Rímurnar urðu mjög umfangsmikil bókmenntagrein. Þær voru 
ortar og kveðnar af leikum og lærðum í fullar fimm alder og urðu 
ásamt sagnalestri helsta skemmtun Íslendinga langt fram á 19. öld, 
og enn á 20. öld hafa verið ortir rímnaflokkar sem athygli hafa 
vakið.

Um hin fyrstu rímnalög er ekkert vitað. Það liggur nærri að ætla 
þau hafi verið fengin að láni frá sagnadönsunum, þar sem bragar-
hættirnir eru skyldir og notkunin fyrst í stað hin sama: hvort 
tveggja var kveðið fyrir dansi. Eflaust hefur mátt hafa við elstu rím-
urnar sömu lög og höfð voru við dansana. En hitt er líka áleitin 
hugmynd að hinum íslensku einkennum rímnanna, rímfestu með 
óskeikulli stuðlasetningu og skáldamáli, hafi fylgt eldri tónhugsun, 
tengd Edduljóðum og dróttkvæðum, og þau tengsl hafi jafnvel orðið 
ríkari þegar hlutverk rímnanna gerbreyttist. Úr háværum gleðskap 
við dans og fjölmenni fluttust þær inn á heimilin, stór og smá. Bað-
stofan varð heimkynni þeirra, þær voru kveðnar á kvöldvökum 
fyrir fólk sem sat við vinnu sína í kyrrð og næði.28 Um þetta efni 
verður meira rætt síðar (sjá bls. 353).

Afmorskvæði
Samhliða sagnadönsum og dansleikjum voru á miðöldum sungin 
ástarkvæði við dansinn. Ef til vill er þar um að ræða eftiróm hinna 
svo nefndu eldri dansa. Þessi ljóð voru fyrr á tímum nefnd man-
söngskvæði eða mansöngsvísur. Þetta var sá kveðskapur sem Jón 
biskup Ögmundsson amaðist einkum við að því er segir í sögu 

 27 Helgi Sigurðsson, 1891.
 28 Um nýlegar rannsóknir á hlutverki rímna á miðöldum, sjá: Sverrir Tómasson, 

2005.
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hans. Heitið mansöngur var síðan haft um inngangserindi rímna 
eins og áður var sagt, en við fyrrnefndu kvæðin festist nafnið 
afmorskvæði eða afmorsvísur. Seinna voru þau líka nefnd bruna-
kvæði. En fyrrnefnda heitið hefur verið notað allt frá miðöldum 
eins og fram kemur í þessu rímnaerindi (með braghendum hætti) 
sem talið hefur verið frá fyrri hluta 15. aldar:29

 Ýtir sveipar einum dúk fyrir augun bæði,
 gekk í sal með galdra fræði,
 glymur þar dans og afmorskvæði.

Í riti Jóns Samsonarsonar Kvæði og dansleikir eru tekin upp tólf 
afmorskvæði úr handritum frá því á síðari hluta 15. aldar og fram á 
17. öld. Bragarhættirnir eru margbreyttir, fjöldi braglína í vísu allt 
frá 3 upp í 13 og stendur tala þeirra oftast á stöku. Auk þessara 
lengstu og stystu vísna eru hér dæmi um kvæði með 5, 7, 9, og 11 
braglínum í vísu. Lög við þessi kvæði hljóta því að hafa verið marg-
breytileg, en því miður er ekki kunnugt um neinar leifar þeirra.

Hér verður að nefna til sögunnar elsta handrit sem geymir ver-
aldlega texta á íslensku með nótum, þótt ekki sé það ritað fyrr en 
um eða eftir miðja 17. öld að talið er. Melódía heitir þessi bók30 og 
hefur að geyma um tvö hundruð lög. Í mjög mörgum kvæðasöfnum 
frá 17. öld og síðar eru nótur við einstök kvæði. En Melódía sker sig 
úr um það að hún er nótnabók fyrst og fremst, og úr hverju kvæði 
aðeins skráð ein vísa sem sett er undir nóturnar. Um meginefni 
handritsins verður rætt síðar í þessu riti (sjá bls. 276). Hér verður 
aðeins minnst á nokkur þau lög sem sett eru við veraldlega texta, 
aðallega lögin nr. 68–88 í handritinu.

Hér eru lög við um 20 afmorskvæði. Mörg kvæðin villa ekki á sér 
heimildir því að þar koma fyrir orðasambönd eins og „amors bönd“ 
og „amors tryggð“, ein kona er kölluð „brúðurin amorleg“, önnur 
„lindin gulls amorlig“ og um hina þriðju er sagt að hún sé „amor-
sbág og biðlavönd“. Hér er alltaf ritað amor en hinn rithátturinn, 
afmor, virðist þó hafa verið algengari í fornum ritum.

 29 Björn K. Þórólfsson, 1934: 398–399. Sbr.: Jón Samsonarson, 1964. I: cxlvii.
 30 Í handritasafni Rasks nr. 98 8vo.
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Bragarhættir eru með öðru sniði í þessum kvæðum en þeim 
afmorskvæðum sem fyrr voru nefnd. Hér stendur braglínufjöldi 
oftast á jöfnum tölum. Fimm kvæði eru með 4 braglínum í vísu, 
jafnmörg eru með sexkvæðum hætti, einnig áttkvæðum, en eitt 
kvæði er með 10 braglínum í vísu. Með 3, 5 og 7 braglínum í vísu 
eru samtals fjögur kvæði.

Lög við þessi skemmtikvæði eru skrifuð með sams konar nótum 
í Melódíu og sálmalögin, og í umritun séra Bjarna Þorsteinssonar í 
þjóðlagasafninu verða þau heldur þyngslaleg á svip. En séu þau 
rituð í styttri nótnagildum og taktstrikum fækkað til muna fá þau 
allt annað yfirbragð, og má þá vel hugsa sér að dansað hafi verið við 
þau. Hér má sjá hvernig lagið nr. 85 í Melódíu gæti litið út á nótum 
með nýrra sniði:

Nær öll þessi lög eru í hreinni lýdískri tóntegund (eins og þetta 
er). Aðeins tvö enda í C-dúr þótt þau hafi að öðru leyti mjög lýd-
ískan blæ. Annað þeirra er þetta, og hefur það ósvikinn svip af 
danslagi:

Melódía. Rask 98, varðveitt í Den Arnamagnæanske Samling í Kaupmannahöfn.
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Þessi vísa er dýrt kveðin, og munu svo dýrir bragarhættir ekki 
hafa tíðkast í danskvæðum fyrr en farið var að yrkja svonefnd viki-
vakakvæði sem vikið er að hér á eftir. Þessi vísa er hin eina af þeim 
sem hér eru til athugunar þar sem beint er minnst á dans, og er því 
ekki að efa að danskvæði er þetta, eins og þessi amorskvæði eru 
líklega öll. 

Í Melódíu eru fleiri lög sem sverja sig í ætt danslaga þótt þau séu 
hér höfð við trúarlegan kveðskap. Svo er t. d. um lagið nr. 105, Þegar 
minn dauði og dómurinn þinn, sem er með viðlagi og sérkennilegum 
endurtekningum og víxlkveðandi, sem mjög minnir á sagnadansa. 

Lystugur, lystugur (Melódía nr. 85). Rask 98, varðveitt í Den Arnamagnæanske 
Samling í Kaupmannahöfn.

V œ œ œ œ œ œ
Lyst - ug - ur, lyst - ug - ur,

œ œ œ œ œ ˙
lyst - ug - ur skal ég nú;

œ œ œ œ
gekk að mér með

V œ œ ˙
gleð - i - hót

œ œ œ œ ˙
göf - ug - leg jóm - frú,

œ œ œ œ
a - mors - bág og

œ œ ˙ œ
biðl - a - vönd þó

V œ œ œ œ œ
blíð - unn-ar leiti' um

œ œ ˙ œ
gjörv - öll lönd; enn

œ œ œ œ
eng - an girn - ist

.˙ Œ
sú.

Lystugur, lystugur (Melódía nr. 85)
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Lagið er einnig fornlegt og gæti, eins og fleiri lög í bókinni, verið 
mjög gamalt. 

Vikivakakvæði
Vikivaki er orð sem erfiðlega hefur gengið að skýra og hér verður 
ekki rætt um uppruna þess né upphaflega merkingu. En það hefur 
á síðari öldum verið haft um hvort tveggja, samkomu þar sem dans 
og leikir fóru fram og um kvæði og lög sem sungin voru og dansað 

Norðrar gildi nistis hildi (Melódía nr. 87). Rask 98, varðveitt í Den 
Arnamagnæanske Samling í Kaupmannahöfn.

V ..œ œ œ œ
Norðr -
síst

ar
sem

gild -
skyldi -

i
i

œ œ œ œ
nist -
fýsn

is
upp -

hild -
fylld -

i
i

œ œ œ œ
nú
fram

ég
þó

vild -
tildr -

i
i

œ œ ˙
byrj -
mér

a
í
blands
dans;

V œ œ œ œ

sért - u mæt - a

œ œ œ œ

minn - is ræt - a

œ œ œ œ

manns á - gæt - a

œ œ ˙ ˙

ynd - is rós - in,

V œ œ œ œ

lífs - ins stræt - a

œ œ œ œ
leidd til sæt - a

œ œ œ œ

lát þig kæt - a,

œ œ ˙ ˙

burð -ug drós - in.

Norðrar gildi nistis hildi (Melódía nr. 87)
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eftir. Slík samkoma var áður nefnd vaka eða vökunótt, enda voru 
þær oftast haldnar kvöldið eða nóttina fyrir hátíðisdag, en síðar 
gleði, og í þeirri merkingu er þetta eintöluorð einnig algengt í fleir-
tölu: gleðir. Í þjóðlagasafni sínu gerir séra Bjarni Þorsteinsson ekki 
mun á lögum við sagnadansa, dansleika og önnur danskvæði en 
kallar þetta allt vikivakalög. 

Í bókmenntasögunni er hins vegar gerður greinarmunur á viki-
vakakvæðum og öðrum danskvæðum. Vikivakakvæðin bera þjóð-
legri svip en sagnadansarnir, bæði um málfar og rím, og eru mörg 
ort undir dýrum háttum. Efnið er einnig ólíkt. Hér eru ekki sögu-
legar frásagnir, heldur hugleiðingar af ýmsu tagi, oftast þó um ásta-
mál og ástarraunir. Hér á meðal eru réttnefnd afmorskvæði, og 
furðu oft er umgerð efnisins dansinn sjálfur eða gleðin. En einnig 
eru hér heillaóska- og heilræðavísur og jafnvel andleg ljóð.

Elstu vikivakakvæðin eru talin vera ort um 1500, og því er þeirra 
getið hér, en flest eru þau frá 17. öld og mörg kennd nafnkunnum 
höfundum. Ekki þarf að efa að kvæði þessi hafi verið sungin, enda 
er víða að því vikið í kvæðunum sjálfum, en fá réttnefnd vikivaka-
lög eru kunn, og engin sem með vissu verði rakin aftur fyrir siða-
skipti. Elsta heimild um slík lög er handritið Melódía sem fyrr er 
greint frá.
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Kirkjusöngur í 
lúterskum sið

Siðaskipti
Siðaskipti urðu hér á landi þegar lögfest var kirkjuordinanzia 
(kirkjuskipan) Kristjáns III. Danakonungs, gefin út 2. september 
1537.1 Til fulltingis við lokafrágang hennar hafði konungur fengið 
til Danmerkur einn af samherjum Lúthers, Johannes Bugenhagen 
að nafni, kunnan lærdómsmann. Kirkjuskipanin var samin á latínu 
og send sjálfum Lúther til yfirsýnar. Hún átti að gilda um öll lönd 
og ríki Danakonungs. Hér á landi fékk hún fyrst samþykki 1541, og 
þá aðeins fyrir Skálholtsbiskupsdæmi, en fyrir Hólabiskupsdæmi 
ekki fyrr en að Jóni biskupi Arasyni látnum 1551. Kirkjuskipanin 
mun hafa legið fyrir í íslenskri þýðingu Gissurar 
biskups Einarssonar 1541, þó nokkuð stytt því að 
sleppt er ýmsu sem engan veginn gat átt við hér á 
landi vegna fámennis, strjálbýlis eða annarra 
aðstæðna.

Í eins konar inngangi kirkjuskipanarinnar er að 
finna nákvæma fyrirsögn um tíðasöng „ung-
menna“ á virkum dögum og helgum, og mun 
þetta eiga við þær kirkjur einar sem halda skóla. 
Þar er mælt fyrir um að sungið skuli og lesið 

 1 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. X: 117–167 (þýðing  
Gissurar Einarssonar).

5

Kristján III. Danakonungur.
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ýmist á latínu eða móðurmáli. Meginmálið hefst 
svo á nákvæmri forskrift um messusöng á sunnu-
dögum og hátíðum. Latínumessur eru leyfðar, en 
þó fram tekið að Pater noster (Faðir vor) og helg-
unarorðin (innsetningarorðin) skuli jafnan lesin 
á móðurmáli „svo í dómkirkjum sem annars 
staðar“.2 En venjuleg messugerð getur farið fram 
bæði á latínu og móðurmáli, og um suma messu-
þætti er það lagt á vald klerka á hvoru málinu 
sungið er.3 

Siðaskiptin höfðu víðtæk áhrif á íslenskt þjóð-
félag og hefur margt verið ritað um það efni. Hér 
verður einkum fjallað um þær breytingar á helgi-
haldi og kirkjusöng sem siðaskiptin höfðu í för 
með sér. Þær hafa verið hægfara í fyrstu. Prestar 
voru fáfróðir um hinn nýja sið og margir eflaust 
tregir til að taka upp nýjungar. Vöntun á hand-

bók fyrir presta var og mjög bagaleg, þar til Marteinn biskup Ein-
arsson bætti úr þeim skorti 1555, en þá höfðu prestar hins nýja siðar 
í Skálholtsstifti verið handbókarlausir nærri hálfan annan áratug.

Breytingar á helgihaldi
Við siðaskiptin varð sú breyting mest á helgihaldi að guðsþjón-
ustan, sem í kaþólskum sið fór öll fram á latínu og að mestu án 
beinnar þátttöku safnaðarins, var nú að jafnaði flutt á móðurmáli. 
Messuformið sjálft var óbreytt í höfuðatriðum, en áhersla lögð á 
predikun og útleggingu heilagrar ritningar, og sálmasöngur með 
þátttöku safnaðarins varð veigamikill þáttur guðsþjónustunnar. Á 
heimaslóðum Lúthers höfðu þessar breytingar orðið í nokkrum 
áföngum. Lokaskrefið var hin svo nefnda „þýska messa“ frá 1526, 
þar sem þýddir sálmar eða frumortir á þýsku með nýjum lögum 
komu í stað hefðbundinna latínutexta í óbundnu máli með Greg-

 2 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. X: 130, 132.
 3 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. X: 133.

Martin Luther.
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ors-lögum. Lúther sjálfur og nánustu samstarfsmenn hans lögðu 
mikla stund á sálmakveðskap til þessara nota. Bæði frumortu þeir 
sálma á móðurmáli sínu og þýddu forna latínusálma og löguðu þá 
að hinum nýja sið. Einnig umortu þeir Davíðs sálma á þýsku og 
frönsku (Kalvins-menn).

Lög við þessa nýju sálma komu aðallega úr þremur áttum. 
Nokkur áttu rætur í sjálfum Gregorssöngnum, önnur höfðu verið 
sungin við svo nefnd „andleg kvæði“ sem mörg voru til í kaþólskum 
sið þótt ekki heyrðu þau til kirkjusöngnum, en langflest voru lögin 
sótt í sjóð alþýðusöngsins, og voru áður kunn og vinsæl við verald-
lega texta, einkum í Þýskalandi. Eitthvað af lögunum hefur eflaust 
verið frumsamið. Sum þeirra hafa verið eignuð Lúther sjálfum, og 
líklegt er að Johann Walter (1496–1570) hafi einnig lagt þar eitthvað 
til. Hann var náinn samverkamaður Lúthers um flest er að kirkju-
söngnum laut og þá einnig útgáfu sálmabókarinnar 1524 sem var 
fyrsta sálmabók Lútherstrúarmanna. Þar eru sálmalögin prentuð 
einrödduð eins og þau voru sungin í safnaðarsöngnum. En sama ár 
gaf Walter út nokkurt safn sálmalaga í kórútsetningu fyrir fjórar 
blandaðar raddir. Að þeirrar tíðar hætti er laglínan sjálf falin tenor-
röddinni, og voru lögin gefin út í raddheftum, sérstakt hefti fyrir 
hverja rödd. Þessar útsetningar hafa aðeins verið notaðar við höfuð-
kirkjur, og helst þar sem skólar voru, því að háraddirnar (sópran og 
alt) hafa verið sungnar af drengjum og unglingum. Slíkur kór-
söngur kom ekki í stað safnaðarsöngsins, heldur til viðbótar við 
hann og tilbreytingar, þannig að einatt skiptist á, jafnvel í sama 
sálminum, einradda safnaðarsöngur og margradda kórsöngur.

Á næstu öldum unnu margir merkir tónhöfundar að raddsetn-
ingum og úrvinnslu sálmalaga, og brátt fluttist lagið úr tenornum í 
efstu röddina (sópran) og hefur sú hefð verið ríkjandi síðan. 
Hámarki náði þessi þróun í verkum Johanns Sebastians Bachs 
(1685–1750), raddsetningum hans, kóralforspilum, kirkjukantötum 
og passíum. En svo virðist sem fátt af þessu hafi náð til Íslands fyrr 
en komið var langt fram á 19. öld, og stærri verkin ekki fyrr en 
mikið var liðið á 20. öldina.
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Fyrstu þýðingar og útgáfur
Með tilkomu hins nýja siðar hér á landi varð brýn þörf á íslenskum 
þýðingum alls þess efnis sem heyrði til guðsþjónustunni, nýjum 
helgisiðabókum fyrir klerka og sálmabókum með hinum nýju 
sálmum og sálmalögum jafnt fyrir leika sem lærða, að ógleymdri 
sjálfri hinni helgu bók Biblíunni. Ljóst er að vandræðaástand hefur 
ríkt í öllu helgihaldi þar til bætt var úr þessari vöntun. Hér eins og 
annars staðar tóku þessi umskipti langan tíma og urðu í nokkrum 
áföngum svo sem rakið verður hér á eftir.

Það var ekki fyrr en skömmu fyrir siðaskipti sem pappír fór að 
flytjast til Íslands. Pappírshandrit sem hér hafa verið skrifuð eru 
ekki eldri en frá því um 1500 eða frá fyrstu áratugum 16. aldar. 
Innflutningur á pappír jókst fyrst til muna með tilkomu fyrstu 
prentsmiðjunnar, en hún var sett niður á Hólum í Hjaltadal á fjórða 
áratug 16. aldar að frumkvæði Jóns biskups Arasonar. Talið hefur 
verið að ein fyrsta bókin sem þar var prentuð, líklega 1534, hafi 
verið tíðasöngsbók á latínu, oftast nefnd Breviarium Nidrosiense. 
Þetta mun hafa verið lítið breytt endurprentun samnefndrar bókar 
sem prentuð var í París 1519 á vegum erkibiskupsins í Niðarósi. 
Síðari tíma fræðimenn hafa nefnt hana Breviarium Holense. Eitt 
heilt eintak er til af norsku bókinni en aðeins tvö blöð úr hinni 
íslensku, hvort tveggja varðveitt í Konungsbókhlöðu í Stokkhólmi. 
Síðasta eintak íslensku bókarinnar sem vitað er um var í safni Árna 
Magnússonar og brann í Kaupmannahöfn 1728. Flest sem menn 
telja sig vita um bókina styðst við lýsingar Jóns Ólafssonar frá 
Grunnavík, skrifaðar eftir minni alllöngu eftir brunann. Hér verður 
þess eins getið að næsta víst er að engar nótur hafa verið í þessari 
bók frá Hólum, fremur en í hinni frá Niðarósi, þótt ýmsir fræði-
menn hafi trúað fullyrðingum Grunnavíkur-Jóns um þetta og 
dregið af því hæpnar ályktanir.4 

Hvort tveggja, prentlistin og pappírinn, kom í góðar þarfir við 
útbreiðslu hins nýja siðar, og íslenskir siðaskiptamenn notfærðu sér 
það eftir föngum. Er þar fyrst að nefna þýðingu Odds Gottskálks-

 4 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, I: 403–407.
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Breviarium Nidrosiense.
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sonar á Nýja testamentinu sem prentuð var í Hróarskeldu 1540 og 
var síðan tekin upp í Guðbrandsbiblíu 1584.

Jafnframt var hafist handa við að snúa á íslensku sálmum siða-
skiptamanna. Marteinn biskup Einarsson gaf út „kristilega hand-
bók … fyrir kennimenn í Íslandi“ sem hann hafði snúið á íslensku 
og prentuð var í Kaupmannahöfn 1555. Aftan við hana, með sér-
stöku blaðsíðutali, er „lítið sálmakver af heilagri skrift út dregið“. 
Engar nótur eru í sálmakverinu, en í upphafserindum sálmanna er 
breitt bil milli ljóðlína, og mun þar hafa átt að skrifa lögin. Þetta 
bendir eindregið til nokkurrar hefðar í nótnaritun á Íslandi á 
þessum tíma.

Sami háttur var hafður á þegar prentað var sálmakver sem Gísli 
biskup Jónsson þýddi og gaf út í Kaupmannahöfn 1558. Formála að 
báðum þessum bókum ritaði Peder Palladius Sjálandsbiskup, og 
um bók Marteins er tekið fram á titilblaði að hún sé „korrigeruð“ af 
honum. Hvorug bókin er til á Íslandi nema í ljósriti.

Í sálmakveri Marteins Einarssonar eru 35 sálmar. Þar á meðal 
eru nokkrir af elstu sálmum kristninnar sem þýskir siðaskiptamenn 
höfðu þýtt eða umort á móðurmáli sínu eins og fyrr var nefnt, aðrir 
eru frumortir á þýsku. Þar er Marteinn Lúther sjálfur fremstur í 
flokki, og er honum eignaður fullur helmingur sálmanna í kverinu. 
Samkvæmt athugun Páls Eggerts Ólasonar munu flestir sálmarnir í 
Marteinskveri vera þýddir beint úr þýsku, sumir þó með hliðsjón af 
dönskum þýðingum. 

Í kveri Gísla Jónssonar er 21 sálmur og eru allir að sögn Páls 
Eggerts þýddir úr dönsku, þótt f lestir séu þýskir að uppruna. Að 
minnsta kosti þrír sálmar eru í báðum kverunum.5 

Þýðendurnir, Marteinn og Gísli, hljóta að hafa verið kunnugir 
lögunum við sálma Lúthers, og er ekki ósennilegt að þeir hafi haft 
undir höndum þýsku sálmasöngsbókina frá 1524 sem fyrr var 
nefnd. 

Til dæmis um það hvernig til tókst um þessar þýðingar má taka 
fyrsta versið úr trúarjátningarsálmi Lúthers, Wir glauben all an 

 5 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, II: 622–643.
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Titilsíða af handbók Marteins.
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Titilsíða af sálmakveri Gísla.
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einen Gott. Þennan sálm átti að syngja við hverja messugerð í stað 
hinnar latnesku trúarjátningar Credo, eða til áréttingar henni, með 
lagi sem einnig hefur verið eignað Lúther.

Rímgallar, skortur á stuðlasetningu og dönskuskotið mál fyrstu 
sálmaþýðinganna minnir óneitanlega á sagnadansana sem einnig 
voru hráþýddir með svipuðum hætti, en nutu þó meiri vinsælda 
meðal alþýðu en kirkjunnar mönnum þótti gott. Má því líklega 
segja, þótt það sé öfugmæli líkast, að vinsældir danskvæðanna hafi 
verið eins konar forsenda þess að sálmakveðskapur, svo óvandaður 
að formi sem þessi var, gat talist boðlegur Íslendingum á siðaskipta-
öld. Hitt er víst að söngur þessara þýðinga hefur ætíð verið óhrjá-
legur ef nokkrir hafa sungið saman, því að vart er hugsanlegt að 
allir hafi sett orðin við lagið með sama hætti, nema það hafi verið 
æft sérstaklega.

Messað „í móðurmáli“ 
Þáttur biskupanna Gísla Jónssonar í Skálholti og Ólafs Hjalta-
sonar á Hólum
Í Konunglega bókasafninu í Kaupmannahöfn er pappírshandrit frá 
16. öld, Ny kgl. saml. 138 4to. Meginefni þess er lítúrgískur söngur, 
textinn að mestu leyti á latínu, sálmar þó á íslensku, og söngtextar 
nær allir með nokkuð einfölduðum kóralnótum. Að stofni er þetta 
lútersk messusöngsbók (graduale), eða drög að slíkri bók, og tekur 
yfir kirkjuárið allt þótt talsvert vanti inn í og efnið sé ekki í réttri 
röð á fyrra hluta kirkjuársins. Einnig er hér tíðasöngur á stórhá-
tíðum og nokkrum helgra manna dögum, sem siðaskiptamenn létu 
haldast úr kaþólsku. En samkvæmt hefðinni á tíðasöngur ekki 
heima í graduale heldur í antiphonale (tíðasöngsbók). Aftan við 
sjálfa söngbókina er handbók fyrir presta um ýmsar kirkjulegar 
athafnir og er sá kafli allur á íslensku.

Handritið er án titilblaðs og ber ekki með sér neinar beinar upp-
lýsingar um aldur sinn eða uppruna. En af efninu er ljóst að það er 
skrifað á fyrstu áratugunum eftir siðaskipti. Um feril handritsins er 
ekkert vitað með vissu fyrr en það komst í eigu danska safnarans P. 
F. Suhm á síðari hluta 18. aldar, en safn hans varð uppistaðan í Ny 
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kongelig Samling í Konungsbókhlöðu 1796. Á lausu blaði fremst í 
bókinni er eftirfarandi athugasemd: 

Udskrift af det Förste Lutherske Graduale, som har været brugt i 
Island, er skrevet efter Membran, og nærmer sig paa nogle stæder 
til det Katolske.

Þetta mun vera skrifað af Markúsi Magnússyni (1748–1825) sem á 
áttunda áratug 18. aldar var í þjónustu Suhms, m. a. við afritun 
fornra handrita í Árnasafni, en varð síðar prestur og prófastur í 
Görðum á Álftanesi. Í þessum orðum Markúsar mun felast tilgáta 
hans fremur en vitneskja um uppruna bókarinnar. Það hefur mjög 
verið dregið í efa að hér sé um afrit að ræða, enda engar heimildir 
fyrir því að frumrit á skinni hafi nokkru sinni verið til. 

Ýmislegt hefur verið ritað um handrit þetta. Dr. Jón Þorkelsson6 
telur það vera afrit frá því um 1600 af grallara frá fyrstu tímum 
siðaskiptanna og nefnir í því sambandi Ólaf biskup Hjaltason, en 
lætur því ósvarað hvort tengsl séu á milli handritsins og sálmabókar 
Ólafs biskups. Magnús Már Lárusson7 kallar handritið „afskrift af 
grallara Ólafs [Hjaltasonar] sem geymd er í Konungsbókhlöðu“, og 

 6 Jón Þorkelsson, 1888: 415n.
 7 Magnús Már Lárusson, 1967: 37, 38, 90–91.

Athugasemd á lausu blaði fremst í bók.
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telur að messusöngur herra Ólafs sé varðveittur á þessari bók. Engin 
sérstök rök eru færð fyrir þessum staðhæfingum. En það hefur verið 
haft fyrir satt, að Ólafur Hjaltason hafi „komið lagi á messusöng“ í 
biskupsdæmi sínu, og eru bornir fyrir því merkir fræðimenn fyrri 
tíma, þó ekki samtímamenn Ólafs.8 Það er því vart að undra að 
nafn Ólafs Hjaltasonar komi upp í hugann þegar handritið er 
skoðað. Sá sem þetta ritar játar fúslega, að þannig fór honum þegar 
hann fékk í hendur ljósrit af handritinu og gerði sér grein fyrir efni 
þess. Honum þótti næsta einsýnt að hér mundi vera frumheimild 
um þetta brautryðjandastarf Ólafs biskups.

Rannsóknir á handritinu NKS 138 4to hafa þó leitt til annarrar 
niðurstöðu, en það er nú eitt af fáum gömlum nótnahandritum 
íslenskum sem hefur verið rannsakað til nokkurrar hlítar. Fyrstur 
reið þar á vaðið Arne J. Solhaug, norskur fræðimaður, sem setti 
fram athuganir sínar fyrst í óprentaðri meistaraprófsritgerð 1972,9 
og birti síðan útdrátt úr henni með yfirskriftinni Et Luthersk gra-
dualehåndskrift – Ny Kgl. Saml. 138 4to. Nidarostradisjonen på Island 
i det 16. århundre.10 Eins og titillinn ber með sér er hér lögð áhersla 
á að sýna tengsl þessarar íslensku bókar við Niðaróshefðina, en 
íslensku biskupsdæmin heyrðu undir erkibiskup í Niðarósi frá 1153 
til siðaskipta. Þarf því ekki að koma á óvart að einhverra áhrifa gæti 
þaðan. En þetta tengist alfarið þeim hluta efnisins sem tekinn er í 
arf frá fyrri sið. Frávikin frá Rómarhefðinni eru ekki stórvægileg, 
og skipta litlu máli í þessu samhengi. 

Miklu ítarlegri er rannsókn séra Arngríms Jónssonar sem hann 
greinir frá í doktorsritgerð sinni Fyrstu handbækur presta á Íslandi 
eftir siðbót.11 Einkum hefur hann hugað vandlega að textum messu- 
og tíðagerðar sem í handritinu eru og birtir þá í heild í ritgerð sinni. 
Niðurstöður hans um uppruna og höfund bókarinnar eru ótví-
ræðar: Bókin er skrifuð í Skálholti og að langmestu leyti með eigin 
hendi Gísla biskups Jónssonar.12 Stuttir kaflar eru skrifaðir af 

 8 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, II: 614–615.
 9 Solhaug, 1972 (ópr.).
 10 Solhaug, 1977.
 11 Argrímur Jónsson, 1993. 
 12 Arngrímur Jónsson, 1993: 60–61.
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öðrum, fimm eða jafnvel sjö skrifurum, og þá eflaust að fyrirsögn 
biskupsins. Stefán Karlsson handritafræðingur hefur greint rit-
hendurnar. Á því er varla nokkur vafi að hér er um frumrit að ræða 
en ekki afrit skinnhandrits.

Grunnur handritsins er það messuform sem skilgreint er í 

Síða úr NKS 138 4to.
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kirkjuskipan (ordinanzíu) Kristjáns III. frá 1541.13 Stofninn er hinn 
sígildi latneski kirkjusöngur kaþólskunnar, enda margt í honum 
sem siðaskiptamenn héldu óbreyttu í sínum söng, að minnsta kosti 
í fyrstu. Raunar eru fjölmargir þættir latínusöngsins í handritinu 
hinir sömu og enn standa í söngbókum kaþólsku kirkjunnar og 
bundnir sömu helgidögum. Siðaskiptamenn voru smám saman að 
snúa þessu efni á móðurmál, og inn í messugerðina var skotið 
sálmum á íslensku sem flestir voru þýddir úr þýsku eða dönsku. 
Dæmi um allt þetta má finna í handritinu. Ljóst er að bókin er 
ætluð til notkunar í kirkju eða kirkjum þar sem latínusöngsmenn 
voru, og þá í Skálholtsdómkirkju fyrst og fremst. En fyrirmæli eru 
hér um það hvernig söng skuli háttað í öðrum kirkjum þar sem 
mest eða eingöngu er sungið á móðurmáli.

Athygli vekur óregluleg efnisskipan handritsins á fyrra hluta 
kirkjuársins, og einnig hve margt það er sem vantar í það. Sunnu-
dagarnir í aðventu eru þar í réttri röð, en eftir messuupphaf á jóla-
dag, sem skrifað er bæði á íslensku og latínu, kemur messusöngur á 
sunnudag milli jóla og nýárs, á sunnudag milli nýjárs og þrettánda, 
á sex sunnudögum eftir þrettánda, og meira að segja á fyrsta sunnu-
dag í níu vikna föstu (septuagesima), áður en framhaldið kemur af 
jólamessunni. Þar á eftir fer svo tíðasöngur (hinn fyrsti í bókinni) 
að kvöldi jóladags og messusöngur á annan og þriðja dag jóla, sem 
hér eru raunar enn helgaðir Stefáni píslarvotti og Jóhannesi guð-
spjallamanni að kaþólskum sið, síðan messusöngur á áttadag 
(nýársdag) og þrettánda (epiphania). Meðal þess sem vantar er allur 
söngur á fimm sunnudögum föstunnar, á skírdag og föstudaginn 
langa og á 2. til 6. sunnudegi eftir páska. 

Á fyrstu síðum bókarinnar er gerð grein fyrir messugerð á fyrsta 
sunnudegi aðventu, og gilda þær leiðbeiningar í höfuðatriðum fyrir 
alla helgidaga ársins nema stórhátíðirnar. Tekið er fram að á 
útkirkjum öllum skuli syngja messuupphaf „í móðurmáli“ nema á 
jólum, páskum og hvítasunnu, og eru hér og síðar í bókinni nefndir 
nokkrir sálmar til þeirra nota. Annars er allt meginefni grallarans á 
latínu. Sumum messuliðum er þó snúið á íslensku og tekið fram að 

 13 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. X: 130–138.
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Credo (trúarjátninguna) skuli alltaf syngja á móðurmáli nema á 
stórhátíðum, þá á latínu. Pater noster (Faðir vor) og helgunarorðin 
(innsetningarorðin) skulu ætíð sungin á móðurmáli. Þá er minnst á 
þá þörf, „að prestur segi fáfróðu fólki“ hvenær standa skuli eða 
krjúpa við messugerð og tíðasöng. 

Þarna eru tilgreindir ellefu sálmar á íslensku, sjö þeirra aðeins 
með upphafsorðum, en fjórum fylgir einnig upphaf lags á nótum. 
Hver þeirra hefur sinn stað í helgihaldinu, og sumir eru þýðingar 
hefðbundinna latneskra messuliða og koma hér í þeirra stað.14 

Tengdir helgihaldi á jólum og páskum eru aðrir ellefu sálmar á 
íslensku, allir nema tveir í heilu lagi og með nótum. Við einn þeirra 
er svo mikið haft að nótur eru skrifaðar við öll þrjú versin. Meðal 
sálmanna er þýðing á páska-sekvensíunni Victime paschali (úr sál-
makveri Gísla biskups) með sama lagi og litlu framar í bókinni er 
skrifað við latínutextann.

Eftir að kirkjuárinu lýkur, á 23. sunnudegi eftir trínitatis, hefst 
eins konar bókarauki með efni sem ekki tengist ákveðnum tímum 
kirkjuársins. Þar er fyrst íslensk þýðing trúarjátningarinnar í lausu 
máli með nótum, skrifuð með hendi Gísla Jónssonar. En Credo 
(Nikeujátningin) á latínu er framar í bókinni (í messusöng á páska-
dag) með öðru lagi. Þá er hér þýðing lofsöngsins Te Deum, einnig 
tveir Maríusöngvar (Regina coeli og Salve regina) sem að hætti mót-
mælenda er snúið upp á Krist. Dýrlegi kóngur, ó Christe (Regina 
coeli) er tvískrifað með stuttu millibili, fullar tvær blaðsíður á 
hvorum stað. Þetta, ásamt hinni óreglulegu efnisskipan, bendir til 
að ekki hafi verið unnið samfellt að ritun bókarinnar, og stundum 
hafi jafnvel liðið nokkur tími milli þess sem í verkið var gripið. 
Salve regina er í tveimur gerðum og er hvor með sínu lagi, hin fyrri 
er „þýðing“ Gísla Jónssonar, ef svo mætti kalla, sem hefst á orð-
unum Salve Jesu Christe vor frelser mann. Enn er hér Litania á 
íslensku og fleira.

Í handbókarkaflanum koma við sögu fimm íslenskir sálmar, 
einn hjónavígslusálmur sem skrifaður er í heild, með nótum við 
fyrsta versið, og fjórir útfararsálmar sem aðeins eru nefndir með 

 14 Alleinasti Guð í himerík (Gloria), Ó Guðs lamb (Agnus Dei) o. f l. 
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upphafsorðum. Mensúral-nóturnar við fyrst nefnda sálminn skera 
sig úr öðrum nótum í handritinu. Með útfararsálmunum er nefnt 
„Credo í móðurmáli“, og telur séra Arngrímur að þar muni vera átt 
við trúarjátningarsálm Lúthers, Vér trúum allir [saman] á einn 

Úr bókarauka. Síða úr NKS. 138, 4to.
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Guð.15 En sá sálmur er ekki í þessari bók þótt báðir hafi þýtt hann 
Marteinn Einarsson og Gísli Jónsson, og vekur það nokkra furðu. 
Það sýnist ekki líklegt að hann hafi verið notaður eingöngu við 
greftranir.

Alls eru 27 sálmar (eða messuliðir) á íslensku birtir í heild eða 
nefndir með upphafsorðum í hinni eiginlegu messubók og í hand-
bókarkaflanum. Af þeim eru níu teknir úr sálmasafni Marteins 
biskups Einarssonar (1555), þar af fjórir þeirra sálma sem nefndir 
eru í handbókarkaflanum, en tíu úr kveri Gísla biskups Jónssonar 
(1558). 

Þá eru eftir átta sálmar sem ekki eru í sálmakverum biskupanna 
og engar aðrar heimildir um þá. Um uppruna þeirra er allt óvíst, en 
ekki ólíklegt að Gísli biskup hafi sjálfur þýtt þá í framhaldi af þeim 
sálmaþýðingum sem hann hafði áður látið frá sér fara. Fimm þeirra 
eru hér í heild með lagi á nótum en til þriggja er vísað aðeins með 
upphafsorðum eins og þeir séu alkunnir eða öllum aðgengilegir. 
Flestir þessir sálmar rötuðu síðan í sálmabók Guðbrands biskups 
1589 og sumir í Grallarann 1594. Lögin eru þar yfirleitt hin sömu 
og hér en þýðingum flestum breytt, stundum svo mjög að kalla má 
nýjar þýðingar.

Óljósar heimildir eru um að Ólafur Hjaltason Hólabiskup hafi 
látið prenta sálmabók og hefur því verið trúað af sumum fræði-
mönnum en öðrum ekki. Hér verður hallast að því að Ólafur biskup 
muni hafa látið prenta sálmabók. Vísanir til sálma með upphafs-
orðum í því handriti sem hér um ræðir benda eindregið til þess að 
slík bók hafi verið tiltæk þegar það var skrifað. En það sem telja má 
að taki af allan vafa um þetta er titillinn á sálmabók Guðbrands 
biskups 1589, Ein ný Psalma Bok með mörgum andlegum psálmum, 
kristilegum lofsöngvum og vísum, skikkanlega til samans sett og aukin 
og endurbætt. Þessi titill tekur af öll tvímæli um það að til hafi verð 
eldri sálmabók og er þá ekki um aðra að ræða en sálmabók Ólafs 
biskups, þótt hún sé nú glötuð með öllu.

Séra Arngrímur hallast að því í fyrr nefndu riti að „sálmabók“ 
Ólafs biskups hafi í raun verið grallari, þ. e. messusöngsbók „með 

 15 Arngrímur Jónsson, 1993: 159. Orðið saman er í þýðingu Gísla.
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einhverjum sálmum“, og líklega prentuð.16 Hið síðast nefnda er ólík-
legt því að nótur munu ekki hafa verið prentaðar hér á landi fyrr en í 
biskupstíð Guðbrands Þorlákssonar, og nótnalaus hefur grallari ekki 
verið. En hvort tveggja gæti hafa verið til frá hendi Ólafs biskups: 
prentuð sálmabók (án nótna) og grallari (með nótum) í handriti, og 
úr þeim bókum gæti verið komið eitthvað af þeim átta sálmum í 
handritinu sem ekki verður gerð grein fyrir á annan hátt. 

Séra Arngrímur hefur dregið fram merkilega heimild sem styður 
mjög þá tilgátu að til hafi verið Grallari Ólafs Hjaltasonar, en það er 
heitbréf Skagfirðinga, ritað á Miklabæ í Óslandshlíð 12. mars 1566.17 
Það fer ekki á milli mála að höfundur bréfsins er Ólafur biskup 
Hjaltason, því að þar er svo til orða tekið að hann, „óverðugur 
superintendens Hólabiskupsdæmis“, hafi ásamt allmörgum nafn-
greindum Skagfirðingum komið saman á Miklabæ „til að gera heit 
Guði“. Þar var meðal annars ákveðið „að halda messu af heilagri 
þrenningu á þriðjudag fyrstan í einmánuði.“ Í bréfinu er því lýst lið 
fyrir lið hvernig messunni skuli háttað, og verður ekki betur séð en 
að hún hafi öll verið sungin á íslensku. Tilgreindir eru með upp-
hafsorðum átta messuþættir og sálmar. Þrír þeirra eru úr sálmak-
veri Gísla Jónssonar (1558) og eru einnig í grallarahandriti hans 
sem hér um ræðir, en fimm eru ekki kunnir af öðrum heimildum 
frá þessum tíma. En fjóra þeirra, eftir upphafsorðunum að dæma, 
hefur Guðbrandur biskup tekið óbreytta í grallara sinn (1594) og 
hinn fimmta með smávægilegri orðabreytingu. Af þessu má sjá, 
eins og séra Arngrímur bendir á, „að 30 árum áður en Graduale 
Guðbrands Þorlákssonar kemur út, eru messuþættirnir iðkaðir með 
sama orðalagi.“18 Þetta rennir styrkri stoð undir þá staðhæfingu 
hinna gömlu fræðimanna að Ólafur biskup Hjaltason hafi „komið 
lagi á messusönginn“ að minnsta kosti í næsta umhverfi sínu. 
Raunar má telja þetta heitbréf nokkuð örugga sönnun þess að grall-
arahandrit hafi verið til á Hólum fyrir 1566. 

Þeir Ólafur og Gísli voru nákunnugir. Báðir höfðu flúið til 
Kaupmannahafnar sumarið 1550 undan ofríki Jóns Arasonar og 

 16 Arngrímur Jónsson, 1993: 163–164, 229.
 17 Ísl. fornbréfasafn, 1857–1950. XIV: 463–468.
 18 Arngrímur Jónsson, 1993: 229.
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bannfærðir af honum. Þar voru þeir samvistum næsta vetur í skjóli 
konungs og mjög handgengnir Peder Palladiusi (1503–1560) sem 
var fyrsti lúterski Sjálandsbiskupinn (frá 1537 til æviloka) og eins 
konar yfirbiskup í ríki Danakonungs. Hann gaf þeim báðum hinn 
besta vitnisburð er þeir bjuggust til heimferðar vorið 1551.19 Ólafur 
Hjaltason var skipaður af konungi í biskupsembætti á Hólum þá 
um haustið, en séra Gísli hvarf aftur að brauði sínu í Selárdal og 
gegndi því uns hann tók við biskupsembætti í Skálholti 1558. Sagt 
hefur verið að Ólafur hafi verið farinn að íslenska sálma að hætti 
mótmælenda áður en hann varð biskup,20 en þegar hann settist á 
biskupsstól hefur hann eflaust tekið til óspilltra málanna við að 
lagfæra messusönginn, eins og sagt er að hann hafi gert. Heitbréf 
Skagfirðinga frá 1566 bendir sterklega til þess að það verk hafi þá 
verið vel á veg komið. 

Í Skálholti höfðu lúterskir biskupar setið um hálfan annan ára-
tug á undan Gísla Jónssyni. Fyrirrennarar hans höfðu lagt grunn að 
lútersku helgihaldi á Íslandi. Gissur biskup Einarsson íslenskaði 
kirkjuskipanina (1541) með þeirri forsögn um messuembættið sem 
hún hefur að geyma, Marteinn biskup Einarsson útfærði það svo 
nánar í handbók sinni (1555), og lét fylgja henni svolítið þýðinga-
safn lúterskra sálma. En Jón biskup Arason sá til þess að þeim gæf-
ist ekki mikið tóm til að halda áfram þessu starfi.

Gísli Jónsson var fyrsti lúterski biskupinn sem segja má að sæti á 
friðarstóli í Skálholti. Er því ekki ósennilegt að það hafi orðið meðal 
fyrstu biskupsverka hans, í framhaldi af útgáfu sálmakversins á 
vígsluárinu, að leggja drög að samfelldri messusöngsbók handa 
kirkju sinni. Sé tekið mið af heitbréfi Skagfirðinga 1566 virðist 
grallarahandrit Gísla hljóta að vera skrifað fyrir þann tíma og þá á 
fyrstu árum hans á biskupsstóli, nema gert sé ráð fyrir að Hóla-
biskup hafi verið langt á undan Skálholtsbiskupi í viðleitninni til að 
íslenska messuna.

Hitt er líklegra að báðir hafi snemma sett saman drög að messu-
söngsbók (grallara) sem hlaut að verða undirstaða allra endurbóta í 

 19 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, II: 486–488, 509–510.
 20 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, II: 485
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kirkjusöngnum. Grallari Ólafs Hjaltasonar er nú glataður að fullu, en 
grallari Gísla Jónssonar er geymdur í handritinu NKS 138 4to. Gera 
má ráð fyrir að grallari Ólafs hafi verið með líku sniði og sá sem 
handritið geymir. Grunnur beggja hefur verið kirkjuskipanin frá 
1541 og grindin þeir þættir kaþólska messusöngsins sem þýskir og 
danskir mótmælendur töldu við hæfi í hinum nýja sið. Sá söngur 
hefur verið tiltækur á kaþólskum skinnbókum á biskupssetrunum 
báðum og miklu víðar. Um það hvað velja skyldi úr þeim hefur Peder 
Palladius getað leiðbeint þeim Ólafi og Gísla öllum öðrum fremur. 
Inn í messuna er svo skotið þýddum sálmum á íslensku sem til voru 
eða til féllu, og messuþættirnir eru íslenskaðir smám saman.

Það er ólíklegt að biskuparnir hafi ekki haft eitthvert samráð 
um þetta verk, og trúlegt að þeir hafi jafnvel skipst á sálmaþýð-
ingum. Arngrímur Jónsson telur sennilegt að höfundur handritsins 
NKS 138 (Gísli Jónsson) hafi ætlast til að það væri notað við messu-
gerðir samhliða Guðspjallabók Ólafs Hjaltasonar frá 1562.21 Hitt er 
óvíst að biskuparnir hafi alltaf orðið á eitt sáttir eða miðlað málum 
um hvað eina. Víst er um það að mismunandi þýðingar sálma voru 
sungnar í kirkjum landsins, og ollu vandræðum ef menn komu til 
annarrar kirkju en sóknarkirkju sinnar og vildu taka undir sálma-
sönginn. Þetta var tilefni bréfs sem Friðrik II. konungur ritaði bisk-
upunum Gísla Jónssyni og Guðbrandi Þorlákssyni 29. apríl 1585 og 
fól þeim að ráða bót á þessu. Talið hefur verið að Guðbrandur hafi 
átt frumkvæði að því að bréfið var ritað.22 

Séra Arngrímur Jónsson getur þess til að Gísli biskup hafi ekki 
hafið ritun grallara síns fyrr en eftir að honum barst konungs-
bréfið,23 og hafi þeir Guðbrandur „átt samræður um efni bréfsins“. 
Gísli var gamall orðinn (um eða yfir sjötugt) þegar konungsbréfið 
var skrifað og átti þá aðeins tvö ár ólifuð. Með það í huga og í ljósi 
annarra athugana sem hér hafa verið settar fram verður þessi tilgáta 
að teljast afar ósennileg. Á hana verður því ekki fallist, þótt annars 
sé mjög stuðst við rannsóknir séra Arngríms í því sem hér er 
skrifað.

 21 Arngrímur Jónsson, 1993: 465.
 22 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV: 422.
 23 Arngrímur Jónsson, 1993: 17–18, 61, 465.
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Þeir Arne J. Solhaug og séra Arngrímur Jónsson komast báðir að 
þeirri niðurstöðu að handritið NKS 138 4to geti ekki verið eldra en 
frá 1573 og miða þá við útgáfuár þess danska grallara sem kenndur er 
við Niels Jesperssøn.24 Séra Arngrímur telur messusönginn skera úr 
um þetta, enda sé messusöngsefnið nær allt tekið úr danska grallar-
anum, þótt frávik séu nokkur. Við þetta er ýmislegt að athuga. 

Í fyrsta lagi er það að Jesperssøns Graduale er ekki „frumsmíð“ í 
þeim skilningi að þar sé nýtt efni, nema ef til vill einhverjir danskir 
sálmar. Bókin er fyrst og fremst samantekt og samræming þeirra 
hefða í messusöng sem skapast höfðu í dönsku kirkjunni, en þar 
höfðu verið sungnar lúterskar messur samkvæmt kirkjuskipaninni 
meira en þrjá áratugi áður en bókin kom út. Þessar hefðir voru 
íslensku biskupunum að sjálfsögðu kunnar og höfðu verið hafðar 
til fyrirmyndar á Íslandi. Það má því heita sjálfgefið að drög að 
íslenskum grallara, þótt skrifuð væri um 1560 eða á næstu árum, 
sýni skyldleika við dönsku bókina sem prentuð var 1573, enda hefur 
meginefni hennar eflaust verið unnið úr samskonar skrifuðum 
drögum sem áður hljóta að hafa verið til í Danmörku.

Í öðru lagi er þess að geta að nótur handritsins og danska grall-
arans eru um margt ólíkar. Í grallaranum er nótnastrengur með 
fimm línum, þar eru sums staðar þagnarmerki í nótunum og víða 
dráttarbogar (fermötur) yfir lokatónum. Nótnastrengur í handrit-
inu er með fjórum línum og engin þagnarmerki né dráttarbogar. 
Auk þess er nótnamyndin sjálf mjög ólík eins og glöggt má sjá á 
myndum sem hér fylgja. 25 

Í þriðja lagi má ætla að yfirbragð handritsins hefði orðið annað en 
raun ber vitni ef ritarinn hefði haft að forskrift jafn glæsilega prent-
aða bók og Jesperssøns Graduale er óneitanlega, röðun efnis hefði 
orðið skipuleg og gloppur færri og smærri, ef nokkrar.

Í fjórða lagi blasir við sú staðreynd að tíðasöngurinn í handrit-
inu á sér enga samsvörun í Jesperssøns Graduale. Þar er vitaskuld 
enginn tíðasöngur. 

 24 Solhaug, 1977: 147. Arngrímur Jónsson, 1993: 59, 61.
 25 Solhaug, 1977: 115 og 133.
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Ahyglisvert er að tíðasöngur í handritinu er annars vegar tengdur 
hátíðunum (jólum, páskum, uppstigningardegi, hvítasunnu og 
þrenningarhátíð) og hins vegar messudögum dýrlinga sem leyfðir 
voru í lúterskum sið (hreinsunardegi, boðunardegi og vitjunardegi 
Maríu, Jónsmessu skírara, Mikaelsmessu og allraheilagramessu). 
Það er eins og höfundur hafi talið, eflaust með réttu, að einmitt á 
þessum dögum væri sérstök þörf leiðsagnar fyrir lúterska klerka. 
Tíðasöngur á venjulegum sunnudögum er enginn í bókinni, og 
hefur því verið sunginn af kaþólskum bókum, en eflaust mjög 
styttur og einfaldaður. Annars er tíðasöngsefnið í þessu handriti að 
verulegu leyti hið sama og í handritinu Antiphonarium Holense sem 
sagt er frá síðar í þessu riti (bls. 234).

Niðurstaða þessara athugana hlýtur að verða sú að biskuparnir 
Ólafur Hjaltason á Hólum og Gísli Jónsson í Skálholti hafi báðir 
farið að leggja drög að íslenskum grallara snemma á embættisárum 
sínum. Ólafur hefur trúlega orðið fyrri til, enda varð hann biskup 
sex árum á undan Gísla, og þar sem hann var fyrstur lúterskur 
biskup á Hólum hefur þörfin verið því brýnni. Á Hólum ríkti „páp-
ískan“ ein á dögum fyrirrennara hans, Jóns Arasonar. 

Heimildir um breytingar á íslenskum kirkjusöng í umróti siða-
skiptanna hafa varðveist illa, jafnvel þótt prentaðar hafi verið. Óvíst 
er hve margar af hinum elstu prentuðu bókum eru glataðar með 
öllu. Úr tíðasöngsbók sem Jón Arason lét prenta á Hólum 1534 
(Breviarium Holense) er varðveitt aðeins eitt blað. Handbók fyrir 
presta og sálmakver sem Marteinn Einarsson gaf út í einni bók 
(1555) er ekki til á Íslandi nema í ljósriti. Sömu sögu er að segja af 
sálmakveri Gísla Jónssonar (1558). Bæði þessi kver voru prentuð í 
Kaupmannahöfn. Af þeim ritum sem Ólafur Hjaltason lét prenta er 
ekkert til nema eitt illa farið eintak af Guðspjallabók 1562, sem fyrr 
var nefnd. Þar bætir það úr skák að til er í Stokkhólmi gott afrit 
bókarinnar á skinni.26 Þar sem svo er ástatt um prentaðar bækur frá 
þessum tíma er ekki að undra þótt fátt sé um skrifaðar heimildir, 
þótt eflaust hafi margt verið skrifað.

 26 Konunglega bókasafnið í Stokkhólmi, Perg. 4to nr. 13. Einar Sigurðsson, 1971.
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Umrætt grallarahandrit Gísla biskups Jónssonar geymir því dýr-
mætar upplýsingar um það breytingaskeið í kirkjusöng á Íslandi 
sem gekk í garð með siðaskiptunum 1541–1550 og lauk með útgáfu-
starfi Guðbrands biskups (1571–1627) Þorlákssonar á Hólum. Hann 
gerðist mjög atkvæðamikill bókaútgefandi. Hér á eftir verður gerð 
grein fyrir þeim útgáfuritum hans sem varða efni þessarar bókar.

„Ein ny Psalma Bok“ 1589
Þegar lokið var í Hólaprentsmiðju því stórvirki sem útgáfa Biblí-
unnar var 1584, sneri Guðbrandur biskup sér næst að sálmasöng-
num. Hann hefur haft fyrir sér áður nefndar sálmaþýðingar Mar-
teins Einarssonar og Gísla Jónssonar og samkvæmt framansögðu 
einnig prentaða sálmabók Ólafs Hjaltasonar. Honum hafa eflaust 
verið kunnir þeir grallarar báðir sem skrifaðir voru á Hólum og í 
Skálholti og trúlegt að hann hafi haft undir höndum grallara Ólafs 
Hjaltasonar ásamt fleiri skrifuðum heimildum.

Fyrrnefnt heitbréf Skagfirðinga (sbr. bls. 209) bendir eindregið 
til þess, að þegar árið 1566 hafi messusöngur á íslensku í höfuðat-
riðum verið kominn í það horf í Hólabiskupsdæmi, sem síðar birtist 
í grallara Guðbrands biskups 1594. Allt það sem gert hafði verið til 
framfara í söngmálum kirkjunnar fram til um 1570–1571, var að 
tilstuðlan Ólafs biskups Hjaltasonar og undir hans forystu. Það er 
Guðbrandi ekki til sóma að minnast hvergi í skrifum sínum þessa 
merkilega fyrirrennara síns. 

Árið 1589 var á Hólum í Hjaltadal prentuð bók sem ber titilinn 
Ein ný Psalma Bok. Á titilblaði hinnar nýju sálmabókar er mynd 
Marteins Lúthers, en bókin er helguð minningu Friðriks konungs 
II. sem látist hafði 1588. Guðbrandur biskup telst standa einn að 
útgáfunni því að Gísli biskup andaðist 1587 og Oddur Einarsson 
tók ekki við biskupsembætti í Skálholti fyrr en á því ári sem bókin 
kom út. En efalaust má telja að Oddur hafi verið með í ráðum um 
gerð bókarinnar því að hann var rektor Hólaskóla 1586–1588. 

Við samantekt bókarinnar hafa verið hafðar til hliðsjónar þýskar 
og danskar sálmabækur, og lögin sem hér eru prentuð eru sótt í 
þær. Meðal þeirra hefur einkum verið nefnd sú danska bók sem 
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Titilsíða Hólabókar 1589.
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Hans Thomissøn gaf út (fyrst 1569), en dr. Páll Eggert Ólason hefur 
sýnt fram á að tengslin við þá bók eru ekki eins náin og áður var 
talið.27 Þó eru hér sálmar sem virðast hafa verið þýddir nær orðrétt 
úr dönsku og eru í þessari dönsku bók, eins og Alleinasti Guð í 
Himiríki (Aleneste Gud i Himmerige), Nú biðjum vér heilagan anda 
(Nu bede vi den Hellig aand) og Þann signaða dag vér sjáum nú einn 
(Den signede Dag som vi nu ser) og eru þá fáir einir nefndir.

Bókin hefst á stuttum formála sem Marteinn Lúther hafði fyrir 
sálmabók sinni 1524, en nokkur hluti hans fylgdi síðan íslenskum 
sálmabókum langt fram á 18. öld. Þar er vitnað í ritninguna til sönn-
unar því „að andlegra vísna söngur sé góður og guði þægilegur“. Því 
hafi höfundur (Lúther) einn og í samvinnu við aðra tekið saman 
„nokkra andlega sálma“, og hvetur hann aðra til að auka þar við 
„svo að það herlega evangelium … mætti eflast og aukast og varð-
veitast“. Lúther víkur einnig að fjórrödduðum útsetningum sál-
malaganna með þessum orðum (þýðing Guðbrands):

Þessir sálmar eru og þar til með fjórum hljóðum samsettir. Ei til 
annars en þess að eg vilda að ungdómurinn, sem menntast skal í 
Musica og öðrum bóklegum listum, hann hefði eitthvað með hverju 
hann mætti laus verða við þær afmors vísur og holdleg kvæði, og í 
staðinn þeirra lærði það sem er gott og heilsusamlegt og tæki það til 
sín með lyst svo sem ungdóminum til heyrir.

Í síðari útgáfum sálmabókarinnar er þessum hluta formálans sleppt, 
en eftir stendur niðurlagið þar sem svo segir í beinu framhaldi af 
fyrri tilvitnun:

Og að eg er ekki þess sinnis sem nokkrir villu andar halda, að fyrir 
Evangelium skuli allar bóklegar listir niður lagðar verða. Heldur vil 
eg að allar menntir, einkum sú Musica (sönglist) þjónuðu þeim sem 
þær gefið og skapað hefur.

Formáli Guðbrands biskups er langur. Þar er þess getið í upphafi að 
„sá dýrðlegi guðs maður dr. Martinus Luther“ hafi verið „sá fyrsti á 
vorum dögum sem lét út ganga sálma og andlegar vísur í sínu móð-

 27 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV: 426.
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urmáli til að syngja í kirkjusöfnuðinum, … Þar eftir breyttu aðrir 
frómir, guðhræddir, lærðir menn og útlögðu Guðs orð og Davíðs 
sálma í andlegar vísur. … Til þessa er oss mál og rödd gefin og 
aðskiljanleg hljóða grein að lofa og prísa Guð með hans heilögum 
englum og útvaldra manna sálum …“ Nú getum „vér sem þó erum 
í fjarlægð við aðra menn og búum nálega yst undir heimsins skauti“ 
notið Guðs orðs og „skulum vér … þennan háleita Guðs velgjörning 
með þakklæti viðurkenna og meðtaka …“ 

Áhersla er lögð á „að Guðs orð sé ekki aðeins með hönd haft 
innan kirkju og safnaðar heldur og einnin í öllum stöðum, úti og 
inni …“, og vitnar um þetta til Páls postula. Það þurfi að vera 

svo almennt og öllum kunnugt, leikum sem lærðum, ríkum og 
fátækum, ungum og gömlum, að allir kunna þar um að tala og segja 
og syngja þar af með andlegum vísum, kvæðum og lofsöngvum, svo 
sem nú skeður í Þýskalandi og Danmörku, … þar kunna bændur 
og borgarar, börnin og allt annað almúgafólk, svo kvinnur sem 
karlmenn, að syngja alls kyns sálma og andlegar vísur sem í þeirra 
móðurmáli eru upp komnar. Hvar eftir vér og einnin ættum að hegða 
og breyta og hafa þar af skemmtun, gleði og gaman í ótta Drottins.

Þá er rætt um rímur og annan íslenskan kveðskap sem margir hafi 
lært og iðkað frá bernsku, „haldið það fróðleik og haft þar 
skemmtun af, sem þó ei var nema ónytsamlegur hégómi.“ Eru 
rímur þar sérstaklega til nefndar. Því fremur ættu nú 

góðir kristnir menn að iðka og læra Guðs orð í þessum andlegum 
vísum og kvæðum og hafa þar gaman og skemmtun af í Drottni. 
… vegna þess kristilega lærdóms undirvísunar og huggunar sem í 
þessum sálmum er inni falin og hljóðar upp á þær sérlegustu greinar 
vors kristindóms lærdóms sem nú er í kristilegri kirkju kenndur 
og predikaður og hverjum manni er nauðsynlegt að vita sér til 
sáluhjálpar.

Um þýðingar sálmanna í bundnu máli, „upp á skáldskapar hátt“, 
eins og það er orðað, þarf margt að segja. Vísað er til fordæmis 
annarra þjóða og sjálfrar Biblíunnar, en ýmislegt í henni „er sett og 
samið“ með því „versalagi“ sem tíðkaðist í hebresku máli. Einnig 
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hafi heilagir „lærifeður næst eftir postulanna daga diktað og sam-
sett marga merkilega lofsöngva … eftir þeim versahætti og því 
skáldskaparlagi sem í latínumálinu iðkast og þar ekki af breytt.“ 
Forfeður vorir hafi á sama hátt elskað og iðkað þá málsnilld og það 
skáldskaparlag sem norrænu máli hæfir, enda hafi málið „forprís 
[yfirburði] fram yfir mörg önnur tungumál“ í þessu tilliti, „hvað 
sannlega er ein Guðs gáfa þessu norræna máli veitt og gefin, hverja 
enn þó margir misbrúka …“ Hér er hvatt til „að neyta hennar svo 
Guði megi til þóknunar og lofgjörðar vera.“ Þetta eru þeir beðnir að 
hugleiða „sem lasta allan skáldskap og hljóðstafa grein í sálmum og 
andlegum vísum, … og meina að ei varði með hverju móti það er 
útlagt sem í kirkjunni syngjast skal, þegar það verði skilið.“

Þá er minnst á að eins og 

sú Musica og lystilega sönglist, sem í öðrum löndum er tíðkuð bæði 
með lifandi röddu og öðrum margháttaðri hljóðfæra greinum, er 
ein sérleg Guðs gáfa til að uppvekja og hressa mannsins hjarta, svo 
er og vor Musica, það er skáldskapar málsnilld, ein Guðs gjöf og fyrir 
margra hluta sakir góð og nytsamleg. 

Þannig er berum orðum sagt að braglistin sé „vor Musica“. Áhersla 
er lögð á að menn séu fljótari að læra bundið mál en óbundið og 
haldi því betur í minni, „… haglega samsett vísu orð eftir réttu máli 
… hafa meira kraft, hræra meir mannsins hjarta og rótfestast betur 
þar inni heldur en annað sundurlaust málið.“ Þó að kraftur Guðs 
orðs sé mikill, verður þó að játa „að þegar þar kemur til samans 
mjúk málsnilld orðanna og fagurlegt lag og sæt hljóða grein, þá fær 
sá söngur nýjan kraft og gengur djúpara til hjartans og hrærir það og 
uppvekur til Guðs.“

Guðbrandur kveðst alltaf síðan hann kom til embættis hafa „óskað 
þess og lagt þar hug og ástundan á að vorir sálmar mættu … eftir 
réttri hljóðstafa grein og hætti, og þó þar með eftir originalnum, 
þeim þýska og latínska, verða útlagðir.“ Hann harmar að þetta hefur 
ekki orðið fyrr, og hefur hann fengið til liðs við sig séra Ólaf Guð-
mundsson [á Sauðanesi], bæði til að lagfæra eldri þýðingar og gera 
nýjar. 

Sálmarnir segir hann að séu nær allir frumortir á latínu eða 
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þýsku, en þýðingarnar hafi verið þrenns konar: Sumir sálmar hafi 
verið þýddir úr þýsku eða dönsku án stuðlasetningar og þeirrar 
braglistar sem íslensku máli er eiginleg. Aðrir hafi gengið fulllangt 
í gagnstæða átt með djúpum kenningum og torskildum orðum. 
Enn séu svo margir sálmar „með annarlegu tungumáli og brákaðri 
norrænu. … Sýndist mér því full nauðsyn á vera að þessir f lestir 
sálmar væri lagfærðir“ eða þýddir að nýju svo rétt sem verða mætti, 
bæði eftir réttri frumgerð og í samræmi við íslenskar bragreglur. Í 
bókina tók hann svo þessa sálma, nokkra óbreytta þótt ekki væri 
hann ánægður með þá, suma „lagfærða“ að einhverju leyti, aðra 
þýdda að nýju, og auk þess marga sálma sem aldrei áður höfðu 
verið þýddir. Biskupinn tekur fram að sjálfur hafi hann ekki þýtt 
nema tvo eða þrjá sálma í bókinni. Nokkrar vísur og sálma hafi 
hann fengið aðra (ónafngreinda) menn til að þýða en flest hafi „oft 
nefndur séra Ólafur útlagt úr latínu og þýsku“. Séra Ólafur merkti 
sér nokkra þessa sálma með því að binda nafn sitt í upphafsstöfum 
versa.28 

Síðar í formálanum er enn vikið að þýðingunum og þá tekið 
fram að vikið sé frá bragreglum „ef þörf og nauðsyn krefur. … Þar 
sem merkilegar málsgreinar eru [efnið er mikilsvert], þá er betra að 
vanti hljóðstafinn“ en merkingin færist úr lagi eða gripið sé til 
óskiljanlegra orða. Til þessarar „undanþágu“ frá íslenskum brag-
reglum er gripið furðu oft og eflaust oftar en biskup hefði viljað.

Herra Guðbrandur telur fram í sex liðum ástæður sínar fyrir 
útgáfunni. Til hennar er efnt almáttugum Guði til lofs og dýrðar, til 
varnar gegn djöflinum og árum hans, til að játa opinberlega kristi-
lega trú, til uppfræðingar ungdóminum, til útrýmingar hégóm-
legum hugsunum og saurugum hugrenningum, og þarf ekkert af 
þessu að koma á óvart. Nokkuð öðru máli gegnir um sjötta atriðið, 
en um það eru höfð flest orð:

Að síðustu til þess að af mætti leggjast þeir ónytsamlegu kveðlingar, 

 28 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV: 427. – Í sálmunum Ó guð minn herra, aumka 
mig (bl. cv) og Oss má auma kalla (bl. cxxii) er nafnið ÓLAFUR þannig bundið, 
en úr upphafsstöfum versa í sálminum Ó Jesú Christ Guðs einka son (bl. clxxxvi) 
má lesa ÓLAFSBÓN.
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trölla og fornmanna rímur, mansöngvar, afmors vísur, brunakvæði, 
háðs og hugmóðs vísur og annar vondur og ljótur kveðskapur, 
klám, níð og kerskni sem hér hjá alþýðufólki framarmeir er elskað 
og iðkað, Guði og hans englum til styggðar, djöflinum og hans árum 
til gleðskapar og þjónustu, en í nokkru kristnu landi öðru, og meir 
eftir plagsið heiðinna manna en kristinna, á vökunóttum og öðrum 
mannamótum et ct. Sömuleiðis í veislum og gestaboðum heyrist 
varla annað til skemmtanar haft og gleðskapar en þessi hégómlegi 
kvæðaháttur, sem Guð náði.

Hér vil ég áminnt og umbeðið hafa fyrir Guðs sakir … alla Guðs 
orðs þénara, alla guðhrædda valdsmenn, alla fróma húsbændur, 
að þeir styrki og hjálpi hér til að af mætti leggjast þessi vondi og 
ónytsamlegi kveðskapar háttur en í staðinn inntakast og iðkast 
andlegar vísur og kvæði svo sem nú er orðin vísa og plagsiður í 
Danmörk og annars staðar hjá frómum guðhræddum mönnum, 
hvar sem maður kemur þar í gildi eða gestaboð, í erfiðis hús eða aðra 
verkstaði, þá er oftast að heyra sálma og andlegar vísur.

Hér er rækilega hnykkt á orðum Lúthers sem vitnað var til að 
framan, og er þetta órækur vitnisburður um að hér hefur á siða-
skiptaöld, ekki síður en á dögum Jóns biskups Ögmundssonar, verið 
lifandi og útbreidd alþýðleg sönghefð sem ekki var þóknanleg kirkj-
unnar mönnum. En sáralitlar beinar heimildir eru til um hana – og 
raunar engar fyrr en kemur fram á 17. öld, eins og annars staðar er 
um fjallað í þessu riti. 

Efni sálmabókarinnar 1589 er skipt í sex kafla eða „parta“. Hinn 
fyrsti fjallar um kirkjuárið í heild ásamt heilagri þrenningu, mes-
suliðum og minni hátíðum, annar er helgaður kristilegum fræðum 
og inn í þann kafla eru fléttaðir sálmar út af trúarjátningunni og 
tilheyrandi heilagri kvöldmáltíð og skírninni, í hinum þriðja eru 
umortir Davíðs sálmar, hinn fjórði geymir vísur, sálma og lofsöngva 
sem sérstaklega er fram tekið að ortir séu af „frómum, guðhræddum 
mönnum í Þýskalandi og annars staðar“ og fjalla um „höfuðgreinar 
kristilegs lærdóms“. Í fimmta kaflanum eru kvöld- og morgun-
sálmar auk borðsálma, og í hinum sjötta huggunarsálmar, útfarar-
sálmar, Dómsdagssálmar og um hið eilífa líf eftir dauðann. Fyrsti 
kaflinn og hinn fjórði eru fyrirferðarmestir í bókinni, hvor um sig 
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milli 140 og 150 blaðsíður. Davíðs sálmar taka um 70 blaðsíður, en 
hinir kaflarnir milli 30 og 40 síður hver. Sálmarnir taka yfir 466 
blaðsíður (ccxxxiii blöð) auk formála og registurs, en alls er bókin 
um 500 blaðsíður í átta blaða broti.

Guðbrandur biskup kveðst hafa látið prenta sálmabókina „með 
lagi og nótum til þeirra sérlegustu og ókunnuglegustu sálma … 
öllum Íslands innbyggjurum til gagns og góða sem það vilja þiggja.“ 
Hér er einkennilega til orða tekið, ef rétt er að upplag bókarinnar 
hafi verið aðeins 375 eintök.29 Henni hefur þá sýnilega ekki verið 
ætlað að verða í hvers manns eigu, því að eintökin eru litlu fleiri en 
prestskyldar kirkjur töldust í landinu um þessar mundir.30 

Í bókinni er nokkuð á fjórða hundrað sálma og „andlegra kvæða“ 
sem svo eru nefnd, og þar eru rúmlega hundrað sálmalög á nótum. 
Upphafsorð þeirra sálma sem lög fylgja verða síðan lagboðar, og 
með þeim er vísað til lagsins við aðra sálma með sama bragarhætti 
annars staðar í bókinni. Stundum vísa lagboðar til laga sem ekki 
eru í bókinni, og allmargir sálmar eru bæði án lags og lagboða eða 
eru sagðir „með sínu lagi“. 

Nóturnar, að öllum líkindum hinar fyrstu sem prentaðar voru á 
Íslandi, virðast hafa verið ristar í tré. Þær eru settar á nótnastreng, 
nær alltaf með fimm línum (örsjaldan fjórum), en annars eru þær 
með tvennum hætti. Við sálma sem uppruna eiga í Gregorssöngnum 
eru lögin oftast með kóralnótum sem þeim söng eru eiginlegar, en 
lög við þýskættaða sálma með svonefndum mensúral nótum. 
Aðeins sums staðar er fyrsta vers sálms sett undir nóturnar, og 
veltur þá á ýmsu um það hversu vel nótur og texti fylgjast að. Miklu 
oftar eru nóturnar prentaðar einar sér á undan sálminum, texta-
lausar og þeim þjappað saman svo sem nokkur kostur er. Stundum 
vantar einhverjar nótur aftan af lagi þegar þannig stendur á línu. 

Til þess að lesa sómasamlega úr þessu, koma saman lagi og texta 
sem einatt er ærið hnökróttur, hefur þurft talsverða útsjónarsemi, 
mjög góða lestrarkunnáttu jafnt á nótur sem texta og skarpa sjón, 
því að letrið er smátt og ekki alltaf vel skýrt. Af þessum ástæðum 

 29 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV: 422.
 30 Hjalti Hugason, 1988: 91.
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öllum verður bókin að teljast fremur óaðgengileg, og er hætt við að 
hún hafi í þessari fyrstu útgáfu varla komið að þeim almennu 
notum sem henni var ætlað. Úr mörgum ágöllum bókarinnar var 
bætt í annarri útgáfu hennar 1619 sem senn verður vikið að.

Nótnadæmi úr Hólabók 1589: Svo vítt um heim …(bl. vi, r. & v.), sbr. A solis 
ortus (Lib. uusalis, 400).

Heiðra skulum vér herrann Krist (bl. ix r.)
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Sálmabókarhandrit frá því um 1600
Til voru á Íslandi tónelskir menn sem lögðu sig fram um að leysa 
lestrarþrautir Hólabókarinnar frá 1589 og gengu jafnvel svo langt 
að skrá lausnir sínar á nýjar bækur sem sumar að minnsta kosti 
urðu mun aðgengilegri og að sumu leyti betur úr garði gerðar en 
fyrirmyndin sjálf. 

Órækur vitnisburður um þetta er handrit sem að langmestum 
hluta er talið vera skrifað um 1600 eða litlu fyrr og er varðveitt í 
Landsbókasafni.31 Það er að því er textann varðar nær alveg orðrétt 
afrit sálmabókar Guðbrands biskups sem prentuð var 1589. Þar sem 
orðamunur er í texta hennar og Grallarans 1594 eða sálmabókar-
innar 1619, sem víða er, fylgir handritið alltaf fyrst nefndu bókinni, 
og villur sem þar koma fyrir ganga aftur í handritinu. Tvö fremstu 
blöð handritsins eru skrifuð miklu síðar en meginmálið (á 18. öld, 
segir í handritaskrá). Sá sem það gerði hefur ekki haft Hólabókina 
1589 að fara eftir, heldur einhverja yngri sálmabók. Skrifarar upp-
haflega textans virðast hafa vera fjórir (ekki tveir eins og segir í 
skránni). Einhver einn þeirra, eða ef til vill hinn fimmti, hefur svo 
skrifað allar nóturnar í bókinni.

 31 Lbs 524 4to.

Síða úr hdr. Lbs 524, 4to
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Það sem greinir þessa bók frá öðrum sálmabókum er það fyrst 
og fremst, að hér hefur lag á nótum átt að fylgja hverjum sálmi. 
Nokkur laganna vantar þó, ýmist hafa þau verið á blöðum sem 
glötuð eru úr handritinu eða hafa aldrei verið skrifuð, og stendur 
þar nótnastrengurinn auður. Á tveimur fremstu blöðunum eru þrír 
nótnalausir sálmar, allir með sama lagi, og hafa eflaust allir verið 
með nótum í upphaflega handritinu. Í Hólabókinni 1589 er algengt 
að eitthvað vanti aftan af lagi, en í handritinu er bætt rækilega úr 
því. 

Nótnastrengina hafa textaritararnir dregið hver fyrir sig. Þeir 
eru nær undantekningarlaust með fjórum línum, en í Hólabókinni 
1589 (og raunar f lestum íslenskum bókum) eru línurnar oftast 
fimm. Ritararnir hafa skrifað fyrsta vers hvers sálms undir nótna-
strenginn og lengd strengsins ræðst oftast af því hve langt versið er. 
En ef eitthvað er afgangs af strengnum þegar fyrsta versi lýkur, er 
einatt byrjað þar á laginu með öðru versi. Nokkrir sálmar eru nótu-
settir frá upphafi til enda, allt upp í 7 vers, og er lagið þá fellt að 
breytilegum atkvæðafjölda vísuorða, og er það oft haglega gert. 

Nóturnar hafa verið skrifaðar á eftir textanum. Það sést á því 
meðal annars að þegar útstrikanir eru í texta undir nótunum eru 
þar auð bil á nótnastrengnum. Nótnaskriftin er mjög lík og í hand-
ritinu Rask 98 sem kallað er Melódía frá miðri 17. öld, sjá bls. 276.

Af þeim rúmlega 100 lögum sem eru í Hólabókinni er 91 í hand-
ritinu með sömu sálmum og þar. Þau sem á vantar hafa ýmist verið 
á blöðum sem glatast hafa úr bókinni, eða hafa átt að fara á þá 
nótnastrengi sem þar standa auðir (einkum aftan til í bókinni). Til 
viðbótar eru 30 lög í handritinu sem gætu verið tekin úr Grallar-
anum 1594, en ætla má að hann, nýprentaður þegar handritið var 
skrifað, hafi verið nótnaritaranum handbær.

Margt er að athuga við nóturnar í handritinu, og við fyrstu sýn 
virðast þær harla tortryggilegar. Þær eru af ætt kóralnótna en þó 
mjög einfaldaðar og allar eins útlits, nótuhausinn svolítið aflangur 
depill með legg að aftanverðu sem nær bæði upp og niður fyrir haus-
inn. Þær sýna ekki lengd tóna, aðeins tónhæðina, en það kemur skýrt 
fram ef fleiri en ein nóta eiga að falla á sama atkvæði texta. Bæði í 
Hólabókinni og Grallaranum eru að vísu allmörg lög prentuð með 
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kóralnótum. En hin eru fleiri sem þar eru með mensúral-nótum. 
Þegar þau eru umrituð eins og hér er gert er um að ræða mikla og að 
því er virðast mætti óhæfilega einföldun. En á móti kemur að það 
ósamræmi sem víða er í prentuðu bókunum milli lengdar (og 
áherslna) í lagi og texta hverfur. Segja má að hér hafi yfirleitt tekist 
vel að koma saman lagi og texta, ef gert er ráð fyrir að atkvæðalengd 
og áherslur textans ráði einar hrynjandi lagsins. En það er í fullu 
samræmi við viðhorf kirkjunnar manna á þessum tíma. „Nóturnar 
og tónarnir eiga að þéna orðunum“ segir Oddur biskup Einarsson í 
formála Grallarans 1594. Það má hugsa sér að hér sé komið til móts 
við þetta viðhorf, og sá „hlutlausi“ ritháttur nótnanna sem hér er upp 
tekinn sé valinn að yfirlögðu ráði og tekinn fram yfir nótnagerð 
hinnar prentuðu sálmabókar og Grallarans. 

Þegar kemur að sjálfum laglínunum í handritinu kemur ekki 
síður ýmislegt á óvart. Af þeim rúmlega 120 lögum sem gera má 
ráð fyrir að skrifuð séu eftir Hólabókinni 1589 eða Grallaranum 
1594 er aðeins tæpur helmingur, eða 54 lög sem geta talist „rétt“ 
afrit af fyrirmyndinni og skrifuð í sömu tónhæð og þar. Til við-
bótar eru 28 lög sem afrituð eru í sömu tónhæð, en þar er sleppt 
lækkandi formerki (b) fyrir nótuna h, og veldur það því að tónteg-
undir breytast, þótt útlínur laganna séu hinar sömu. Meðal þess 
fyrsta sem vekur athygli og tortryggni þegar litið er yfir nóturnar í 
handritinu er einmitt það að þetta lækkandi formerki sést þar varla. 
B er víða „fast“ formerki í Hólabókinni og Grallaranum, og óhugs-
andi að skrifaranum geti hafa sést yfir það. En í handritinu kemur 
það aðeins fyrir í einu lagi sem virðist tekið úr Grallaranum.32 Í 
tveimur tilvikum eru lög sem í Hólabókinni eru með b-i, færð niður 
um ferund og koma þá rétt út b-laus. Enn betur tekst til um lagið 
við sálm Lúthers Óvinnanleg borg er vor Guð. Það hefur í Grallar-
anum verið sett á hærra tónsvið en heppilegt getur talist, og þar 
vantar margnefnt b til þess að tóntegundin verði rétt. Þetta lag er í 
handritinu lækkað um ferund og verður þá rétt. 

Miklu fleiri lög (alls nokkuð á fjórða tug) eru tónflutt í hand-
ritinu miðað við Hólabókina og Grallarann, flest til lækkunar um 

 32 Esaias spámann öðlaðist að fá, bl. 66b í handritinu. Graduale, 1594: Bl. Y 1b.
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þríund. Þetta veldur að sjálfsögðu róttækum breytingum á tónteg-
undum laganna og öllu yfirbragði. 

Það er mjög erfitt að gera sér glögga hugmynd um ástæður 
þeirrar ónákvæmni í afritun nótnanna sem hér hefur verið lýst, 
ekki síst þegar litið er til þess hve textanum er fylgt nákvæmlega. 
Eflaust væri nærtækast að kenna fáfræði nótnaritarans um, – hann 
hafi verið illa að sér um „gammann“ þó að hann væri laginn við að 
fella lag að texta. Einnig mætti saka hann um hroðvirkni og geta 
þess til að allur þessi tónflutningur niður um þríund stafaði af því 
einu að lykill hafi í gáleysi verið settur einni línu ofar á nótna-
strenginn en vera ætti.

Allt getur þetta rétt verið, en virðist þó af ýmsum ástæðum ekki 
líklegt. Afritun sálmabókarinnar er talsvert stórvirki og hefur sýni-
lega átt að vanda það eftir föngum. Höfuðmarkmið þess virðist hafa 
verið að koma saman sálmunum og lögum við þá. Til að rita text-
ann hafa verið settir menn sem vel voru til þess færir. Það er ósenni-
legt að til nótnaskriftanna hafi valist einhver rati sem ekki var 
treystandi til að leysa það verk sæmilega af hendi. 

Það verður því að telja næsta víst að hér hafi verið að verki maður 
sem var að minnsta kosti talinn kunna talsvert fyrir sér í tónlist. 
Þegar lög hafa verið lækkuð í afskriftinni eru oft fyrir því þau gildu 
rök að þau hafa legið óheppilega hátt fyrir almennan söng í upp-
runalegri gerð sinni. Þessar breytingar virðast því gerðar að yfir-
lögðu ráði. Fátt er um augljós pennaglöp eða misritanir í nótunum 
og þær eru skýrar og auðlesnar. Ótónfróður afritari hefði eflaust 
reynt að fylgja forskriftinni af meiri nákvæmni en hér er gert.

Tóntegundaskiptin sem lækkunin veldur gætu talist smekksat-
riði, og víst er um það að sálmalög á síðari öldum hafa oft breytt 
um tóntegund, stundum að því er virðist fyrir einskæra tilviljun en 
stundum vegna þess að einhverjum tónvísum manni hefur þótt 
breytingin til bóta. Það gæti vel átt við um sum þau lög sem hér um 
ræðir. Þess verður að gæta í þessu samhengi að einradda lög flytjast 
milli tóntegunda með miklu auðveldari hætti en lög sem hljómsett 
eru, auk þess sem hugmyndir manna um hvað „heimilt“ væri um 
meðferð laga og breytingar á þeim voru allt aðrar á þessum tíma en 
síðar hefur orðið.



227

5. kafli Kirkjusöngur í lúterskum sið

Hitt er svo annað mál að hér er í meðferð laganna gengið í ber-
högg við yfirlýstan vilja kirkjunnar manna að koma á samræmi í 
sálmasöng landsmanna, eins og skýrt kemur fram í formála Odds 
biskups að Grallara 1594, sem enn mun greint verða. Þó að ýmislegt 
gott megi um bókina segja, og hugmyndin að baki hennar sé sann-
arlega lofsverð, hefur hún síður en svo stuðlað að þeirri „sam-
hljóðan“ söngsins sem kirkjuhöfðingjunum varð svo tíðrætt um á 
þessum tíma, og má því ætla að þeir hafi litið hana hornauga. Þess 
sjást ekki heldur merki að þær „nýju“ gerðir þekktra laga sem hér 
koma fram hafi fundið neinn hljómgrunn, og hefur þetta handrit 
því mikla sérstöðu meðal heimilda frá þessum tíma.

GRADVALE – Ein Almenneleg Messusöngs 
Bok 1594
Næsta viðfangsefni Guðbrands biskups var messugerðin sjálf, og 
þar var unnið nýtt afrek 1594 með útgáfu bókar sem ber titilinn 
Graduale. Ein almennileg Messusöngs Bók saman tekin og skrifuð til 
meiri og samþykkilegri einingar í þeim söng og ceremonium sem í 
kyrkjunni skal syngjast og haldast hér í landi eftir ordinantiunni af H. 
Guðbrand Þorlákssyni. Item. Almennileg Handbók með collectum og 
oratium sem lesast skulu í kirkjusöfnuðinum árið um kring.

Orðið graduale merkir eiginlega þrepsöngur og var upphaflega 
haft um þann lið messunnar sem fluttur var milli pistils og guð-
spjalls. Síðar varð graduale nafn bókar sem geymir alla breytilega 
liði messunnar allt kirkjuárið. Í munni Íslendinga breyttist orðið í 
graðall, og síðar grallari sem brátt festist í íslensku máli.

Á titilblaðinu eru tvær tilvitnanir í ritninguna til áminningar 
um að menn skuli láta alla hluti siðsamlega og skikkanlega fram 
fara sín á milli og ekki vera þráttunarsamir. Hér er verið að hvetja 
menn til að sætta sig við og sameinast um þá gerð sálmanna sem 
hér er prentuð, þótt þeir hafi áður vanist öðrum þýðingum þeirra. Í 
sama skyni er prentað í heilu lagi framan við fyrstu útgáfu Grallar-
ans bréf Friðriks II. um samræmingu sálmasöngsins sem fyrr var 
nefnt.

Oddur Einarsson, sem varð biskup í Skálholti árið 1589, ritar 
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formála með yfirskriftinni Um þann sálmasöng sem tíðkast í kristi-
legri kirkju nokkur undirvísun af lærðra manna bókum þeim til fróð-
leiks sem það hafa ekki sjálfir lesið. Svo er að sjá sem lærðum 
mönnum á siðskiptaöld hafi þótt þörf á að réttlæta sálmasöng í 
kirkjunni, ekki síst þar sem „vér þar upp á ekki finnum neina 
Christi skipan eða bífalning í Nýja testamentinu“. Þetta gerir Oddur 
biskup með mörgum tilvitnunum í Gamla testamentið, bréf Páls 

Titilsíða Grallarans 1594.
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postula og rit kirkjufeðra. En hann leggur áherslu á að „hóf og still-
ing“ skuli hafa á kirkjusöngnum, að sungnir séu þeir sálmar einir 
sem „af kirkjulegu yfirvaldi verði boðnir og til skikkaðir“, og ekki 
sé svo mikið við sönginn haft að „ekki gefist nógur tími til predik-
unar embættis“, að menn varist „fordild með margslungnum 
hljóðum, klinku nótum og annarri hljóðanna tilbreytni“, og síðast 
en ekki síst: „Nóturnar og tónarnir eiga að þéna orðunum“. Hann 
vill ekki lasta „þá ágætu musicam … sem vér nefnum Discant, því 
að það er og ein Guðs gáfa og hefur sína nytsemd. En annar söngur 
þénar best í kirkjusamkundunum vegna alþýðunnar.“ Hér er mjög 
stuttlega minnst á fjölradda söng (diskant), en „annar“ einfaldari og 
einradda söngur talinn vera fremur við alþýðu hæfi. Þetta er í sam-
ræmi við það sem tíðkað var annars staðar í löndum mótmælenda: 
hinn almenni safnaðarsöngur var einradda. Fjölradda söngur kom 
þar til viðbótar og tilbreytingar í þeim höfuðkirkjum þar sem æfðu 
söngliði var á að skipa. Loks hvetur Oddur biskup presta til að láta 
þá eina syngja í kirkjunni sem „hafa góða hljóða grein til“, en þeir 
sem „hjá standa og til hlýða“ skulu varast að gefa meiri gaum að 
hljóðum söngmanna en „sjálfri andlegri meiningu orðanna“. Þetta 
er viðhorf sem enn kemur upp allt fram á 20. öld.

Oddur biskup víkur að þeirri „tvídrægni“ sem verið hafi í 
messusöng á landinu. En nú hafi herra Guðbrandur látið prenta 
þennan Grallara, og sé mikils um vert að vér „tökum réttilega 
þessum Guðs velgjörningi“, að vér megum „samhugaðir lofa og 
dýrka vorn himneska föður með einni röddu og samhljóðandi lof-
söngvum“. Hann hefur því „samþykkur orðið“ að Grallarinn verði 
notaður jafnt í Skálholts- sem Hólabiskupsdæmi. En eflaust hefur 
hann verið með í ráðum um gerð og frágang bókarinnar, enda vel 
að sér um lútherskan kirkjusöng og hlýtur að hafa talið sér skylt að 
fylgja fram konungsboði frá 1585, þótt því væri beint til fyrirrenn-
ara hans á biskupsstóli, Gísla Jónssonar, sem fyrr segir.

Útgáfa þessarar bókar er öll mun veglegri en sálmabókarinnar 
frá 1589, brotið mun stærra (fjögurra blaða), bæði letur og nótur 
miklu greinilegri og texti alltaf settur undir nóturnar. Guðbrandur 
biskup hefur útvegað prentsmiðju sinni nýtt nótnaletur, þannig að 
nóturnar bera sama svip og nótur í erlendum bókum frá sama tíma. 
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Enn sem fyrr eru þær með tvennu móti, bæði kóral- og mensúral-
nótur, oftast settar á streng með fimm línum en stundum fjórum. Í 
öllum nítján útgáfum Grallarans, frá 1594 til 1779, eru nótur af 
báðum þeim gerðum sem að ofan getur, stundum á sömu blaðsíðu. 

Augljóst er að hér hefur ekkert verið til sparað, og ólíklegt að svo 
hagsýnn maður sem Guðbrandur biskup var hefði lagt í slíkan til-
kostnað og fyrirhöfn ef hann hefði ekki talið að það mundi skila sér 
í betri meðferð efnisins og vandaðri messugerð en ella hefði orðið. 
Af því sýnist aftur mega ráða að biskup hafi treyst á kunnáttu presta 
sinna, djákna og forsöngvara í nótnalestri og söng.

Úr Grallara 1594, G, niðurlag á Agnus Dei og Borinn er sveinn.
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Í upphafi Grallarans er gerð grein fyrir messuforminu sjálfu og 
fylgja þar tónlög við messusvör, pistil og guðspjall, Faðir vor og inn-
setningarorðin. En meginefni bókarinnar eru þeir sálmar og annar 

Nótnadæmi úr Grallara: Sequentia á jólum á lat. (Grates nunc omnes) og Ísl. 
(Nú viljum vér allir þakka) báðar með sama lagi en tvenns konar nótum  
(bl. E iv neðst – F i efst)
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söngur sem heyrir til hverjum helgum degi allt kirkjuárið, frá fyrsta 
sunnudegi á jólaföstu til tuttugasta og þriðja sunnudags eftir þrenn-
ingarhátíð. Þessi söngur er yfirleitt á íslensku, en þó er oft vísað á 
tilsvarandi latneska messuliði með upphafsorðum þeirra. Í staðinn 
fyrir Credo er sunginn sálmur Lúthers sem fyrr var nefndur, Vér 
trúum allir á einn Guð. 

Á stórhátíðum er meira við haft. Á jóladag eru tveir sálmar á 
íslensku sem nota má í upphafi messu, annan eða báða, en þar er 
einnig introitus á latínu, svo og Gloria in excelsis Deo og raunar 
flestir þættir messunnar, þar á meðal trúarjátningin sjálf, Credo. 
Inn á milli er skotið nokkrum Lúthers-sálmum á íslensku. „En á 
smákirkjum þar sem ekki eru latínu söngs menn“ má syngja aðra 
einfaldari messu sem öll er „í móðurmáli“. Líkt er þessu farið á 
öðrum stórhátíðum.

Hliðstæð bók hafði komið út í Danmörku 1573, Graduale eða 
messusöngsbók kennd við Niels Jesperssøn biskup á Fjóni og hefur 
nokkuð verið rætt um hana hér að framan (bls. 212). Meiri skyld-
leiki er með gröllurunum, hinum danska og íslenska, en sálmabók-
unum sem fyrr var að vikið. Til að mynda eru tónlög og messusvör 
hin sömu, en í íslenska grallaranum er þó ýmislegt efni sem ekki er 
í hinum danska.

Samanburður Sálmabókar og Grallara 
Sálmabókin frá 1589 var ætluð alþýðu manna til heimilisnota fyrst 
og fremst. Það vekur því athygli og nokkra undrun hversu latínu-
skotin hún er. Allir hinir fornu hymnar eru auðkenndir með upp-
hafsorðum sínum á latínu, og eru þau stundum lagboðar við aðra 
sálma. Sama er að segja um þá fjörutíu Davíðs sálma sem eru í 
þriðja kafla bókarinnar, og einum betur sem annars staðar má 
finna. Fáeinir gamlir sálmar eru prentaðir í heilu lagi á latínu og 
síðan beint á eftir „á íslensku útlagðir“. Svo er til að mynda um tvo 
sígilda jólasálma: Resonet in laudibus (Syngið guði sæta dýrð) og 
Puer natus in Bethlehem (Borinn er sveinn í Betlehem). Í fyrra sálm-
inum er latínutextinn settur undir nóturnar, en í hinum síðara er 
lagið prentað eitt sér á undan latneska textanum. Í Grallaranum er 
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íslenski textinn settur undir nóturnar í báðum sálmunum en latín-
unni sleppt. Hefði þó mátt telja líklegt að fremur væri gripið til 
latínunnar í kirkjusöngnum en á heimilunum.

Í sálmabókinni er páskasálmurinn Surrexit Christus hodie (Í dag 
oss Kristur upp aftur reis) með lagi jólasálmsins Borinn er sveinn í 
Betlehem, sex vers á latínu, en íslenskri þýðingu skotið inn á eftir 
hverju versi, næstum eins og ætlast væri til að sungið væri á báðum 
málunum samtímis eða til skiptis. Sami háttur er hafður á um 
„Barnasöng á uppstigningardag“, Ascendit Christus hodie (Í dag er 
Kristur uppstiginn), níu vers með sama lagi og fyrr nefndi sálmur-
inn, en hér er vísað til þess með latneska lagboðanum Puer natus. Í 
sálmabókinni er einnig nótnalaus uppstigningarsálmur, Postquam 
resurrexi , eitt vers á latínu, síðan fjögur á íslensku, og er svo að sjá 
sem þetta hafi verið sungið, eða átt að syngja, í samfellu. Enginn 
þessara sálma er í Grallaranum.

Nær allir messusálmar Grallarans eru einnig í sálmabókinni, en 
margir nótnalausir. Úr því er að sjálfsögðu bætt í Grallaranum. Þar 
hafa einnig víða verið gerðar minni háttar breytingar á textum til 
þess að sníða af þeim augljósa hnökra eða til þess að þeir falli betur 
að lagi. Fáeinir sálmar eru í Grallaranum sem ekki eru í sálmabók-
inni og hafa því sennilega ekki verið þýddir fyrr en eftir úgáfu 
hennar.

Í sálmabókinni eru oft tvær þýðingar sama sálms, einstöku 
sinnum jafnvel þrjár, og er ljóst í slíkum tilvikum að útgefandinn 
hefur verið óánægður með þýðingarnar báðar eða allar.

Þetta og fleira sýnir þá miklu gerjun sem var í sálmaþýðing-
unum á þessum árum. Sífellt var verið að þýða að nýju eða lagfæra 
eldri þýðingar, þótt í smáu væri, jafnvel meðan verið var að prenta 
bækurnar að því er virðist.33

Með þessum tveimur bókum var þó lagður grunnur að íslenskum 
sálma- og kirkjusöng sem stóð óhaggaður í meira en tvö hundruð 
ár, og stendur raunar enn að verulegu leyti. Í sálmasöngsbók Sig-

 33 Til þess gæti bent ósamræmi sem fyrir kemur milli meginmáls og registurs aftan 
við Hólabókina 1589, t. d. Halt oss, guð, við þitt hreina orð (í reg.: helga orð). Einn-
ig fyrirsögnin Traust mitt til Guðs eins, ei annars neins, sem í textanum (og reg-
istri) verður Til Guðs mitt traust alleina er.
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fúsar Einarssonar og Páls Ísólfssonar sem kom út 1936 eru til að 
mynda hátt í fimmtíu lagboðar sem eiga rætur að rekja beint til 
sálmabókarinnar frá 1589 eða fyrsta Grallarans 1594, þó að þeir 
sálmar sem fylgdu þeim í upphafi séu horfnir eða svo breyttir í 
nýjum þýðingum að þeir séu vart þekkjanlegir. Lögin sem þessir 
lagboðar vísa til eru að stofni til flest (að minnsta kosti um 40) hin 
sömu og í sálmabókinni og Grallaranum, þótt ýmsar breytingar 
hafi orðið á þeim í aldanna rás. Síðar í þessu riti verða rakin dæmi 
um hvernig slíkar breytingar gátu orðið, bæði á lagi og texta. Á síð-
ari árum hafa enn fleiri „Grallaralög“ verið rifjuð upp að nýju og 
ratað inn í kirkjusönginn, einkum fyrir tilstuðlan dr. Róberts A. 
Ottóssonar (1912–1974). Hann var söngmálastjóri þjóðkirkjunnar á 
árunum 1961–1974.

Skólasöngur á latínu í lúterskum sið
Tíðasöngur á latínu mun hafa lagst niður með siðaskiptum um 
1550 nema í skólunum á biskupssetrunum. Þar voru sungnar tíðir á 
latínu nokkuð fram á 17. öld og latínusálmar enn lengur, að minnsta 
kosti fram undir lok 18. aldar. Merkasta heimild um tíðasöng í 
skólunum er pappírshandrit án titilblaðs sem nefnt hefur verið 
Antiphonarium (eða Antiphonale) Holense34 og er í vörslu Þjóð skjala-
safns, þangað komið frá Bjarna Þorsteinssyni presti á Siglufirði seint 
á árinu 1921.35 

Á blaði sem áður var laust en er nú fremst í bókinni, er áletrun á 
latínu, dagsett 13. apríl 1647, sem segir bókina eign Hólakirkju. Séra 
Bjarni telur bókina eldri en síðari tíma rannsóknir hafa sýnt fram á 
og getur þess til að á hana hafi jafnvel Jón Arason biskup sungið 
messur.36 Um þetta er það að segja, auk þess sem kemur fram hér á 
eftir um aldur bókarinnar, að á hana hafa aldrei verið sungnar 
neinar messur, því að bókin er tíðasöngs- en ekki messubók. 

Dr. Páll Eggert Ólason minnist á handritið í sambandi við undir-

 34 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 195. Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV: 411. Jak-
ob Benediktsson, 1969: 128. 

 35 Sjá grein bókarhöfundar um þetta handrit: Jón Þórarinsson, 2001.
 36 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 195–206.
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búning Guðbrands biskups að útgáfu fyrsta Grallarans. Telur Páll 
Eggert handritið hafa að geyma antifónur úr kaþólskum sið en að 
það sé þó ekki ritað fyrir 1570. Athugasemdir í bókinni álítur hann 
vera með hendi Guðbrands biskups og að hann hafi kannað hand-
ritið við undirbúning messusöngsbókarinnar, en ekki fundið þar 
neitt nýtilegt.37 

 37 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV: 411.

Blað úr Antiphonarium (eða Antiphonale) Holense, dagsett 13. apríl 1647. 
Varðveitt í Þjóðskjalasafni
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Í október 2000 skoðaði dr. Stefán Karlsson handritið. Hann kvað 
upp úr um það þegar í stað að það mundi vera skrifað snemma á 
embættisárum Guðbrands biskups, og má segja að þannig sé stað-
fest tímasetning Páls Eggerts að bókin sé ekki rituð fyrir 1570. Hins 
vegar kvaðst Stefán hvergi kannast við rithönd Guðbrands á því 
kroti á spássíum sem allvíða er að finna í bókinni. Undir það tekur 
Björk Ingimundardóttir skjalavörður, og verður að telja að um þetta 
atriði hafi Páll Eggert farið villur vegar. Krot þetta er nær allt á lat-
ínu og flest torlesið. 

Enn er nokkuð fjallað um handrit þetta í ritgerð dr. Jakobs 
Benediktssonar um sálmasafnið Hymni scholares (ÍB 525 8vo í 
handritadeild Landsbókasafns) sem hann telur vera úr Skálholts-
skóla.38 Hann kallar það handrit sem hér er um rætt „hið lúterska 
antiphonale frá Hólum sem skrifað er snemma á dögum Guðbrands 
biskups“ og virðist honum það hafa verið enn í notkun 1647 (vísar 
þar til fyrr nefndrar áritunar á fremsta blaðinu). Sú ályktun sýnist 
þó ekki einhlít, eins og síðar verður vikið að. 

Bókin hefur að geyma tíðasöng á helgum dögum mikinn hluta 
kirkjuársins, eða frá því á þrettánda dag jóla til seytjánda sunnu-
dags eftir trinitatis. Hér skiptast á antífónur og responsorium eftir 
föstum reglum, allt helgir textar á latínu og allir með nótum. Nót-
urnar eru venjulegar kóralnótur, skrifaðar á nótnastreng með fimm 
línum, oftast með c-lykli, stundum f-lykli og einstöku sinnum 
báðum senn. Nótnastrengir eru oftast sjö á síðu. Handritið er 
skrautlaust en skýrt og meginmál þess yfirleitt auðlesið. 

Bókin hefur eflaust tekið yfir kirkjuárið allt og vantar því tals-
vert framan af henni og einhver blöð aftan af. Eftir að handritið var 
orðið þannig laskað hafa blöðin verið tölusett á framhlið með odda-
tölum. Eitt blað hefur verið rifið úr bókinni og eru nú í henni 72 
blöð. 

Nærri þriðjung vantar neðan af fremsta blaðinu. Framhlið þess 
virðist hafa verið auð eins og fyrr var nefnt, en þar hefur síðar verið 
skrifað upphafið á Dýrðarsöng hinum minni, Gloria patri et filio et 
spiritui sancto, með nótum. Á þessu er fremur grófgerð skrift og 

 38 Jakob Benediktsson, 1969: 128.
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jafnvel viðvaningsleg (á nótunum) og 
stingur þannig í stúf við meginefni 
bókarinnar. Þarna er bókin merkt 
Hólakirkju eins og fyrr var lýst, með 
dagsetningunni 13. apríl 1647, og er 
sú áletrun á latínu. Fyrir neðan 
stendur á íslensku: Hóla Dóm Kyrkja 
Á Mig Seyger Bóken[n]. Einhver sem 
hefur snúið bókinni öfugt fyrir sér 
skrifar þarna Dominus tecum et 
mecum (Drottinn sé með þér og mér) 
annar hefur bætt við fyrir ofan tvö 
síðustu orðin non tecum (ekki með 
þér). Þetta er ekki ólíkt því að þarna 
hafi skólapiltar verið að hnippast á. 
Enn er þarna svofelld áminning: Guð 
þinn skaltu þekkja og honum einum 
þjóna […], og loks alllöng athuga-
semd sem hefur verið skrifuð þvert á 
síðuna og síðan strikað vandlega 
yfir. 

Flest virðist benda til að mest af 
þessu kroti sé til komið eftir að handritið var orðið svo laskað sem 
nú er, þetta blað komið fremst í bókina og þannig orðið eins konar 
„titilblað“ hennar. Þegar svo var komið hefur bókin ekki lengur 
verið í notkun í Hólakirkju hvern helgan dag. Sýnist því mega 
álykta, gagnstætt því sem dr. Jakob Benediktsson gerði, að því hlut-
verki þessarar bókar hafi verið lokið fyrir 1647. 

Á þeim blöðum (eflaust a.m.k. 10–12 talsins) sem vantar framan 
á bókina hefur verið tíðasöngur á fjórum sunnudögum aðventu, á 
jólum, sunnudegi milli jóla og nýjárs, áttadag (nýjársdag) og sunnu-
dag milli nýjárs og þrettánda. Á bls. 3 er antífóna sem enn í dag er 
sungin í kaþólskum tíðum (nær alveg samhljóða) við síðari kvöld-
söng á áttadag þegar minnst er umskurnar Jesú.39 Raunar er furðu 

 39 Liber usualis, 1964: 444. 

Mynd af fyrstu blaðsíðu handritsins. Sbr. 
Ritmennt, 6, 70.
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margt í handritinu sem enn má heita óbreytt í tíðasöng kaþólskra 
manna.40 

Síðasta blaðið er augljóslega úr annarri bók. Rithöndin er allt 
önnur og fínlegri en á meginhluta handritsins, nótnastrengir átta á 
hvorri síðu en aðeins fjórar línur í strengnum. Þetta blað hefur ekki 
fylgt bókinni á hrakningum hennar á fyrri tíð. Það sést glöggt á því 
að blöðin á undan, allt fram í miðja bók, eru músétin að ofanverðu, 
hin síðustu svo að lesmál skerðist, en þetta blað er stráheilt. En sú 
bók sem blaðið er úr hefur verið sama eða svipaðs efnis og þessi. 
Slíkar bækur hafa trúlega verið til fleiri en ein í skólunum báðum, í 
Skálholti og á Hólum. Á þessu blaði er efni sem sungið hefur verið 
á jólaföstu (aðventu) og hefur það því verið mjög framarlega í þeirri 
bók sem það heyrði til. 

Antiphonarium Holense ber það með sér að hafa verið mikið 
notað, enda ósennilegt að nokkur hefði ráðist í að skrifa eða láta 
skrifa slíka bók um eða eftir 1570 ef ekki hefði verið þörf fyrir hana. 
Slík þörf hefur verið brýn á biskups- og skólasetrunum báðum af 
þeim ástæðum sem nú skal greina. 

Í kirkjuskipaninni frá 1537 eru ítarleg fyrirmæli um hvernig 
háttað skuli tíðasöng bæði á helgum dögum og rúmhelgum, meðal 
annars í skólum og jafnvel klaustrum, svo og messusöng á helgi-
dögum og hátíðum.41 Um skólana á biskupssetrunum fór það svo 
að þeir lögðust niður um skeið um siðaskiptin, og í þeim hefur víst 
aldrei verið sungið í samræmi við kirkjuskipanina. Þetta er staðfest 
í erindisbréfi Páls Hvítfelds höfuðsmanns til Íslandsferðar sem 
Kristján III. gaf út 13. mars 1552, en aðalefni þess er að skólar skuli 
aftur settir á stofn við dómkirkjurnar báðar, í Skálholti og á Hólum. 
Þar eru ekki ítrekuð fyrirmæli kirkjuskipanarinnar um söng skóla-
pilta, en áhersla lögð á að þeir skuli, með leiðsögn skólameistara og 
kennara, daglega „syngja og lesa biblíu söng og lesning eftir því sem 
til forna gerðist og sungið var hér hjá dómkirkjunni de tempore“ 
(þ.e. eftir tíðum kirkjuársins).42 

 40 Nánar um efni handritsins, sjá fyrrnefnda grein höfundar.
 41 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. X: 127–138, 161–167, einnig 217–221 (um 

barnaskóla).
 42 Íslenskt fornbréfasafn, 1857–1950. XII: 355–360.
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Efni þess handrits sem hér er til álita er einmitt slíkur söngur, en 
„lesningin“ hefur verið á öðrum bókum. Allur texti er á latínu eins 
og „til forna gerðist“ og raðað „de tempore“. Bókin hefur eflaust 
verið skrifuð til afnota fyrir skólapilta á Hólum í samræmi við fyrr 
nefnd fyrirmæli og gæti verið afrit eldri bókar sem upphaflega hefði 
verið skrifuð að danskri eða þýskri fyrirmynd. 

Í aldursgreiningu bókarinnar felst að hún er skrifuð undir hand-
arjaðri Guðbrands Þorlákssonar sem var rektor á Hólum frá 1569 
þar til hann tók við biskupsembætti 1571. Það fer vart milli mála að 
bókin er gerð með vitund hans og samþykki, ef ekki beint að undir-
lagi hans. Að því má færa gild rök að Guðbrandur hafi með þessari 
bók lagt vænan skerf til viðhalds fornum hefðum í skóla sínum, 
þótt sú viðleitni hverfi í skugga þeirra afreka sem hann vann í þágu 
hins nýja siðar með útgáfustarfsemi sinni. 

Þrennar tíðir heyra til hverjum helgum degi í þessari bók: kvöld-
söngur, ad primas vesperas, sem sunginn er að kvöldi undanfarandi 
dags, en á helgideginum sjálfum er fyrst sunginn morgunsöngur, 
þar sem fellt er saman matutinum og laudes, og síðan kvöldsöngur, 
ad secundas vesperas. Hér skal lýst stuttlega þessum söng eins og 
hann var þegar mest var við haft, á páskum.43 

Kvöldsöngur á laugardegi fyrir páska hefst með Antiphona ad 
psalmos sem sungin hefur verið á undan og eftir versi úr sálmum 
Davíðs, þótt ekki sé versið tilgreint. Textinn er aðeins fimmfalt 
Alleluia. Á eftir fylgir responsorium með texta úr Markúsarguð-
spjalli 16.1–2, þar sem segir frá því að þær Maríur tvær komu að 
gröf Jesú með ilmsmyrsl sín mjög árla hinn fyrsta dag vikunnar. 
Við þetta er hnýtt dýrðarsöng hinum minni: Gloria patri et filii et 
spiritui sancto. Síðan er sunginn viðeigandi Hymnus og þar á eftir 
Antiphona ad Magnificat, textinn frásögn Matteusarguðspjalls 28.1 
af fyrrgreindu atviki. Kvöldsöngnum lýkur svo, eins og öllum 
kvöldsöngvum í þessari bók, með því að sungið er Magnificat, lof-
söngur Maríu (Lúkasarguðspj. 1.46–55) og er það í fullu samræmi 
við kaþólska hefð. Antifónan er breytileg eftir tíðum kirkjuársins, 
Magnificat hins vegar alltaf hið sama. Í kaþólskum söng eru fyrr 

 43 Bls. 66–70 í hdr.
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greindu textarnir lesnir en ekki sungnir og eru þá lengri en hér 
(Matt. 28.1–7 og Markús 16.1–7). 

Morgunsöngur á páskadag er að forminu til í tvennu lagi: Matut-
inum og Laudes. Fyrri hlutinn hefst með bæn, en á eftir fer antifóna 
og responsorium með líku sniði og í kvöldsöngnum og endar eins 
og þar á Gloria Patri. Síðari hlutinn hefst einnig með antifónu, síðan 
er sunginn annar páskahymni og loks antifóna og Benedictus [Dom-

Blað úr Antiphona ad psalmos. Varðveitt í Þjóðskjalasafni.
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ine Deus], sem er lofsöngur Sakaría (Lúkas 1.68–79). Um Benedictus 
gildir sama hefð í lok morgunsöngs og um Magnificat í kvöld-
söngnum. 

Kvöldsöngurinn á páskadag er með sama sniði og kvöldið áður 
og efnið að verulegu leyti hið sama. Þó er sunginn annar hymni og 
ný antifóna á undan Magnificat. 

Annar og þriðji dagur páska hafa einnig verið haldnir heilagir. 
Söngur á þeim dögum hefur að mestu verið hinn sami og páskadag 
sjálfan, en í nýjum antifónum á undan Benedictus að morgni og 
Magnificat að kvöldi er fram haldið frásögn af upprisunni. 

Á venjulegum sunnudögum er söngur í höfuðdráttum með 
líkum hætti og hér var frá greint en þó ívið íburðarminni, færri 
hymnar sungnir og einatt er kvöldsöngur á helgidegi aðeins endur-
tekning þess sem sungið var kvöldið fyrir. Stundum er þó ný antí-
fóna með Magnificat í síðari kvöldsöng þótt annað sé endurtekið. 

Allur hefur þessi lúterski söngur yfirbragð kaþólska tíðasöngs-
ins, en er til muna styttri og einfaldari, og að sjálfsögðu er hér 
hvergi minnst á dýrlinga eða þá daga sem þeim eru helgaðir að kaþ-
ólskum sið. Þar er þó undantekin María guðsmóðir, því að í bók-
inni er gert ráð fyrir að sungið sé á hreinsunardegi Maríu [2. 
febrúar] og boðunardegi Maríu [25. mars] þótt þeir falli á rúmhelga 
daga. Munurinn á þessum lúterska tíðasöng og hinum kaþólska 
felst í því hverju sleppt er og vissum tilfærslum fremur en í við-
bótum eða breytingum. 

Í handritinu er vísað til hymna (lofsöngva) aðeins með upphafs-
orðum þeirra, og þegar kemur fram á sumar (frá og með 6. sunnud. 
eftir trinitatis) er oft fram tekið að hymnus skuli sunginn, án þess 
að hann sé tilgreindur. Hymnana var að finna á sérstökum bókum 
og nefndist slíkt sálmasafn Hymnarium. Þessar bækur voru víða til 
í kaþólskum sið, og hafa eflaust verið fleiri en ein á Hólastað. Sam-
kvæmt máldögum 74 kirkna í Hólabiskupsdæmi í tíð Ólafs biskups 
Rögnvaldssonar á síðari hluta 15. aldar áttu 24 þeirra samtals 28 
slíkar bækur.44 

 44 Oleson, 1957: 91.
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Ekkert hymnarium er varðveitt frá kaþólskri tíð á Íslandi.45 Hins-
vegar hafa varðveist þrjú söfn latínusálma til skólasöngs. Hið elsta 
og stærsta þeirra er það sem áður var nefnt, Hymni scholares ad 
auroram canendi (skólasálmar til morgunsöngs), skrifað árið 1687 
að því er segir á titilblaði.46 Bókarheitið á í raun aðeins við fáeina 
fyrstu sálmana. Dr. Jakob Benediktsson hefur rannsakað kver þetta, 
fært sterkar líkur að því að það sé úr Skálholtsskóla, skráð sálma-
upphöfin, tölusett sálmana og kannað uppruna þeirra. Sálmarnir 
eru 111 að tölu og hefur dr. Jakob flokkað þá þannig að sálmarnir 
nr. 1–21 eru morgun- og kvöldsálmar, f lestir lúterskir (til skóla-
söngs), nr. 22–91 eru að mestu kaþólskir hymnar í röð eftir hátíðum 
kirkjuársins, nr. 92–100 eru kaþólskir morgun- og kvöldsálmar, nr. 
101–106 eru einnig kaþólskir hymnar (um sex daga sköpunarinnar), 
nr. 107 er trúarjátningarsálmur Lúthers, og síðast fara svo fjórir 
greftrunarsálmar, allir lúterskir nema hinn síðasti. Meginefnið er 
þannig kaþólskir hymnar, og frumheimild að því hefur verið kaþ-
ólskt hymnarium. Þegar haft er í huga að mikið er liðið á fjórða 
áratug annarrar aldar frá siðaskiptum þegar bókin er skrifuð, má 
taka undir þau orð Jakobs Benediktssonar að áhrifin frá siðaskipta-
öld séu vonum minni í meginhluta safnsins.47 Nótur eru við 21 sálm 
í kverinu, ýmist aðeins við fyrsta vísuorð (6) eða fyrsta versið allt 
(15 lög, eitt þeirra með tveimur röddum).48 

Hin söfnin tvö eru frá fyrri hluta 18. aldar og eru bæði handritin 
nú varðveitt í útlöndum, hvort í sínu safninu: 1) Hymni scholares ad 
auroram et ad vesperam canendi. Anno MDCCXVII [1717]. Add. 
4896 í British Museum í Lundúnum, þangað komið frá Sir Joseph 
Banks 1773. 2) Hymni matutini et vespertini in schola canendi, á 
blöðum 74–87 í Ny kgl. samling 338 8vo. Þar hefur verið steypt 
saman handritum og brotum um óskyld efni með ýmsum rit-
höndum frá 18. öld. Talið vera úr eigu Jóns Þorkelssonar (Thorchil-
lius, 1697–1759) rektors í Skálholti. Meginefni beggja safnanna eru 
morgun- og kvöldsálmarnir sem einnig eru í Hymni scholares frá 

 45 Jakob Benediktsson, 1969: 127–128.
 46 ÍB 525 8vo.
 47 Jakob Benediktsson, 1969: 127–128.
 48 Sbr. Jakob Benediktsson, 1969: 128. Hrafn Sveinbjarnarson, 1997 (ópr.): 37. 
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1687, en hinum mikla bálki hymna sem þar er raðað eftir hátíðum 
kirkjuársins er sleppt í þessum yngri handritum, og í þeim eru 
engar nótur.49 

Í Antiphonarium Holense eru tilgreindir 21 hymni,50 sumir 
tvisvar eða oftar, og er þá meðtalinn aðventusálmur sem tvívegis er 
nefndur á síðasta blaði handritsins. Dr. Jakobi hefur talist til að 
fimmtán af þessum sálmaupphöfum komi heim við Hymni schol-
ares, og þykir það sem þarna ber á milli benda til að Hymni scholares 
séu ættaðir úr Skálholtsskóla, enda „óvíst að öldungis sami siður 
hafi verið um latínusöng í báðum latínuskólunum, enda þótt gera 
megi ráð fyrir að meginatriðin hafi verið svipuð.“51 

 49 Sbr. Jakob Benediktsson, 1975.
 50 Tuttugu hymnar skv. talningu Jakobs Benediktssonar. Sjá: Jakob Benediktsson, 

1969: 128.
 51 Jakob Benediktsson, 1969: 128–129. 

Opna úr Hymni scholares ad auroram canendi. ÍB. 525, 8vo.



244

Íslensk tónlistarsaga

Jakob Benediktsson lítur ekki sérstaklega til þess aldursmunar 
sem er á bókunum, en Antiphonarium Holense er að líkindum meira 
en hundrað árum eldra en Hymni scholares. Hann virðist ekki 
heldur hafa gert sér grein fyrir því að Antiphonarium Holense er í 
raun elsta íslenska „skólasöngbókin“ sem varðveist hefur. En þegar 
hún er borin saman við Hymni scholares og yngri gerðir þess hand-
rits koma í ljós þrjú þrep á þróunar- eða þó fremur hnignunarferli 
latínusöngs í íslensku skólunum. Antiphonarium Holense (um 1570) 
er tíðasöngsbók að kaþólskum hætti, þótt einfölduð sé og hreinsuð 
af því sem siðaskiptamenn kölluðu „páfavillu“. Í henni er aðeins 
vísað stuttlega til hymna og sálma er finna mátti í sálmasöfnum 
sem víða voru til. Í Hymni scholares (1687) er enginn réttnefndur 
tíðasöngur. Settir eru í fyrirrúm sálmar til „hversdagsnota“, morg-
unsálmar fyrir hvern virkan dag og tveir fyrir sunnudaginn, síðan 
álíka margir kvöldsálmar. Þetta eru nær allt sálmar siðaskipta-
manna, flestir frumortir á þýsku, sumir af sjálfum Marteini Lúther, 
en hefur snemma verið snúið á latínu, líklega í Þýskalandi.52 Megin-
efnið er þó sálmarnir sem raðað er eftir hátíðum kirkjuársins. Í 
yngri handritunum að Hymni scholares, (f. hl. 18. aldar) er þessum 
meginþætti sleppt, en eftir standa aðeins „hversdagssálmarnir“ og 
fáeinar latínubænir.53 Til áréttingar má svo enn minna á að í Antip-
honarium Holense er allur söngur með nótum, í Hymni scholares eru 
einhverjar nótur við u.þ.b. fimmta hvern sálm, en í yngstu hand-
ritunum eru engar nótur. 

Það er allrar athygli vert, að sálmarnir sem sameiginlegir eru 
fyrr nefndu bókunum báðum eru allir kaþólskir að uppruna. 
Sálmar siðaskiptamanna hafa ekkert rúm fengið í tíðasöng skóla-
pilta á Hólum þegar Antiphonarium Holense var skrifað. Þeim var 
hins vegar fullur sómi sýndur þegar Guðbrandur biskup gaf út 
sálmabók sína 1589 og síðan messusöngsbókina, Grallarann, 1594. 
Þar eru þeir mjög margir, þá að sjálfsögðu í íslenskum þýðingum, 
og margir þeirra hafa lengi skipað virðulegan sess í sálmasöng 
íslensku kirkjunnar. 

 52 Jakob Benediktsson, 1969: 121, 124.
 53 Jakob Benediktsson, 1969: 123. Hrafn Sveinbjarnarson, 1997 (ópr.): 37.
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En hinir fornu hymnar fengu einnig sitt rúm í bókum Guð-
brands biskups. Í sálmabókinni 1589 eru ellefu af þeim fjórtán kaþ-
ólsku hymnum sem sameiginlegir eru Antiphonarium Holense og 
Hymni scholares og að minnsta kosti þrír að auki sem aðeins eru í 
fyrr nefndu bókinni. Og enn eru þar lofsöngvarnir Benedictus 
Dominus Deus og Magnificat sem eru máttarstoðir morgun- og 
kvöldsöngsins í Antiphonarium Holense, svo og Te Deum laudamus. 
Allir þessir kaþólsku söngvar halda sínum latnesku lagboðum í 
sálmabókinni 1589 þótt textinn sé íslenskaður, en í Grallaranum 
1594 er lagboðunum sleppt.

Síðari útgáfur Grallara og Sálmabókar – 
Önnur rit
Í annarri útgáfu Grallarans 1607 var latínusöngur aukinn til muna. 
Í formála Guðbrands biskups að þeirri útgáfu er svo að sjá sem þetta 
sé gert að óskum „margra“, enda sé þetta allt úr heilagri ritningu 
tekið. Einnig þykir biskupinum nokkurs um vert að latínusöngur-
inn leggist ekki niður, „og að menn viti, þeir eð eftir koma, hvað í 
kirkjunum hefur tíðkast og sungið verið fyrr meir.“ Þetta sýnir, eins 
og einnig skólasöngbókin Antiphonarium Holense sem annars staðar 
er frá sagt, að Guðbrandur hefur verið fastheldinn á fornar hefðir 
og ekki viljað bylta í kirkjusöngnum nema því sem nauðsyn hins 
nýja siðar krafði. Raunar var Marteinn Lúther sjálfur sama sinnis.54 
Latínusöngur klerka hefur þótt hátíðlegri en sálmasöngur safnað-
anna þegar mikið skyldi við haft, og líkur eru til að hann hafi 
einnig farið betur fram. Hann var aðeins sunginn af klerkum sem 
hafa verið læsir á nótur, höfðu nóturnar fyrir sér og gátu jafnvel 
undirbúið hlutverk sitt í helgihaldinu. Söfnuðirnir hins vegar sungu 
ekki saman nema við guðsþjónustuna, og vitað er að sálmalögin 
áttu það til að breytast mjög í meðförum almennings. Latínusöngur 
tíðkaðist eftir siðaskipti fyrst og fremst á biskupssetrunum og 
væntanlega við nokkrar höfuðkirkjur en þeim hefur eflaust fækkað 
er frá leið siðaskiptum. En segja má að latínunni hafi verið gert 

 54 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV: 415–16.



246

Íslensk tónlistarsaga

furðu hátt undir höfði í næstu útgáfum Grallarans, þar sem hér var 
um að ræða almenna messusöngsbók sem æskilegt var að kæmist í 
hendur sem flestra og væri ekki dýrari en nauðsyn bar til.

Sjötta útgáfa Grallarans var prentuð í Skálholti, allar hinar á 
Hólum. Það var 1691, í tíð Þórðar biskups Þorlákssonar (1674–97). 
Þar er dregið nokkuð úr latínusöngnum, og aftur í 9. útg. 1721 sem 
kom út í tíð Steins Jónssonar Hólabiskups (1711–39). Í Skálholtsút-
gáfunni var bókin fyrst prentuð í svo nefndu grallarabroti, en svo er 
það kallað þegar breidd bókar er meiri en hæðin. Með því sniði hafa 
flestar íslenskar sálmasöngsbækur verið síðan, allt fram á síðustu 
áratugi. Þórður biskup, sem var vel tónfróður, tók saman og lét 
fylgja bókinni appendix, eins konar bókarauka, „innihaldandi 
stutta undirvísun um einfaldan söng fyrir þá sem lítið eður ekkert 
þar útí lært hafa, en girnast þó grundvöllinn að vita og sig framar 
að iðka.“ Þessi ritsmíð, á 7–8 litlum blaðsíðum að meðtöldum 
nótnadæmum, er fyrsta tónfræðin sem prentuð var handa Íslend-
ingum, og hún fylgdi Grallaranum í öllum síðari útgáfum hans, en 

Forsíða Grallarans frá 1721 í grallarabroti.
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þær urðu alls nítján (19. útg. Hólum 1779). Ritgerðin er að sjálf-
sögðu aðeins ágrip, og erfitt hefur verið fyrir hljóðfæralausan 
almenning og fáfróðan um þessi efni að nýta sér þá leiðsögn sem 
þar er veitt. 

Tónfræði séra Ólafs Brynjólfssonar
Það mun hafa verið ætlun Halldórs Brynjólfssonar Hólabiskups 
(1746–52) og Finns Jónssonar Skálholtsbiskups (1754–85) að gera 
hér á nokkra bragarbót. Til verksins var fenginn séra Ólafur Brynj-
ólfsson í Görðum á Akranesi, bróðir Halldórs biskups, og er ritgerð 
hans varðveitt í tveimur afskriftum, og er önnur í Landsbókasafni, 
hin í Bodleian-safninu í Oxford, en frumritið mun vera glatað.55 
Afskriftirnar eru ekki að öllu samhljóða, en báðar enda á ávarpi „til 

 55 Lbs 1566 4to, og MS Boreal. 149 í Bodleian Library. Eintakið í Landsbókasafni 
mun hafa verið talið frumrit, en samanburður við bréf í Þjóðakjalasafni sem með 
vissu eru rituð af séra Ólafi, virðist sýna efalaust að svo er ekki.

Appendix Grallarans.
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lesandans“ þar sem fram kemur að ritgerðin er samin „fyrir skrif-
lega umbeiðni“ Halldórs biskups og einnig að tilmælum Finns bisk-
ups. Líklega hefur hún átt að fylgja 16. útgáfu Grallarans 1755 sem 
hefur verið í undirbúningi þegar Halldór biskup féll frá. En það 
varð ekki, enda hefur ritgerðin ekki verið fullger fyrr en um það bil 
sem bókin kom út.56 Hún komst ekki heldur á prent í næstu útgáfu, 
þótt séra Ólafur geri augljóslega ráð fyrir því, né í hinum tveimur 
sem síðar komu, og hefur aldrei verið prentuð.

Í ávarpsorðum séra Ólafs kemur fram að hann ætlaði í fyrstu 
aðeins að skrifa viðauka við ritgerð Þórðar biskups, en fyrir fortölur 
„hávitugra manna“ felldi hann efnið saman í eitt, og úr því verður 
miklu ítarlegri tónfræði en hjá Þórði biskupi, enda um það bil fimm 

 56 Í báðum afritunum eru ávarpsorð séra Ólafs dagsett 17. febrúar 1755.

Appendix Sem er Stutt Undervysun um Einfaldan saung. Lbs. 1566, 4to.
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sinnum lengri. Hún er til marks um það að um miðja 18. öld, þegar 
einna dimmast er talið hafa verið yfir andlegu lífi íslenskrar þjóðar, 
örlaði þó á viðleitni til að glæða tónmennt í landinu, þótt minna 
yrði úr en til var ætlað, og uppi voru menn sem voru dável að sér í 
almennri tónfræði og fullfærir um að miðla þeim fróðleik. 

Vísnabókin 1612
Fyrsta afreksverk Guðbrands biskups Þorlákssonar í bókaútgáfu var 
Biblían 1584 og í kjölfar hennar komu Sálmabók 1589 og Grallarinn 
1594, sem um er rætt hér að framan. Megintilgangurinn með 
útgáfustarfi Guðbrands var að festa í sessi hinn nýja sið lúterskrar 
trúar og jafnframt að berjast gegn því sem eftir eymdi af kaþólskum 
sið og áhrifum páfadóms. 

Einnig var Guðbrandi veraldlegur íslenskur alþýðukveðskapur 
þyrnir í augum. Í þessari baráttu sinni gerðist biskup kappsamur 
mjög eins og komið hefur fram í tilvitnunum í orð hans hér að 
framan.

Þegar frá leið varð Guðbrandi ljóst að ekki myndi útgáfa guðs-
orðarita og sálmasöngsbóka nægja til að útrýma áðurnefndum 
bókmenntagreinum. Það var þó ekki form heldur miklu fremur 
efni þessara alþýðubókmennta sem biskup vildi uppræta. Greip 
hann því til þess snjallræðis, að taka þessi ljóðform í sína þjónustu 
og gera tilraun til að nýta sér vinsældir þeirra svo og bragarhátt-
anna og sönglaganna sem þeim fylgdu til að útbreiða sín lútersku 
viðhorf. Réðst hann því í að gefa út stórt alþýðlegt kvæðasafn sem 
nefnt var Vísnabókin57 og kom hún út á Hólum árið 1612. 58

Í Vísnabókinni er efni sem einkum er af tvennum toga. Annars 
vegar er þar birt á prenti ýmislegt af kaþólskum helgikvæðum frá 
miðöldum, þó með þeim breytingum að sleppt er úr kvæðunum 
þeim erindum sem mest minntu á kaþólsku og páfadóm og orðalagi 
e. t. v. vikið við á stöku stað. Langþekktast þessara kvæða er Lilja 
eftir Eystein Ásgrímsson, af öðrum höfundum má nefna Jón Ara-

 57 Vísnabókin, 1612.
 58 Um Vísnabókina og efni hennar, sjá nánar: Pétur Sigurðsson, 1924. Jón G. Frið-

jónsson, 1968. Einar Sigurbjörnsson, Jón Torfason og Kristján Eiríksson, 2000.
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son, Skáld-Svein og Jón Hallsson. Einnig eru í bókinni dæmi um 
nýort helgikvæði, m. a. eru þar tvö ný Maríukvæði. Hinn helsti 
efnisf lokkurinn í Vísnabókinni er nýortur skáldskapur í formi 
rímna, danskvæða og f leiri veraldlegra skáldskapargreina, sem 
Guðbrandur fékk nokkur valinkunn góðskáld til að yrkja út af 
trúarlegu efni, meðal annars úr Biblíunni.

Helsti og atkvæðamesti höfundur efnis í Vísnabókinni og sá sem 
reyndist Guðbrandi biskupi drýgstur liðsmaður við efnisöflun til 

Blað úr Vísnabókinni.
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hennar, var séra Einar Sigurðsson í Eydölum. Hann hefur löngum 
verið talinn eitt allra besta og afkastamesta skáld sinnar samtíðar á 
siðskiptaöld, allt fram til Hallgríms Péturssonar. Þegar Guðbrandur 
biskup tók að safna efni í Vísnabókina, sendi séra Einar honum 
mikið kvæðasafn ásamt formála. Biskup hafnaði reyndar formál-
anum og einnig sumum af kvæðum skáldsins en birti flest þeirra í 
bókinni.

Annað höfuðskáld Vísnabókarinnar var séra Jón Bjarnason í 
Presthólum. Tveir aðrir prestar lögðu allmikið efni af mörkum, það 
voru bræðurnir séra Ólafur Guðmundsson í Sauðanesi og séra Sig-
fús Guðmundsson á Stað í Kinn.

Meðal helstu og merkustu nýjunga í íslenskum alþýðskáldskap, 
sem fram komu í Vísnabókinni, voru vafalaust biblíurímurnar, og 
mega þær teljast næsta einstæðar í sögu rímnahefðarinnar. Í fyrri 
hluta bókarinnar eru fjórir rímnaflokkar af þessu tagi: Rímur af 
Bókinni Ester, Júdit og Rut, og Rímur af Tóbías. Þær síðast nefndu 
orti séra Jón í Presthólum en hinar fyrri eru að líkindum eftir séra 
Einar í Eydölum. Í öllum þessum rímum eru trúarhetjur Gamla 
testamentisins aðalyrkisefni skáldanna og má telja næsta víst að 
íslenskri alþýðu á siðskiptaöld hafi þótt þessar biblíurímur fremur 
bragðdaufar til skemmtunar á vökunni samanborðið við alkunnar 
bardagahetjur og fræga kappa úr hefðbundnum rímum ortum út af 
fornaldarsögum og riddarasögum. Í síðari hluta Vísnabókarinnar 
eru auk þess Jesús Síraksrímur, sem er heilræðakveðskapur í rímna-
formi, ortur af séra Jóni í Presthólum út af Síraksbók Bibíunnar.

Í Vísnabókinni eru engin lög prentuð með nótum heldur fylgja 
f lestum kvæðunum tilvísanir í lagboða og eru þeir upphöf áður 
þekktra sálma eða kvæða. Tilvísanir í lagboða eru samtals 85. Lag-
boðarnir eru 62 talsins, 42 í fyrri hluta bókarinnar og 20 í hinum 
síðari. Langflestir þeirra eru upphöf sálma sem áður höfðu verið 
prentaðir með nótum í Sálmabókinni og Grallaranum og eru þeir 
lagboðar alls um 40 að tölu. Aðrir lagboðar Vísnabókarinnar, flestir 
í síðari hlutanum eru fágætari, meðal þeirra eru: Liljulag, Adams-
óður, Hugraun, Ljómur og Ellikvæði.

Ef meta skal vinsældir þess mikla og fjölbreytta kveðskapar sem 
í Vísnabókinni var prentaður, verður vart annað sagt en það að 
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þessi mjög svo athyglisverða og einstæða tilraun Guðbrands biskups 
hafi að miklu leyti misheppnast og farið út um þúfur. Kvæði og 
rímur bókarinnar náðu aldrei þeim vinsældum sem til var ætlast og 
að var stefnt. Enda þótt bókin væri vönduð og vel frá gengin sem 
prentgripur, nær 400 síður að stærð í fjórblaðabroti og góðu bandi, 

Kvæði af stallinum Kristí sem kallast Vöggukvæði.
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virðist hún aldrei hafa orðið mjög útbreidd.59 Eftir frumútgáfuna 
1612 var Vísnabókin endurprentuð einungis einu sinni á Hólum 
árið 1748.60 Frá síðari tímum ber að nefna tvær útgáfur, annars 
vegar ljósprentun frumútgáfunnar árið 193761 og hins vegar fræði-
lega útgáfu textans sem út kom á vegum Bókmenntastofnunar 
Háskóla Íslands árið 2000.62

Örfá dæmi eru um að kvæði úr Vísnabókinni hafi orðið alkunn 
meðal þjóðarinnar sem söngvísur og jafnvel komist á hvers manns 
varir. Um það skulu hér nefnd tvö dæmi. Annars vegar er helgi-
kvæðið Lilja eftir Eystein Ásgrímsson sem ort var á 14. öld og mun 
hafa farið víða í afskriftum en var í fyrsta sinn prentað í þessari 
bók, reyndar lítið eitt stytt. Við þetta fornhelga kvæði er varðveitt 
afar sérstætt þjóðlag, svonefnt Liljulag (sjá nánar á bls. 318). Hins 
vegar er fallegt og vel kveðið kvæði undir dansahætti eftir séra 
Einar í Eydölum, titill þess er: Kvæði af stallinum Kristí sem kallast 
Vöggukvæði.63 Það hefst með orðunum: „Nóttin var sú ágæt ein“ og 
hefur viðlagið: „Með vísnasöng ég vögguna þína hræri“. Þetta kvæði 
hefur orðið eitt þekktasta og vinsælasta jólalag síðari tíma, eftir að 
Sigvaldi Kaldalóns samdi við það fallegt lag sem sungið er á aðventu 
og jólum ár hvert, bæði af almenningi, kórum og einsöngvurum.

Sálmabók, 2.–8. útg. 1619–1772
2. útgáfa sálmabókarinnar, á Hólum 1619, var stórum vandaðri 
heldur en frumútgáfan frá 1589, einkum að því er tekur til nótna-
prentunar. Má rekja þær framfarir til þess sem fyrr var nefnt, að 
prentsmiðjan á Hólum hafði fengið nýtt nótnaletur vegna frumút-
gáfu Grallarans 1594. Nótnastíllinn á sálmabókinni 1619 er svip-
aður þeim sem notaður var við prentun Grallarans nema nokkru 
smærri, enda brotið á bókinni minna, þ. e. átta blaða brot (8vo) á 
sálmabók en fjórblaða brot (4to) á Grallara. Texti fyrsta erindis í 

 59 Halldór Hermannsson, 1922: 107–108.
 60 Vísnabókin, 1748.
 61 Vísnabókin 1612. Ljósprentuð útgáfa, 1937.
 62 Vísnabók Guðbrands, 2000.
 63 Einar Sigurbjörnsson, 2001.
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Blað úr Sálmabókinni 1619.
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hverjum sálmi er nú prentaður í sálmabókinni undir nótnamynd-
inni og er það til mikilla bóta frá því sem áður var. 

Talsverðu efni var aukið við sálmabókina í annarri útgáfunni, 
bæði sálmum og sálmalögum. Ef borinn er saman fjöldi sálmalaga 
á nótum í tveimur fyrstu útgáfum sálmabókarinnar, má í stuttu 
máli draga niðurstöðurnar saman með eftirfarandi hætti: 

Lög sem einungis voru í Sb. 1589: 6
Lög í báðum Sb. (1589 og 1619): 98
Lög í Sb. 1619 (umfram 1589): 40

Heildarfjöldi sálmalaga í síðari útgáfunni er því tæplega 140. Segja 
má að með útgáfunni 1619 sé endir bundinn á þá stórhuga stefnu 
Guðbrands biskups Þorlákssonar að birta bæði í sálmabók og grall-
ara öll sálmalög prentuð með nótnaletri. Þetta mikla framtak Guð-
brands biskups í útgáfu kirkjusöngsbóka með nótum var mikil-
vægur og nauðsynlegur þáttur í því að innleiða og festa í sessi 
kirkjusöng lútersku kirkjunnar meðal þjóðarinnar, einkum sálma-
söng á móðurmáli. Þessari stefnu var reyndar áfram haldið í Grall-
aranum, og því voru í öllum útgáfum hans prentuð sálmalög með 
nótum, allt fram til þeirrar 19. árið 1779. En í prentun sálmabókar-
innar varð mikil breyting á, því eftir þetta voru flestar útgáfur 
hennar að mestu nótnalausar.

3. útgáfa sálmabókarinnar kom út á Hólum 1671. Í formála Gísla 
biskups Þorlákssonar kemur fram, að felldir eru niður þeir sálmar 
sem prentaðir voru í Grallaranum (1. til 4. útgáfu). Í staðinn fyrir 
sálma Grallarans, eru settir tilteknir sálmaflokkar, og hélst sú til-
högun í mörgum sálmabókarútgáfum eftir þetta. Meðal þeirra 
þekktustu voru Passíusálmar séra Hallgríms Péturssonar og Hug-
vekjusálmar séra Sigurðar Jónssonar í Presthólum, ortir út af hug-
vekjum Jóhanns Gerhards. 

Með þessari útgáfu sálmabókarinnar og þeim sem á eftir fylgdu, 
verður einnig sú mikla breyting að sálmalög eru ekki lengur prentuð 
með nótum heldur einungis vísað til lagboða í Hólabókum (1589 og 
1619) og í Grallaranum. Upp frá þessu byggðist sálmasöngurinn því 
að langmestu leyti á þeim lögum sem varðveittust í munnlegri 
geymd og bárust þannig frá einni kynslóð til annarrar. Nóturnar 
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sem prentaðar voru í Grallaranum fram undir lok 18. aldar komu 
að litlu gagni í þessum efnum því almenningur var að mestu ólæs á 
nótur og söngmenntun presta fór hrakandi.

Frá og með 3. útgáfu sálmabókarinnar 1671 voru nótur því 
aðeins prentaðar þegar fram komu nýir sálmar og þeim fylgdu lög 
sem ekki höfðu áður verið prentuð í Hólabókum eða Grallara. Frá 
þessu voru þó undantekningar og er rétt í því sambandi að nefna til 
sögunnar tvær sálmabækur, sem út komu með þrjátíu ára millibili, 
1742 og 1772.

4. útgáfa sálmabókarinnar kom út á Hólum 1742. Í fyrri hluta 
bókarinnar (fram að bls. 319) er talsvert af lögum á nótum, bæði 
messusöngvar (fremst, í kaflanum: Almennelegur Saungur) og sálma-
lög. Virðist hér vera um að ræða viðbót laga á nótum við eldri söngva 
sem voru í Hólabókum (1589 og 1619) og Gröllurum. Til annarra 
eldri sálmalaga úr þessum bókum er einungis vísað með lagboðum. 
Sem dæmi um ný lög í þessari bók má nefna: Kom herra Gud heilagi 
andi (til söngs á hvítasunnuhátíð; bls. 56). Esajas spámann öðlaðist að 
fá (messuupphaf á Michaelis messu; bls. 139). Lofsöngur Ambrosii og 
Augustini: Fyrst kór: Herra Guð þig heiðrum vér – Annar kór: Herra 
Guð vér þökkum þér. Hér er sem sé um að ræða Te Deum laudamus, 
fyrir tvo söngflokka, einraddaða. Söngflokkar, nægilega fjölmennir 
fyrir slíkan flutning, hafa hvergi verið til hér á landi á 18. öld nema á 
biskupsstólunum. Í síðari hluta bókarinnar (frá bls. 328) eru koll-
ektur, pistlar og guðspjöll, svo og fleira guðrækilegs efnis, t. d. bænir. 
Sálmabókin 1742 fékk viðurnefnið Prestavilla og er enn kölluð því 
nafni til aðgreinar frá öðrum sálmabókum frá þessu tímabili.

Árið 1772 var sálmabókin gefin út í 8. sinn og var hún í tveimur 
hlutum. Fyrri hlutinn var nefndur Flokkabók en síðari hlutinn Höf-
uðgreinabók. Þessi sálmabók hefur verið talin lokaútgáfa sálma-
bókar Guðbrands biskups. Jafnframt markar hún upphaf nýrrar 
sálmabókar. Á það sérstaklega við um síðari hlutann, Höfuðgreina-
bókina, sem er um 500 bls. að stærð og eru í hennni 279 sálmar. Af 
þeim eru 95 úr eldri sálmabókum en 184 eru nýir, einkum þýðingar 
á dönskum sálmum, t. d. eftir Kingo.64

 64 Nánar um sálmabókina og útgáfur hennar: Einar Sigurbjörnsson, 2000: Útgáfur 
Sálmabókarinnar.
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Mynd, nótur: Kriste Jesú kom eg bið. Höfuðgreinabók, 1772.
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Sálmabókin 1772 hefur nokkra sérstöðu í sögu sálmalaga hér á 
landi, einkum síðari hlutinn. Fyrri hlutinn, Flokkabókin er nótna-
laus, að heita má, þar mun vera einungis eitt lag á nótum (bls. 419). 

Í síðari hlutanum, Höfuðgreinabókinni, eru hins vegar 35 sálmalög 
prentuð með nótum. Þau má flokka með eftirfarandi hætti: 

 1. Eitt af lögum bókarinnar (bls. 209) á sér óvenjulanga sögu í 
söngarfi þjóðarinnar, því það má finna í íslenskum handritum 
allt aftur til miðrar 16. aldar. Það er við sálminn Kriste Jesú kom eg 
bið (sjá myndatexta). Lag þetta er í handriti Gísla Jónssonar65 frá 
1549 (við drykkjukvæðið Mihi est propositum, sjá bls. 285) síðan í 
Hymni scholares66 frá 1687 (við latneska sálminn: Patris sapientia) 
og í Hymnodia sacra67 frá 1742 (við jólasálminn: Immanúel oss í 
nátt). Athyglisvert er að lag þetta birtist í ýmsum tóntegundum. 
Í fyrrnefndum handritum er það fyrst í dórískri tóntegund, síðan 
í lýdískri. Í Höfuðgreinabók er það í frýgískri tóntegund. Er þetta 
gott dæmi um það hvernig sama lagið gat skipt um tóntegund 
þótt útlínur héldust óbreyttar.

 2. Lög sem rekja má í prentuðum bókum allt aftur til sálmabókar 
1589 og Grallara 1594. Dæmi um þetta er lagið (nr. 12) við 
sálminn á bls. 193: Viltu maður í völtum heim. Gamli lagboðinn 
er: Einn tíma var sá auðugur mann.68

 3. Lög sem fram komu í ýmsum sálmabókum á 17. og 18. öld. Sum 
þeirra birtast síðast í Höfuðgreinabókinni og hverfa með henni úr 
íslenskum kirkjusöngsbókum. Dæmi um þetta er lagið (nr. 1) á 
bls. 3 við sálminn: Eg vil sætlega syngja. Það kom fyrst á prenti 
hér á landi 1652 í Hugvekjusálmum69 séra Sigurðar Jónssonar 
(1590–1661) á Presthólum.

 4. Lög sem einungis birtast á prenti í þessari bók en hvorki fyrr né 
síðar. Dæmi um þetta er lagið (nr. 13) við sálminn á bls. 204: 
Heyr þú Guðs barnið góða. Sálmurinn er eftir séra Stefán Ólafsson 
í Vallanesi og er talið að lagið sé frá honum komið, hvort sem 
hann hefur samið það sjálfur eða haft það eftir öðrum Það er til 

 65 AM 622 4to: [bls.tal]
 66 ÍB 525 8vo: Bl. 101r.
 67 Lbs 1927 4to: 46. Sbr.: Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 3388–339.
 68 Páll Eggert Ólason, 1924: 163.
 69 Sigurður Jónsson, 1652.
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með nótum í handritum frá 18. öld, m. a. í Hymnodia sacra70 frá 
1742. 

 5. Lög sem fyrst birtast á prenti í Höfuðgreinabók, en hafa síðan öðlast 
fastan og tryggan sess í sálmasöng íslensku kirkjunnar. Sem dæmi 
um þetta má nefna lagið (nr. 16) við sálminn á bls. 225: Upp hef 
ég augun mín. Lagboðinn er: Upphaf og hertoginn, en sá sálmur 
er þýðing séra Stefáns Ólafssonar á kvöldsálmi eftir Prudentius 
og var hann víða til í handritum. Lag þetta, sem fyrst var prentað 
með nótum í Höfuðgreinabók, hefur löngum verið talið íslenskt, en 
nýlega hefur verið sýnt fram á að það er útlent að uppruna.71 Það er 
enn að finna í kirkjusöngs- og sálmabókum (sjá: Sálmasöngsbók, 
1936, nr. 193, sungið t. d. við sálm eftir Valdimar Briem: Lát opnast 
augu mín, sjá: Sálmabók 1988, nr. 190).

Með sálmabókinni 1772 og síðustu útgáfu Grallarans, þeirri 19. sem 
prentuð var á Hólum árið 1779, lýkur útgáfusögu þeirra kirkju-
söngsbóka sem byggðar voru á Sálmabók og Grallara Guðbrands 
biskups Þorlákssonar frá 16. öld. Áhrifa þessara bóka gætti þó miklu 
lengur í sálmasöng hér á landi, jafnvel allt fram á okkar daga. Um 
það vitna meðal annars lagboðar í síðustu útgáfum sálmabókar og 
sálmasöngsbókar íslensku kirkjunnar.

Aldamótabókin 1801
„Í næst undanfarin 207 ár hefur Ísland haft fyrir sig að bera ein-
ungis eina messusöngsbók til brúkunar í kirkjum sínum, nefnilega 
Grallarann […].“ Með þessum orðum hefst formáli þeirrar nýju 
messusöngs- og sálmabókar sem Magnús Stephensen dómstjóri 
(1762–1833) hafði mestan veg og vanda af, þótt undir formálann riti 
einnig Geir biskup Vídalín (1761–1823).72 Það var fyrir tilhlutan 
konungs að þessi bók varð til eins og verið hafði um Grallarann 
tveimur öldum fyrr. Hafði hann með bréfi 24. apríl 1784 falið 

 70 Lbs 1927 4to: 300. Sbr.: Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 376.
 71 Frumheimild lagsins er saltari Buchanans/Olthofs, sem um er fjallað á bls. 285, 

þar er lagið við latneskan texta: Princeps stelliferis. Sjá: Árni Heimir Ingólfsson, 
2003a: 136–137; 2003b: 27–29.

 72 Sálmabók, 1801: 230.
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Aldamótabókin 1801.
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þáverandi biskupum að velja efni í nýja sálmabók, en þessu verki 
hefur þótt miða hægt, svo að nýstofnuðu Landsuppfræðingarfélagi 
er falin framkvæmdin með kansellíbréfi 24. október 1795, og það 
áréttað með konungsbréfi 22. júlí 1796 þar sem boðið er „að nefnd 
messusöngs- sálma- og handbók megi innleiðast til almennrar 
brúkunar í kirkjunum á Íslandi“.73

Það ber talsvert á sjálfsánægju upplýsingarstefnumanna, bæði í 
formála bókarinnar og vandlætingasamri leiðbeiningargrein í bók-
arlok. Þar er að finna ófagrar lýsingar á kirkjusöngnum eins og 
hann tíðkaðist a. m. k. sumstaðar um þessar mundir, og er ekki 
hægt að neita sér um að bregða hér upp sýnishorni af því. Þar er 
verið að leggja áherslu á þá höfuðnauðsyn að allir syngi með sama 
hraða í kirkjunni:

… því að hver óregla getur gert nokkurn söng hræmuglegri en 
þar sem t. d. nokkrir í kirkju syngja sama lagið í einu fljótt, aðrir 
í meðallagi og þriðju teygja endalausa rorru úr hverju atkvæði eða 
hendingu?74

Forsöngvara eru settar strangar reglur um hvernig hann skuli leiða 
sönginn og jafnvel hvenær hann skuli anda, almenningi hins vegar 
um hversu hlíta beri leiðsögn forsöngvarans. Það er talað um: 
„þverlynt og fávíst fólk“, minnst á að einhverjir kynnu að vilja:

með heimsku mótþróa […] spilla góðri reglu í útvortis 
guðsþjónustugerð. Gæfust nokkrir þvílíkir, mót von, er þeirra staður 
og sæti óhentugast í kór, hver auk þessa ekki ætti að vera kjörinn til 
virðingasæta, heldur sæta fyrir góða, liðuga og viðfelldna söngvara, 
helst ungmenni.75

Hér er greinilega verið að fara inn á nýjar brautir. Sjálfsagt var 
umbóta þörf og umbótaviljinn leynir sér ekki. Hann náði ekki 
aðeins til söngsins, heldur ekki síður til sálmanna. Magnús Steph-
ensen skrifaði til „mörgum góðum skáldum […] og sendi þeim 

 73 Sama rit. Til lesarans, bls. v–vi.
 74 Sama rit. Í einskonar bókarauka sem ber yfirskriftina Einföld útskýring yfir þau 3 

nóteruðu sálmalög sem finnast í bókinni og um reglulegan sálmasöng, bls. 278.
 75 Sama rit: 282.
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fjölda útvöldustu danskra sálma til útleggingar“, en í bókina völdust 
að lokum einnig íslenskir og nokkrir þýskir sálmar sem góðskáldin 
höfðu íslenskað.76 En Magnúsi féllu ekki alltaf þýðingarnar og hik-
aði þá ekki við að breyta þeim. Lætur hann nægja í formálanum að 
bera fram þá sameiginlegu von og ósk þeirra Geirs biskups, „að þau 
mikilsvirðu skáld sem í bókinni finna kunna eitthvað umbreytt í 
sálmum sínum virði þessa breytingu einungis eftir okkar velmeinta 
tilgangi“.77 En fyrir breytingunum er gerð þessi grein m. a.:

Í orðalagi sálmanna er […] sneitt bæði hjá öllum myrkum og 
þungskildum, líka og efasömum og tvíræðum orðatiltækjum, en 
kostað kapps um að laga þá sem ljósast og skiljanlegast varð fyrir 
fáfróða og einfalda, hverra fjöldi er mestur til, og þeim helst þörf á 
með sálmum að uppvekjast og uppbyggjast.78

Breytingarnar á sálmunum mæltust ekki vel fyrir hjá skáldunum og 
varla er þess að vænta að sá yfirlætisfulli umvöndunartónn sem hér 
ber svo mikið á hafi stuðlað að vinsældum bókarinnar meðal 
almennings. Hún var kölluð ýmist Aldamótabókin eða Leirgerður, 
og síðara nafnið vísar til þess að bæði var hún prentuð í Leirár-
görðum og svo þóttu mönnum sálmaþýðingar og „lagfæringar“ 
dómstjórans nokkuð leirbornar. 

Í Aldamótabókinni eru aðeins þrjú lög á nótum og af 100 lag-
boðum sem þar koma fyrir eru tveir af hverjum þremur úr Grallar-
anum. Þess var því naumast að vænta að tilkoma bókarinnar ylli 
snöggum breytingum á kirkjusöngnum.

Ýmsir munu hafa verið tregir til að taka upp þessa nýju bók í 
stað síns gamla Grallara, einkum forsöngvarar. Ein elsta frásögn af 
andstöðu þeirra er um Brand Magnússon (1727–1821) bónda í Roð-
gúl (þ. e. Rauðkuhól, hjáleigu frá Stokkseyri) sem var forsöngvari í 
Stokkseyrarkirkju um aldamótin 1800. Í riti Brynjólfs Jónssonar frá 
Minna-Núpi um Þuríði formann og Kambránsmenn er sagt frá 
átökum sem urðu í messu á nýársdag árið 1802 í Stokkseyrarkirkju 
milli Brands forsöngvara og séra Jakobs Árnason (1770–1855) pró-

 76 Sama rit: vi–vii.
 77 Sama rit: viii.
 78 Sama rit: xii–xiii.



263

5. kafli Kirkjusöngur í lúterskum sið

Nótur úr Aldamótabókinni.
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fasts í Gaulverjabæ. Séra Jakob var eindreginn stuðningsmaður 
söngs eftir nýju sálmabókinni og ætlaði að innleiða hann í kirkjum 
sínum, þrátt fyrir misjafnar undirtektir. Um nýársmessuna á 
Stokkseyri og eftirmál hennar segir svo í Kambránssögu:

Hann [þ. e. Brandur] var stórmenni að vexti og afli, stórlyndi og 
atorku og einnig að söngrómi. Hann neitaði að byrja hinn nýja söng. 
Prófastur lét það eigi fyrir standa og byrjaði sjálfur. En þá byrjaði 
Brandur upp hinn venjulega söng í grallaranum og söng svo hátt, að 
eigi heyrðist til prófasts, og þagnaði hann. Eftir messu skaut prófastur 
á fundi, en varð lítið ágengt sökum ákafa Brands. Um kvöldið fór 
prófastur af stað heimleiðis, en komið við í Roðgúl og dvaldi þar 
fram á nótt. Eigi vita menn, hvað þar fór fram. En eftir það sýndi 
Brandur eigi annan mótþróa en að hann fór eigi í kór, heldur sat 
þegjandi í stólnum hjá konu sinni.79 

Segir í sögunni að eftir þetta hafi orðið breyting á afstöðu manna í 
þessum efnum: „og varð hinn nýi kirkjusöngur viðtekinn; en mót-
staðan varð að engu“.80 Víða munu þessi umskipti hafa tekið lengri 
tíma og orðið átakameiri en hér var frá sagt.

Þrátt fyrir gagnrýni og andstöðu margra kirkjunnar manna og 
forsöngvara81, telst Aldamótabókin, með viðbætum 1819 og 1861, 
vera aðalsöngbók íslensku kirkjunnar þar til sálmabók þeirra Péturs 
biskups Péturssonar og séra Stefáns Thorarensens kom út 1871. Sú 
bók er nokkuð fornleg á svip (með gotnesku letri) en þar eru all-
mörg lög á nótum. Ný sálmabók kom svo 1886 en í henni eru engar 
nótur.

Leiðarvísir Ara Sæmundsen 1855
Þótt lýsingar Magnúsar Stephensens kunni að vera ýktar mun þó 
vera sanni næst að kirkjusöngur á 18. öld hafi „hvorki verið fagur 
né réttur“ eins og séra Bjarni Þorsteinsson tekur til orða.82 „Lítur 

 79 Brynjúlfur Jónsson, 1945: 15. Sbr. Jón Pálsson, 1945.
 80 Sama rit: 17.
 81 Sjá nánar: Gils Guðmundsson, 1951.
 82 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 47–49.
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helst út fyrir að lögin hafi ekki verið kennd beinlínis eftir nótunum, 
því að mörg lög í Grallaranum eru alveg rétt nóteruð eins og þau 
eru í útlendum nótnabókum, eldri og yngri“. Telur séra Bjarni að 
lögin hafi verið kennd munnlega og hljóðfærislaust, þannig hafi 
þau afbakast smám saman á löngum tíma, og til orðið þau sálmalög 
sem kölluð voru gömlu lögin. Hann leggur á það áherslu að hann 
telur kirkjusönginn hafa átt sitt „gullaldar-tímabil“ á síðustu öldum 
pápískunnar og fyrst eftir siðaskiptin, margir klerkar og biskupar 
þeirra tíma hafi verið vel að sér í söng og hafi stuðlað að því, beint 
og óbeint, að kunnátta í þeim efnum hafi breiðst út meðal almenn-
ings. Síðan hafi þessu öllu hrakað. Augljóst er að ekki var á góðu 
von eftir að Grallarinn hafði verið „bannfærður“ og engin nótna-
bók kom í staðinn, en þannig stóð fram yfir miðja 19. öld. Víða 
munu „gömlu lögin“ hafa verið sungin fram til 1860–1870 eða 
lengur, og a. m. k. í einni kirkju héldu þau velli fram yfir aldamótin 
1900.83

Tilraun til að bæta úr þessu var gerð 1855 þegar Ari Sæmundsen 
(1797–1876) gaf út í bók 119 sálmalög sem skráð voru með bók-
stöfum í stað nótna. Tilgangur Ara með útgáfu þessa rits var marg-
þættur eins og fram kemur á titilblaði: Leiðarvísir til að spila á lang-
spil og til að læra sálmalög eftir nótum og nótur með bókstöfum til 
allra sálmalaga í messusöngsbók vorri …84 Ætlun hans var sú að gagn 
mætti hafa af rétt nótusettu langspili til að læra lögin í bókinni. 
Mun hún eflaust hafa komið ýmsum að tilætluðum notum. En galli 
á henni er að lögin eru tekin úr ýmsum áttum, án þess að grein sé 
gerð fyrir þeim, og stundum breytir bókarhöfundur lögum, jafnvel 
þeim sem tekin eru úr prentuðum erlendum bókum, eftir því sem 
honum þykir „þægilegra og viðkunnanlegra“.85 Þá keyrir hann lögin 
öll í hljóðfallsfjötra með strangri tví- eða þrískiptri taktskipan sem 
þráfaldlega gengur í berhögg við eðlilegar áherslur sálmanna, og 
leggur áherslu á það í „leiðarvísi“ sínum að út af því megi ekki 
bregða „þó stuðlaföll í versum er syngjast eiga, samsvari ekki niður-

 83 Sama rit: 56.
 84 Ari Sæmundsen, 1855: 1.
 85 Sama rit: 83 o. v.
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Leiðarvísir til að spila á langspil og til að læra sálmalög eftir nótum og nótur 
með bókstöfum til allra sálmalaga í messusöngsbók vorri …
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skipun söngliðanna“.86 Hann þýðir orðið taktur, sem Sigfús Einars-
son kallaði síðar deild, með orðinu söngliður. Því miður hefur þessi 
háttur verið við hafður í flestum sálmalagaútgáfum síðar, oft með 
óheppilegum afleiðingum. Í gömlum lögum fer einatt betur frjáls 
taktskipan þar sem skipst geta á tvíliðir og þríliðir eftir eðlilegum 
áherslum textans, og þannig er líklegast að sungið hafi verið.87 
Raunar geta taktstrik í slíkum lögum verið villandi, og þau eru 
óþörf, að minnsta kosti meðan skrifað er og sungið einradda. Þeim 
sem þekkja hinar óreglulegu áherslur í íslenskum rímnakveðskap 
ætti ekki að bregða þótt nokkurrar óreglu í hljóðfalli gæti einnig í 
sálmasöngnum.

Árið 1840 höfðu gerst þau tíðindi að danska tónskáldið C. E. F. 
Weyse hafði raddsett 60 íslensk sálmalög handa Dómkirkjunni í 
Reykjavík, sem sama árið fékk fyrsta pípuorgelið. Söngbókarhand-
rit Weyses var aldrei prentað en var notað til orgelleiks með söng í 
Dómkirkjunni.

 86 Sama rit: 21.
 87 Sjá t. d. ritgerðina: Hymns and Hymn Tunes (eftir Percy Scholes og Chrostofer 

Moore). Í: The New Oxford Companion to Music (NOCM), 1984. I: 891. 
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eftir siðaskipti

Allt frá upphafi ritaldar og fram á 16. öld voru íslenskar bókmenntir 
og önnur menningarverðmæti í rituðu máli, þar með talin tónlist, 
varðveitt á handritum skrifuðum á skinn, sem á íslensku var nefnt 
bókfell en á erlendum málum pergament. Þegar líður fram á 16. 
öldina og með siðskiptatímanum koma til sögu hér á landi nýjungar 
sem ollu straumhvörfum í varðveislu og útbreiðslu ritmáls, en það 
voru pappírinn og prentlistin. Framan af var pappír bæði dýr og 
vandfenginn, þess vegna var skinn notað um nokkurt skeið við 
skriftir samhliða pappír. Skörunartímabilið frá elstu pappírshand-
ritum og fram til síðustu skinnhandrita var um það bil heil öld, frá 
fyrri hluta 16. aldar og nokkuð fram á þá 17.

Með tilkomu pappírs fjölgar mjög handritum sem varðveist hafa 
fram til okkar daga. Frá öldunum eftir siðaskipti eru varðveitt 
feiknin öll af handritum, skjölum og bréfum sem eru mikilvægar 
heimildir um sögu og menningu þjóðarinnar á þessu tímabili.

Ef litið er til þeirra bókmennta í bundnu máli sem varðveist 
hafa, er rétt að hafa í huga að langmest af því sem ort hefur verið á 
Íslandi allt frá miðöldum, voru í raun söngtextar. Þetta á við um 
allar greinar skáldskapar: kvæði af ýmsu tagi, sagnadansa, þulur, 
rímur og vikivakakvæði og svo sálma eftir að komið var fram yfir 
siðaskipti. Um allt þetta efni er vitað að það var sungið eða kveðið 
en aðeins sálmalögin komust á blað. Ástæða þess gæti meðal annars 
hafa verið sú sem vikið er að víðar í þessu riti, að nóturnar virðast 
hafa verið taldar heilög tákn sem aðeins mátti nota Guði til dýrðar 
og helgum mönnum og hefur það viðhorf líklega verið ríkjandi allt 
fram á 19. öld.

6



270

Íslensk tónlistarsaga

Meðal pappírshandrita frá öldunum eftir siðaskipti er mikið af 
sálma- og kvæðahandritum. Í þeim eru oft lög skrifuð með nótum 
við upphafserindið. Á undanförnum árum hefur farið fram sérstök 
athugun á þessum söngvaarfi þjóðarinnar í handritum. Efnt var til 
umfangsmikils rannsóknarverkefnis sem í fyrstu var unnið á vegum 
félagsskaparins Collegium musicum í Skálholti en síðar á vegum 
Helgisiðastofnunar. Hluti verkefnisins var sérfræðirannsókn sem 
kostuð var með styrkfé úr ýmsum rannsóknasjóðum. Niðurstöður 
þessara rannsókna eru að hluta til orðnar aðgengilegar á sérstökum 
vef og í gagnagrunni um sálmafræði (e. hymnology) sem finna má 
á heimasíðu Helgisiðastofnunar.1 Einnig liggja fyrir niðurstöður í 
óprentuðum skýrslum til rannsóknasjóða. Heildarfjöldi kannaðra 
handrita í þessu verkefni var um 5000. Af þeim voru rannsökuð 
nánar um 1000 sálma- og kvæðahandrit frá tímabilinu 1550–1800. 
Um 120 þessara handrita (rúmlega 10%) höfðu að geyma sönglög á 
nótum. Samtals reyndust þar vera um 1000 sönglagauppskriftir af 
rúmlega 670 sálma- og kvæðalögum.2 

Fyrir kemur að tilteknir flokkar sálma eða kvæða hljóti meiri 
hljómgrunn hjá almenningi en aðrir. Algengt er að slíkur skáld-
skapur ásamt tilheyrandi sönglögum finnist í fjöldamörgum 
afskriftum. Eitt þekktasta dæmi um þetta er kvæðabók séra Ólafs 
Jónssonar á Söndum, sem nánar er fjallað um hér á eftir. Fleiri 
dæmi má finna um skyldleika handrita þar sem sömu sönglög og 
textaerindi koma fyrir aftur og aftur. Má af því ráða að syrpur af 
kvæðum og sálmum, líkar að efni, hafa gengið í afskriftum manna 
á milli og fylgdu þeim oft sönglög á nótum. Í flestum tilvikum er 
um að ræða lög við sálma og andleg ljóð, söngvar með nótum við 
veraldleg kvæði eru sjaldgæfari, enda var ekki farið að skrifa slík lög 
upp á nótur að neinu ráði fyrr en komið var fram á 19. öld.

Hér á eftir verður fjallað nánar um nokkur markverð handrit 
skrifuð eftir siðaskipti, bæði einstök rit og handritaflokka, sem hafa 
að geyma sönglög skrifuð með nótum.

 1 Veffang: brandur.eyjar.is/skalholt
 2 Samkvæmt upplýsingum frá Guðrúnu Laufeyju Guðmundsdóttur tón listar-

fræðingi.
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Kvæðabók séra Ólafs Jónssonar á Söndum
Eitt af þekktum skáldum sinnar samtíðar var séra Ólafur Jónsson 
(1560–1627) sem lengi var prestur á Söndum í Dýrafirði og er hann í 
ræðu og riti jafnan kenndur við þann stað.3 Því hefur verið haldið 
fram að séra Ólafur hafi „verið á fyrri tímum einna vinsælastur allra 
skálda með Íslendingum“.4 Þessum miklu og almennu vinsældum 
náði hann enda þótt næstum ekkert af skáldskap hans kæmi út á 
prenti fyrr en þá helst nú á allra síðustu tímum. Þess vegna er þeim 
mun meira að finna af kvæðum hans í handritum og er umtalsverður 
hluti þeirra samstæður í heilli kvæðabók sem varðveist hefur í fjöl-
mörgum uppskriftum. Samkvæmt yfirliti Páls Eggerts Ólasonar5, er 
kvæðabók séra Ólafs til í heilu lagi í rúmlega 20 handritum, flestum í 
Landsbókasafni en nokkrum í útlendum söfnum. Auk þess eru ein-
stök kvæði í fjölda annarra handrita, sums staðar nokkur saman.

Kvæði séra Ólafs eru langflest andlegs efnis og hefur hann sjálfur 
gert grein fyrir þeim í eins konar formála framan við kvæðabók 
sína,6 með þessum orðum:

Þessi kvæði skiptast í tvo parta. Sá fyrri sér og horfir heim til nokurra 
vorra almennilegra lærdómsgreina, sem kenndar eru, einkum til 
iðranar-yfirbótinni og hennar þriggja parta; item til lögmálsins og 
evangelii, einkannlega Christi vors endurlausnara, sem lesarinn fær 
vel skilið. – Sá seinni parturinn er kvæði, kveðin fyrir ýmsar persónur, 
fyrir þeirra bón, eða minnast annaðhvort á sína umliðna ævi eður guðs 
velgerninga eður sína viðskilda ástvini; sum eru um eitt og annað, 
það sem mig lysti til í kvæði að setja, sem vel finnst hér í vegi í þessu 
kverkorni; sum eru gagnleg á móti skaðsömum freistingum, hjartans 
angist og hugarsturlun, fyrir þá, sem þau vilja athuga.7

Einkennandi fyrir bragarhætti á mörgum kvæðum séra Ólafs er að 
hann yrkir þau undir danskvæðaháttum með frumsömdum við-

 3 Íslenskar æviskrár, IV: 58. Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV: 610–617.
 4 Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV: 610.
 5 Sama rit: 611.
 6 Lbs 1516 4to, sbr. einnig Lbs 779 4to.
 7 Hér skv. Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV: 612.
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lögum. Jafnvel þótt yrkisefnið sé af veraldlegu tagi er jafnan and-
legur blær yfir kvæðunum. Dæmi um slíkt er „kvæði um drykkju-
skap, sem kallast drykkjuspil“ og hefst það með eftirfarandi 
viðlagi:

  Hýr gleður hug minn
  hásumartíð;
  skæran lofi skapara sinn
  öll skepnan blíð;
  skín yfir oss þín miskunnin;
  hýr gleður hug minn.

Upphafserindið hljóðar þannig:

  1. Gleður mig enn sjá góði bjór,
  guð sé þökk og lof;
  þó mín sé drykkjan megn og stór
  og mjög við of,
  mun þó ei reiðast drottinn vór,
  – hýr gleður hug minn.

Með mörgum ljóðanna í kvæðabók séra Ólafs eru sönglög sem 
skrifuð eru með nótum við upphafserindi þeirra og finnast þessi 
lög í fjölmörgum uppskriftum kvæðabókarinnar, mismörg þó eftir 
handritum. Alls munu sönglög finnast í um það bil 40 handritum 
með kvæðum séra Ólafs og eru þau allt frá einu eða tveimur talsins 
í hverju handriti upp í 13 til 15 þar sem þau eru flest.

Eitt af helstu handritum kvæðabókarinnar er óvenju glæsilegt 
hvað rithönd, frágang og nótnaskrift snertir. Er það síst að undra, 
því þar hélt á penna einn listfengasti og söngfróðasti maður sinnar 
samtíðar, séra Hjalti Þorsteinsson prestur í Vatnsfirði. Þetta handrit 
hans af kvæðabók Ólafs á Söndum8 er meðal helstu dýrgripa síðari 
alda í handritadeild Landsbókasafns Íslands.

 8 ÍB 70 4to. Nánar um handritið, sjá: Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 315–325. 
Finnbogi Guðmundsson, 1993.
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Sálmar séra Odds Oddssonar
Davíðssálmar hafa allt frá fyrstu tíð skipað veglegan sess í helgihaldi 
kristinna manna, eins og hjá Gyðingum áður. Svo var einnig hér á 
landi. Til eru í íslenskum handritum og handritabrotum mörg 
merkileg dæmi um Davíðssálmasöfn af ýmsu tagi, bæði frá kaþ-
ólskum tíma og einnig frá öldunum eftir siðaskipti. Er þar ýmist 

„Sjálfur Drottinn sannleikans“. Mynd úr IB 70 4to.
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um að ræða sjálfa Davíðssálmana á fornmálum, þýðingar þeirra á 
íslensku, ellegar texta þar sem sálmarnir eru umortir til söngs. Má 
nefna ýmis dæmi af þessu tagi, allt fram til sálmaskálda á okkar 
tímum. 

Til eru í handritum rímaðar Davíðssálmaþýðingar eftir séra Odd 
Oddsson (um 1565–1649) sem var einn lærðasti og fjölfróðasti 

Síða úr Genfarsaltara.
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maður sinnar samtíðar. Hann lærði í Skálholtsskóla, varð síðar 
dómkirkjuprestur þar en lengst af var hann prestur á Reynivöllum í 
Kjós. Fyrirmynd að þýðingum séra Odds var svokallaður Genfar-
saltari, upprunalega ortur á frönsku og gefinn út 1565 með fjór-
rödduðum sönglögum, útsettum af franska tónskáldinu Claude 
Goudimel (1514–1572). Þessi saltari varð helsta kirkjusöngsbók 
húgenotta og frönskumælandi Kalvínista, en sálmasöngur þeirra 
byggist næstum eingöngu á Davíðssálmum. Þýskur Lúterstrúar-
maður og sálmaskáld, Ambrosius Lobwasser (1515–1585), þýddi 
Genfar-saltarann á þýsku undir frönsku sönglögunum og bragar-
háttum þeirra. Þýðing Lobwassers var fyrst prentuð 1573 en síðan 
fjölmörgum sinnum og voru sálmar hans sungnir í Þýskalandi allt 
fram undir aldamótin 1800.

Saltari Lobwassers hefur verið til hér á landi, sennilega í Skál-
holti. Eftir honum hefur séra Oddur þýtt mestan hluta sálmanna á 
íslensku og hafði með þeim í handriti sínu lögin einrödduð og í 
tenórlykli. Var það í samræmi við fyrirmynd Genfar-saltarans, sem 
var fjórraddaður með laglínuna í tenór. Þýðingar séra Odds voru 
ekki prentaðar en eru til í þremur handritum og stakir sálmar finn-
ast víðar. Þekktust er þýðingin á 6. sálminum, „Í þinni ógna bræði“ 
sem prentuð var í Höfuðgreinabók 1772. Þess er getið að handrit 
með sálmum séra Odds voru til í Skálholti og að þar hafi þeir verið 
sungnir fram á 17. öld, m.a. við skólaslit latínuskólans.9 

Í tengslum við samntekt þessa rits, hefur farið fram athugun á 
handritum með sálmaþýðingum séra Odds og þau verið borin 
saman við erlendar heimildir, bæði frönsku lögin í útsetningum 
Goudimels og einnig við þau lög sem fylgdu með þýskri þýðingu 
Lobwassers. Í þeirri athugun hefur komið fram, að flest af lögunum 
í handritum með þýðingum séra Odds, má rekja beint til Genfar-
saltarans eða þýskrar þýðingar hans og framan af eru lögin hin 
sömu og í sömu röð. En er á líður er ekki sama regla á þessu. Brag-
arhættir eru ekki alltaf hinir sömu á íslensku þýðingunni eins og í 
franska eða þýska textanum og er þá stundum gripið til laga sem 
hafa verið við aðra sálma í erlendu fyrirmyndunum. Enn eru svo 

 9 ÞÍ. Hannes Þorsteinsson: Æfir lærðra manna. Oddur Oddsson, 12.
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nokkur lög í þessum handritum sem ekki hafa fundist í erlendum 
heimildum, svo vitað sé. 

Fleira bendir til að séra Oddur hafi verið söngfróður og að nafn 
hans hafi tengst sönglífi í Skálholti, þar á meðal iðkun fjölradda 
söngs. Í skólameistarasögum er frásögn af tvísöngsiðkun í tíð Ólafs 
Jónssonar sem var heyrari í Skálholtsskóla 1659–1667 og skóla-
meistari þar 1667–1688:

Í hans tíð og séra Odds Eyjólfssonar, þá skólameistarar voru, komst 
aftur í brúkun, bæði í Skálholtskirkju og skóla, discantssöngur, 
einkanlega bicinium guðspjallasálmatóna, sem gert hafði séra Oddur 
Oddsson á Reynivöllum, en sjálfa sálmana orti séra Einar Sigurðsson 
í Eydölum. En þennan tvísöng iðkuðu fyrst þá í Skálholti um 
veturinn 1663 og 1664 Teitur Torfason, sem síðan varð ráðsmaður 
í Skálholti og Sigurður Björnsson, sem þá var smásveinn og skrifari 
Mag. Brynjólfs Sveinssonar.10 

Eins og fyrr segir er þetta mikla og sérstæða þýðingarverk einungis 
varðveitt í þremur heillegum handritum auk tínings og stakra 
sálma á víð og dreif í öðrum handritum. Sálmar séra Odds og lögin 
sem þeim fylgdu komust ekki á prent og urðu því aldrei almenningi 
kunn. Eigi að síður er hér um að ræða athyglisvert verk, meðal 
annars vegna þess að þetta mun vera eina dæmið í íslenskri kirkju-
sögu um tilraun til að útbreiða hér á landi sálmakveðskap og söngva 
tengda mótmælendatrú Kalvínista á meginlandi Evrópu.11 

Melodia
Eitt merkasta sönglagasafn íslenskt frá fyrri tíð er varðveitt í papp-
írshandriti frá miðri 17. öld sem nefnist Melodia. Frumritið er nú í 
Háskólabókasafninu í Kaupmannahöfn og er þangað komið úr 
fórum málfræðingsins Rasmusar Kristjáns Rask.12 Við þá rannsókn 

 10 Jón Halldórsson, 1916–1918: 216–217. Úr skólameistararegistri Odds biskups Ein-
arssonar, með viðbótum Odds Eiríkssonar á Fitjum. [Ath.: Titil og ártöl!]

 11 Um áhrif frá Kalvínstrú hér á landi á siðskiptaöld er varla getið. Sjá þó: Páll Egg-
ert Ólason, 1919–1926, III: 688–689.

 12 Safnmark handritsins er: Rask 98 8vo. 
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sem hér greinir, var stuðst við ljósrit sem höfundi var látið í té af 
Vésteini Ólasyni fyrrum forstöðumanni Stofnunar Árna Magnús-
sonar í Reykjavík.

Handritið lætur ekki mikið yfir sér. Það er um 90 blöð í litlu 
grallarabroti (síðustærð 14,5–15 x 9–10 sm). Nær allstaðar eru fjórir 
nótnastrengir á síðu, einstaka sinnum fimm, og oftast fjórar línur í 
strengnum en stundum þó fimm. Nótnalyklar eru ýmist c- eða f-
lyklar, stundum báðir í senn, og víða er skrifað lækkandi formerki, 
b fyrir h (fast formerki). Skriftin er fremur smá en þó læsileg nema 
þar sem dökkir blettir eru í handritinu. Þó eru línur í nótnastreng 
víða ógreinilegar í ljósritinu en þó ekki svo að til vandræða sé.

Þetta er nótnabók fyrst og fremst og að því leyti mjög ólík þeim 
mörgu kvæðasöfnum frá 17. og 18. öld þar sem einu og einu lagi er 

Lokatónn lags í Melódíu. Rask 98, varðveitt í Den Arnamagnæanske Samling í 
Kaupmannahöfn.
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skotið inn við upphaf kvæðis sem síðan er skrifað upp í heild. Hér 
er öll áhersla lögð á lögin og aðeins tekið eitt erindi (upphafserindi) 
úr hverju kvæði og sett undir nóturnar. Nótnaskriftin er hins vegar 
frumstæð. Nótnamyndin er alltaf hin sama, lík og L sem stendur á 
höfði, lárétti leggurinn nokkru gildari en hinn lóðrétti, og er sá 
síðar nefndi jafnan mjög stuttur. Af nótunum verður því ekkert séð 
um lengd tóna. Undantekning er þó að lokatónn lags er jafnan 
sýndur með nótumynd sem líkist bókstafnum H og er þverleggur-
inn þá lengri og gildari en á öðrum nótum en hinir lóðréttu stuttir. 
Á þessa nótu er líka jafnan settur dráttarbogi (fermata). Í latínu-
söngvum sem hér eru nokkrir er algengt að tveir eða fleiri tónar 
komi á sama atkvæði og eru nóturnar þá tengdar (ligatur).

Melodia hefur einnig þá sérstöðu að hún geymir nokkur lög við 
veraldlega texta og er ein elsta heimild um slíka söngva sem varð-
veist hefur.13 Annars er efnið mest trúarlegt, sálmar og andleg 
kvæði. Þá er hér merk heimild um tvíradda söng eins og hann hefur 
verið iðkaður á Íslandi á 17. öld. Lögin (eða ljóðin) eru tölusett á 
spássíu og teljast vera 226, en þess er að gæta að í sumum tvíradda 
lögunum eru raddirnar skrifaðar hvor fyrir sig og fær hvor sína 
tölu. Þá er eitt lag tvískrifað (nr. 45 og nr. 89), þó ekki alveg sam-
hljóða, en nr. 90 vantar. Lögin eru því í raun nokkru færri en tölu-
setningin bendir til, eða um 220 talsins.

Við lögin nr. 160–165 stendur í handritinu ýmist TENOR eða 
BASSUS. Hér er um að ræða tvírödduð lög, þrjú á þessum stað, 
tölusett 160/161, 162/163, og 164/165. Fleiri eru síðar í bókinni, sum 
með latínutextum. Í fyrsta laginu er tenor skrifaður á undan án 
texta, síðan bassus með texta. Í síðari lögunum tveimur er tenor 
skrifaður fyrst með texta, síðan bassus textalaus. Tvíröddunin í 
þessum lögum á ekkert skylt við „íslenska tvísönginn“ eins og hann 
hefur verið skilgreindur og honum lýst, fyrst í þjóðlagasafni séra 
Bjarna Þorsteinssonar og á um það sammerkt við mestallan þann 
tvísöng sem finna má í gömlum handritum og verður nánar um 
það rætt síðar (sjá bls. 359).

 13 Sjá þó það sem fyrr var nefnt um latneskan drykkjusöng í handritinu AM 622 4to 
frá 16. öld.
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Í handritinu sjálfu er gerð grein fyrir efni þess sem hér segir:

Á fyrstu blaðsíðu: MELODIA Nokkrir útlenskir tónar með íslensk um 
skáldskap og margir af þeim nytsamlegir til andlegrar skemmtunar.

Á undan nr. 68: Hér tekur efnið að snúast til annars efnis sem lesarinn 
eður söngvarinn láti sig ei hneyksla.

Þetta vísar til þess að textarnir við næstu lög eru veraldlegs efnis.
Á undan nr. 89: Nú bregður til betra meiningu orðanna.
Þessar „afsakanir“ varðandi notkun nótna við veraldlega texta styðja 

þá tilgátu sem fyrr var fram sett um að litið hafi verið á nótur sem 
eins konar heilög tákn (sbr. bls. 269).

Á eftir nr. 93 stendur þetta neðst á vinstri síðu: Allt hingað til Jóns 
Ólafssonar tónar nema það síðasta.

Efst á næstu síðu, á undan nr. 94: Úr kvæðabók s(éra) Ólafs Jónsonar 
sáluga.

Á eftir nr. 137: Hingað til úr kvæðabók s. Ólafs Jónssonar sáluga. En 
það nú eftir fylgir er héðan og þaðan saman tekið.

Á undan nr. 204 er fyrirsögn: Lög úr sálmabókinni. Að síðasta laginu, 
nr. 226, er sérstakur formáli: Sú fagra seqventia In sapientia 

Upphafssíða Melódíu. Rask 98, varðveitt í Den Arnamagnæanske Samling í 
Kaupmannahöfn.
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disponent omnia, um sending Guðs sonar af himnum í vort hold. 
Má syngjast á öllum stórhátíðum ársins og oftar. Útlögð af séra 
Ólafi Guðmundssyni.

Í bókarlok er Registur þeirra tóna sem fyrst standa í þessu kveri. Þar er 
raðað í stafrófsröð textaupphöfum laganna til og með nr. 93. 

Eins og skýrt kemur fram í þessum athugasemdum skrifarans 
skiptist efni handritsins í fjóra flokka eftir því hvert efnið er sótt. 
Registrið gæti bent til þess að í bókinni hafi upphaflega verið aðeins 
93 fyrstu lögin, hún hafi ekki átt að verða stærri, og við þau eigi 
orðin „útlenskir tónar“ á fyrstu síðu handritsins. Síðan hafi verið 
bætt við lögunum við kvæði séra Ólafs á Söndum, lögum „héðan og 
þaðan“ og loks lögum úr sálmabókinni.

Handritið hefur verið talið skrifað um miðja 17. öld, „naumast 
síðar en 1660–70“ segir Jón Helgason prófessor.14

Séra Bjarni Þorsteinsson birtir meginefni Melodiu í þjóðlagasafni 
sínu15, en skeytir lítið þeirri kaflaskiptingu bókarinnar sem hér 
hefur verið gerð grein fyrir. Einnig gætir sums staðar ónákvæmni í 
afritun og gerðar eru tilraunir til leiðréttinga þar sem þeirra er ekki 
þörf. Hann gengur hiklaust út frá því að Jón sá Ólafsson sem 
nefndur er hafi sjálfur skrifað bókina, og hafi hann verið sonur séra 
Ólafs á Söndum. Styðst hann þar við ummæli dr. Jóns Þorkelssonar 
sem hafði áður kveðið upp úr um það að Melodia væri „skrifuð 

 14 Íslensk fornkvæði, IV: XXVI.
 15 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 209–314.

Úr Melódíu. Rask 98, varðveitt í Den Arnamagnæanske Samling í 
Kaupmannahöfn.
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nálægt 1650 af Jóni nokkrum, syni séra Ólafs, annars óþekktum 
manni“. Séra Bjarni bætir því við að þeir feðgar báðir hafi „eflaust 
verið söngfróðir menn og söngvinir miklir“. Hann vill helst líta 
fram hjá því sem segir um „útlenska tóna“ í upphafi handritsins og 
getur ekki samrýmt það því sem síðar segir um „Jóns Ólafssonar 
tóna“. Hann tekur þó ekki fyrir að „nokkur af lögunum hafi mátt 
telja útlend eða af útlendum rótum runnin“ þegar bókin var skrifuð. 
En mikill hluti laganna sé innlendur, „bæði eftir þá feðga Jón Ólafs-
son, er hefur skrifað bókina, og föður hans … “ og ýmsa aðra.16

Um Jón Ólafsson frá Söndum er ekkert vitað annað en það að 
Jón er nefndur meðal barna séra Ólafs. Flest bendir til að hann hafi 
dáið ungur og komi því alls ekki við þessa sögu. Í handritinu er 
ekkert sem bendir til þess, nema ef telja skyldi þær afarveiku líkur 
sem felast í nöfnunum Jón og Ólafur. Raunar er þar ekki heldur 
nokkur stafkrókur sem bendir til þess að sá maður sem skrifaði 
handritið hafi heitið Jón Ólafsson. Það sem ráðið verður af hand-
ritinu er það eitt að óþekktur skrifari hefur skrifað upp eftir Jóni 
nokkrum Ólafssyni 92 erlend lög sem íslensk ljóð hafa verið sett 
við. Þessi lög kallar hann „Jóns Ólafssonar tóna“ af því að þau eru 
skrifuð upp eftir honum en eru annars ókunn hér um slóðir. Síðan 
hefur svo verið bætt við öðru efni eins og fyrr er rakið.

Engin haldbær rök eru fyrir því að ómerkja ummælin um 
„útlenska tóna“ í fyrsta hluta bókarinnar, enda verður ekki séð af 
öðrum heimildum að þau lög hafi fest rætur hér. Auk þess hefur 
komið fram í nýlegum rannsóknum að sum lögin eða fyrirmyndir 
þeirra hafa fundist á erlendum bókum víða um Evrópu.17 Hitt má 
ljóst vera að ummælin eiga aðeins við fyrsta hluta handritsins og 
segja ekkert um uppruna þeirra laga sem þar á eftir fara.

Jón Helgason prófessor hefur getið þess til að sá Jón Ólafsson 
sem hér um ræðir hafi verið Jón Indíafari (1593–1679). Hann kom 
heim 1626 eftir 11 ára útivist, og hafði lengst verið í Danmörku eða 
á dönskum skipum og mun hafa farið víðar en nokkur annar 
Íslendingur um hans daga. Frásagnir hans af ferðum sínum þykja 

 16 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 207–208.
 17 Sjá: Árni Heimir Ingólfsson, 2007.
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stórmerkar og hafa verið þýddar á margar erlendar tungur. Sjálfur 
orti hann talsvert, þýddi sagnadansa og orti kvæði í sama stíl (með 
viðlagi). Jón Helgason birtir í Fornkvæðaútgáfu sinni þýðingar eftir 
Jón Indíafara og lætur þar fljóta með sex vísur úr Melodiu.18 Þær 
nýju rannsóknir á erlendum heimildum, sem fyrr voru nefndar, 
renna styrkum stoðum undir niðurstöðu Jóns Helgasonar.

Hymnodia sacra
Eitt merkasta sönglagahandrit frá 18. öld nefnist Hymnodia sacra 
eður ein hjartnæm andleg söngbók, innihaldandi útvalda og góða, 
gamla og nýja, kristilega og lystilega söngva. Á titilblaði kemur fram 
að bókin er saman tekin og uppskrifuð af séra Guðmundi Högna-
syni presti í Vestmannaeyjum árið 1742. 

Guðmundur Högnason (um 1713–1795) var í Skálholtsskóla 1728–
1734, var fyrst aðstoðarprestur að Holti undir Eyjafjöllum, en fékk 
veitingu fyrir Kirkjubæ í Vestmannaeyjum 1742 og hélt það embætti 

 18 Íslenzk fornkvæði, 1962–1981. IV: XXVI–XXIX, 65–66. Páll E. Ólason, 1919–
1926, IV: 303–308.

Úr Melódíu. Rask 98, varðveitt í Den Arnamagnæanske Samling í 
Kaupmannahöfn. 
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í hálfa öld, til 1792. Séra Guðmundur var talinn „vel að sér, skarpvitur 
og merkur maður, […] prýðilega að sér í söng […] og skáldmæltur, 
bæði á íslensku og latínu, […] fékkst mjög við ritstörf.“19

Séra Guðmundur kom einnig við sögu, þegar út kom sú endur-
skoðaða útgáfa sálmabókarinnar, sem kölluð hefur verið Höfuð-
greinabókin (sjá bls. 258).20 Þar segir svo í eftirmála sem undirrit-
aður er af Hálfdani Einarssyni rektor Hólaskóla: 

Nokkrir af sálmunum […] finnast hér nóteraðir, annaðhvort eftir 
fyrri sálmabók herra Guðbrands eða eftir því sem [ég] hef þá in 
manuscriptis [í handritum] fyrirfundið, hvar til mér hefur ei litla 
liðsemd veitt æruverðugur guðsmaður séra Guðmundur Högnason 
í Vestmannaeyjum.21

Af þessum orðum má álykta að séra Guðmundur hafi notið mikils 
álits sem kunnáttumaður um söng og sálmalög, úr því að til hans 
var leitað frá Hólum í Hjaltadal alla leið til Vestmannaeyja til 
aðstoðar við þessa útgáfu. 

Meginefnið í Hymnodia sacra er safn sálma og andlegra kvæða 
en í síðasta hluta bókarinnar eru tveir flokkar vikubæna. Við marga 
af sálmunum eru sönglög á nótum, alls 110 talsins.

Ferill handritsins er ókunnur fyrstu öldina eftir að það var 

 19 Íslenskar æviskrár, II: 155.
 20 Íslenskar æviskrár, II: 155–156.
 21 Sálmabók, 1772 (Höfuðgreinabók): 493–494. Til góðfúss lesara (eftirmáli).

Sálmur úr Hymnodia sacra. Lbs. 1927, 4to.
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skrifað. Eftir miðja 19. öld var bókin komin norður í Skagafjörð en 
ekki er vitað með hvaða atvikum. 30 ár liðu frá því að hún var 
skrifuð og þar til Höfuðgreinabókin fyrrnefnd var gefin út á Hólum. 
Sökum tímamunarins er ekki líklegt að Hymnodia hafi verið rituð 
beinlínis til undirbúnings útgáfunni en þó gæti hún verið eitt þeirra 
handrita sem Hálfdan skólameistari vísar til í eftirmála sínum. 

Séra Bjarni Þorsteinsson þjóðlagasafnari frétti fyrst af þessu 
handriti nokkru eftir 1890 þegar hann var kominn norður til Siglu-
fjarðar. Skömmu síðar fékk hann bókina, fyrst að láni og síðan til 
eignar, frá Ólafi Sigurðssyni í Ási í Hegranesi, en hann hafði fengið 
handritið úr dánarbúi séra Jóns Reykjalíns eldra (1787–1857) sem 
lengi var prestur á Ríp í Skagafirði og rómaður söngmaður.

Séra Bjarna Þorsteinssyni taldist svo til að af 110 sálmalögum í 
bókinni væru 23 erlend. Hin 87 taldi hann innlend og tekur þau 
upp í þjóðlagasafn sitt.22 Það verður því miður að játa að uppskriftir 
séra Bjarna eru afar ónákvæmar og einatt rangar í ýmsum meginat-
riðum. Varðar það bæði hljóðfall og tónhæð. Það fer vart á milli 
mála að séra Bjarni hefur talið sig vera að leiðrétta eða lagfæra 
heimild sína en áfellist þó mjög aðra fyrir slíkt atferli.23 

Hymnodia sacra er nú í Landsbókasafni Íslands.24 Það er meðal 
merkustu sálma- og sálmalagasafna sem varðveitt eru frá öldunum 
eftir siðaskipti og ætti skilið verða gefið út í vandaðri fræðilegri 
útgáfu.

Davíðssálmar Buchanans/Olthofs
Um og eftir siðaskiptin bárust hingað til lands erlendir straumar í 
fræðaiðkun og lærdómsgreinum í anda fornmenntastefnunnar 
(„húmanismans“). Meðal þekktra talsmanna þeirrar stefnu voru 
Arngrímur Jónsson lærði (1568–1648) Brynjólfur Sveinsson Skál-
holtsbiskup (1605–1675) og Árni Magnússon handritasafnari (1663–
1730).25 Í latínuskólum var lögð áhersla á fornklassísk fræði, m.a. 

 22 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 325–391.
 23 Sbr. Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 500–501.
 24 Safnmark: Lbs 1927 4to.
 25 Hannes Pétursson, 1980: 51–52.
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lestur ljóða Horatíusar og annarra fornklassískra skálda. Þessi áhugi 
kom einnig fram í söngiðkun í latínuskólum. Eitt dæmi um það var 
skoskur saltari (þ. e. Davíðssálmasafn) ortur á latínu með þýskum 
sönglögum, sem barst hingað til lands og kom eitthvað við sögu 
skólasöngs, a.m.k. í Skálholti. George Buchanan (1506–1582), 
skoskur lærdómsmaður, siðbreytingarfrömuður og húmanisti, 
umorti Davíðssálma á latínu undir fornklassískum bragarháttum. 
Sú bók var fyrst gefin út 1566 og varð síðan útbreidd í Evrópu til 
kennslu og latínulestrar. Þýskur tónlistarmaður, Statius Olthof 
(Oltovius), samdi fjórrödduð sönglög við sálma Buchanans og var 
laglínan í tenór. Bók með þeim sönglögum var fyrst prentuð 1585 
en síðan í fjölmörgum útgáfum og notuð til söngs í latínuskólum 
víða um Evrópu.26 Hún var til í Skálholti um langt skeið, að minnsta 
kosti á árunum 1698–178527 og hefur sennilega verið notuð til söngs 
í latínuskólanum þar á staðnum. Afrit af fjórrödduðum sönglögum 
úr þessum saltara svo og þýðingar á sálmum úr honum finnast í 
íslenskum handritum.28 Einnig er til handrit frá miðri 18. öld með 
morgun- og kvöldsálmum ortum undir fornklassískum háttum og 
fjórrödduðum lögum úr þessu Davíðssálmasafni.29 (Sjá mynd á 
næstu síðu.) Þessum vikusálmum fylgja allar fjórar raddirnar skrif-
aðar með nótum, hver með sínum lykli (þ.e. discantus, altus, tenor 
og bassus30) og ber þeim saman við prentaðar nótur saltarans í þeim 
lögum sem tilgreind eru með latneskum lagboðum í handritinu. 
Þetta bendir til að skólapiltar í Skálholti hafi eitthvað fengist við 
fjórraddaða kórsöngva við latneska og íslenska texta undir forn-
klassískum háttum. Ýmislegt bendir til að helst hafi verið sungnar 
tvær neðstu raddirnar (tenór, þ. e. lagið sjálft og bassus). Hafi lögin 
í raun verið sungin fjórrödduð, hafa efstu tvær raddirnar (discantus 
og altus) væntanlega verið sungnar af ungum piltum með drengj-
araddir. Leiðir það hugann að „discant og þess háttar söng“ sem 

 26 Nánar um saltara Buchanans/Olthofs: Árni Heimir Ingólfsson, 2003a: 121–137. 
Árni Heimir Ingólfsson, 2003b.

 27 Árni Heimir Ingólfsson, 2003a: 123; 2003b: 10.
 28 AM 102 8vo, bl. 129v–130r. Sbr: Bjarni Þorsteinsson 1906–1909: 171–173; Árni 

Heimir Ingólfsson, 2003a: 134–135, 348–351.
 29 Lbs 508 8vo: Bl. 1r–42r.
 30 Um þessi latnesku heiti raddanna er til vísa, sjá: Byskupa sögur..
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Erasmus Villatsson skólameistari í Skálholti var sagður hafa brúkað 
fyrstur manna hér á landi. 

Af framansögðu má telja líklegt að fyrir tilstuðlan einstöku 
framsækinna kennara og söngfróðra skólamanna hafi fyrr á öldum 
heyrst hér á landi ómur af fjölradda kórsöng. Þetta var söngur lat-
ínuskólapilta, iðkaður af vanefnum samkvæmt fyrirmyndum í 
erlendum bókum með fjölradda söngvum sem hingað bárust. Til 
þessa benda einnig m.a. fáein íslensk handrit með fjölradda (tví-, 
þrí- og fjórrödduðum) söngvum svo og latnesk tónfræðiorð og 
raddheiti á sviði fjölröddunar. Þessi kórsöngur virðist hafa verið 
bundinn við latínuskólana, einkum Skálholtsskóla, hann festi ekki 
rætur hér á landi, enda voru á þessum tíma engar aðstæður til kór-
söngs, nema þá helst á biskupsstólunum. Hins vegar lifði íslenski 
tvísöngurinn sínu lífi í munnlegri geymd meðal þjóðarinnar, bæði 

Opna úr Davíðssálmasafni. Lbs. 508, 8vo.
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meðal lærðra og leikra, latínuskólapilta og alþýðunnar (sjá nánar í 
kafla um þjóðlög bls. 307). Ábendingar hafa komið fram um það að 
laglínur úr fjölradda söngvum við fornklassíka bragarhætti, m. a. 
úr saltara Buchanans og Olthofs (þ. e. tenórraddir úr fjórradda 
kórútsetningum) hafi e. t. v. komist á kreik í munnlegri geymd hér 
á landi og síðan jafnvel orðið fyrirmynd að íslenskum þjóðlögum. 
Sem dæmi af því tagi má nefna getgátur um uppruna tvísöngslags-
ins Ísland farsælda frón (sjá nánar í kafla um þjóðlög bls. 362).31 

Fleiri erlend skáldverk byggð á Davíðssálmum og með söng-
lögum á nótum voru fyrr á tíð þýdd á íslensku. Má þar einkum 
nefna Davíðssálmaþýðingar séra Odds Oddssonar á Reynivöllum, 
sem um er fjallað annars staðar í þessu riti (sjá bls. 273).

 31 Bjarni Þorsteinsson 1906–1909: 171–172. Árni Heimir Ingólfsson, 2003a: 145; 
neðanmálsgrein 103.
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siðaskipti

Eftir siðaskipti var samkvæmt kirkjuskipaninni tekinn upp hér á 
landi safnaðarsöngur á móðurmáli1 (sjá bls. 201). Fyrstu áratugina 
var lítið um prentaðar bækur til kirkjusöngs, en frá lokum 16. aldar 
var safnaðarsöngurinn grundvallaður á söngbókum Guðbrands 
biskups, Sálmabók og Grallara. Söngur í kirkjum landsins hefur 
verið með sérstæðum hætti á þessu upphafsskeiði lúterska kirkju-
söngsins (um 1550 til um 1590) því hann hefur skarast við kaþólska 
sönginn sem orðinn var fastur í sessi eftir margra alda iðkun í 
kirkjum og klaustrum. Þessi skörun hefur komið fram í söngefninu 
þar sem saman hefur blandast gamalt efni og nýtt, á latínu og 
íslensku. Frumkvölar hins nýja siðar virðast ekki hafa sett sig upp á 
móti þessu og kemur það fram í kirkjusöngsbókum, einkum í 2. til 
5. útgáfu Grallarans.2 Þar var eins og áður getur, umtalsverð áhersla 
lögð á latínusöng sem ætlaður var til f lutnings á helstu hátíðum 
kirkjuársins, í þeim söfnuðum þar sem honum yrði við komið.

Mikilsverðar miðstöðvar trúarlífs, mennta og menningar voru á 
miðöldum, auk biskupsstólanna, í klaustrum landsins. Með siða-
skiptum voru klaustrin lögð niður. Gefur auga leið, að það hefur 
verið mikill missir fyrir söngiðkun þjóðarinnar, því þar hafði um 
aldir verið samofið við daglegt líf að syngja tíðasöng og messusöng. 
Auk þess hafði í klaustrum farið fram kennsla og þjálfun í að syngja 
Gregors-söng eftir nótum í kaþólskum kirkjusöngsbókum miðalda. 
Að siðbreytingunni lokinni, stóðu einungis eftir þær tvær mið-

 1 Sjá nánar: Njáll Sigurðsson: Safnaðarsöngur á móðurmáli. Í: Kristni á Íslandi, 
2000, 3: 246–247.

 2 Nánar um latínusöng í fyrstu útg. Grallarans, sjá: Smári Ólason, bls. 7 1998.

7
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stöðvar kirkju og kristni sem elstar voru í landinu, en það voru 
biskupsstólarnir í Skálholti og á Hólum. Dómkirkjurnar báðar, 
biskupssetrin og latínuskólarnir sem þeim tengdust urðu með tím-
anum helsti vettvangur fyrir iðkun, kennslu og útbreiðslu lúterska 
kirkjusöngsins. Þar fengu prestar menntun sína, einnig í söng og 
lestri á nótum Grallarans. Söngur var meðal námsgreina í báðum 
skólunum alla tíð þar til þeir lögðust af og voru sameinaðir í Reykja-
vík. Aðstæður til söngnáms, söngiðkunar og uppbyggingar sönglífs 
voru einungis á biskupsstólunum, hvergi annars staðar í landinu 
var til að dreifa þeim fólksfjölda og því mannvali menntamanna 
sem til slíkrar starfsemi þurfti.

Forystuhlutverk í því að koma á hinum nýja kirkjusöng lútersku 
kirkjunnar og leiða hann, höfðu prestar og djáknar.3 Söngkennsla 
presta í latínuskólunum hefur vafalaust verið misjafnlega góð eftir 
því hversu áhugasamir og söngfróðir menn voru þar í helstu emb-
ættum, stýrðu skólunum og sáu um söngkennslu hverju sinni. Má í 
þessu sambandi nefna Erasmus Villatsson, sem var skólameistari í 
Skálholti 1561–1564.4 Um hann var sagt að hann hafi verið besti 
söngmaður og „brúkaði fyrstur Discant og þess háttar söng hér í 
landi“.5 Á biskupsstólum báðum sátu söngfróðir biskupar svo sem 
fyrr var frá sagt, ekki síst Gísli Jónsson Skálholtsbiskup og Guð-
brandur Þorláksson Hólabiskup. Fyrir kom að biskupar sáu sjálfir 
um söngkennsluna, einn þeirra var Jón Árnason Skálholtsbiskup. 
Þeirri kennslu lýsti einn skólapilta, Þorsteinn Pétursson, síðar 
prestur á Staðarbakka, með þessum orðum: „Cantus og Arithme-
tica voru þar innfærð, og stóð biskupinn sjálfur M. Jón Árnason 
fyrir söngtöflunni hjá þeim í neðra bekk, og kenndi þeim, því hann 
kunni vel til söngs.“6

Prestar hafa vitaskuld verið misjafnlega hæfir söngmenn. Svo 
hefur einnig verið um djákna en það starfsheiti báru oft þeir sem 
lokið höfðu prestsmenntun en ekki hlotið vígslu til embættis. 

 3 Sjá nánar: Njáll Sigurðsson: Safnaðarsöngur á móðurmáli. Í: Kristni á Íslandi, 
2000, 3: 246–247.

 4 Jón Halldórsson, 1903–1910(1): 167. 
 5 Jón Halldórsson, 1916–1918: 16.
 6 Æfisaga Jóns Þorkelssonar, 1910(1): 195. Sjá ennfr. Jakob Benediktsson, 1969: 122.
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Djáknar urðu síðar eins konar fyrirrennarar þeirra kirkjunnar 
þjóna sem á síðari tímum voru nefndir meðhjálparar og forsöngv-
arar.7 Um forsöngvara og hlutverk þeirra í safnaðarsöng verður 
nánar fjallað hér á eftir (sjá bls. 296).

Eins og áður sagði, hafði almenningur í upphafi nánast ekkert 
við að styðjast til að unnt væri að halda uppi safnaðarsöng í kirkjum. 
Fyrstu prentuðu sálmakverin voru nótnalaus, auk þess bendir 
margt til að þau hafi verið mjög fágæt. Það sem fólkið í landinu gat 
tileinkað sér af hinum nýja kirkjusöng á þessu tímaskeiði, hlaut það 
þess vegna að læra nær eingöngu eftir eyranu og átti það bæði við 
um texta sálmanna og lögin við þá. Þessi náms- og iðkunaraðferð 
kirkjusöngsins eftir eyranu hefur að líkindum einnig haldið áfram 
fyrst eftir útgáfu söngbóka Guðbrands biskups undir lok 16. aldar. 
Með þeim má segja að sálmarnir og lögin við þá, prentuð með 
nótum, hafi í fyrsta sinn orðið landsmönnum aðgengileg. Bækur 
Guðbrands, bæði Sálmabók og Grallari, voru vissulega byltingar-
kennd framfaraskref í söngmálum kirkjunnar. En um þær gilti 
einnig að þær voru í fyrstu í fárra höndum, því bæði voru þær dýr-
ari en svo að alþýða manna gæti eignast þær og einnig var upplag 
þeirra minna en svo að þær gætu orðið almenningseign. Þetta átti 
þó eftir að breytast þegar lengra leið fram á aldirnar eftir siða-
skiptin, með síðari útgáfum af báðum þessum merkisbókum. Eftir 
að komið var fram á 17. og 18. öld voru sálmabækur og Grallarar 
víða til á heimilum.8 

Meginstyrkurinn af söngbókum Guðbrands fyrir útbreiðslu hins 
nýja söngs var sá, að eftir þeim var í raun í fyrsta sinn unnt að koma 
á og halda uppi safnaðarsöng í öllum kirkjum landsins. Þó að því 
tilskyldu að presturinn væri nægilega vel að sér og söngvinn til að 
syngja sálmalögin eftir nótum Grallarans, og enn frekar þó ef hann 
hafði einnig sér til fulltingis góðan og lagvissan djákna sem gat leitt 
söfnuðinn í messusvörum og sálmasöng.

Með útgáfu Sálmabókar og Grallara má segja að Guðbrandur 
biskup hafi „bókfest“ sálmalögin í þeirri mynd sem þau voru prentuð 

 7 Einar Laxness, 1995: 96. Kristni á Íslandi, 2000, 3: 244–246.
 8 Kristni á Íslandi, 2000. III, 176–177.
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með nótum í þessum bókum. Um læsi landsmanna á prentuðu 
sálmalögin er lítið vitað. Sennilegt má þó telja að nótnalæsi hafi lengst 
af verið mjög takmarkað, nema meðal presta, ef til vill djákna og 
hugsanlega einhverra annarra söngvinnra gáfumanna. Hjá öllum 
þorra almennings er hins vegar lang líklegast að lærdómur eftir eyr-
anu og lögmál munnlegrar geymdar hafi verið miklum mun sterkara 
afl í útbreiðslu og framþróun kirkjusöngsins, heldur en úrlestur 
prentaðra nótna og söngur eftir þeim. Sé tekið mið af þeirri þróun 
sem orðið hafði í kirkjusöng þegar komið var fram á síðari hluta 19. 
aldar og af sálmalögunum eins og þau voru þá sungin, má jafnvel 
álykta að söngur eftir nótum hafi smátt og smátt vikið að verulegu 
eða mestu leyti fyrir lögmáli munnlegrar geymdar. 

Safnaðarsöngur í kirkjum
Nánast ekkert er um það vitað hvernig til tókst eftir siðaskiptin við 
að innleiða hinn nýja safnaðarsöng á móðurmáli og síðan að halda 
honum uppi og efla hann í kirkjum landsins. Sama er að segja um 
kirkjusönginn sjálfan, hvernig hann hljómaði og hver þróun hans 
var frá siðaskiptum og allt þar til langt fram á 19. öld. Um allt þetta 
skortir mjög samtímaheimildir aðrar en prentaðar kirkjusöngs-
bækur og handrit með sálmalögum á nótum.

Til er heimild frá öndverðri 17. öld sem sýnir að víða í Skálholts-
biskupsdæmi hefur verið djáknalaust og erfiðlega hefur gengið að 
halda uppi kirkjusöng í fámennum sóknum. Í bréfabók Gísla bisk-
ups Oddssonar í Skálholti frá árunum 1631–1632 eru athugsemdir 
við kirkjuskipan Kristjáns konungs 4., 9 um þau ákvæði sem ekki 
höfðu náð fram að ganga hér á landi. Þar segir svo um djákna og 
kirkjusöng: 

Þær kirkjusóknir á landinu sem liggja nær kaupstöðunum, skulu 
taka sér djákna af skólunum til sóknarinnar. Ekki neitt helst hér af 
þessum djáknareglum því víðast er og hefur verið djáknalaust utan 
þar sem ýmsir og aðrir verða fengnir að þjóna prestinum í messunni 

 9 Sett 1607, lögtekin á Íslandi með konungsbréfi 29. nóvember 1622. Lovsamling for 
Island, 1853–1860. I: 150.
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og veitir sums staðar svo bágt að fá það að prestarnir klaga sig að þeir 
neyðist til að hafa lesmessu því enginn syngi með þeim psalmana og 
enginn svari í messunni og veldur því sums staðar fáfræði almúgans, 
sums staðar illvilji eða iðkunarleysi og það einnig að sums staðar eru 
ekki utan einn, 2, 3 bæir í sókninni &c. og er hér af auðskilið hversu 
stór nauðsyn sé að þetta leiðréttist.10

Þegar lengra leið frá siðaskiptum má gera ráð fyrir að í safnaðar-
söng hafi smám saman farið að gæta áhrifa af söngkennslu presta í 
latínuskólunum og þeirri söngiðkun sem þeir kynntust í dómkirkj-
unum á biskupsstólunum. Einnig var alla tíð nokkuð um það að 
íslenskir lærdómsmenn færu til náms í útlöndum, einkum til Kaup-
mannahafnar. Í æviskrárritum, m. a. prestasögum, er mjög oft getið 
um að prestar hafi verið söngfróðir vel og miklir raddmenn. 11 Eng-
inn vafi er á því að góðir og áhugasamir söngmenn í klerkastétt 
hafa orðið til að efla safnaðarsöng í sínum prestaköllum, að minnsta 
kosti í fjölmennari söfnuðum og í kirkjum á helstu höfuðbólum. 
Hitt hefur vafalaust einnig oft komið fyrir, að prestar hafi sýnt 
safnaðarsöngnum lítinn áhuga og að misbrestur hafi verið á því að 
kirkjusöngur færi vel og skipulega fram, einkum í fámennum söfn-
uðum, sbr. lýsingu Gísla biskups hér að framan.

Til vitnis um kirkjusönginn og hvernig hann hljómaði í eyrum 
útlendings á ofanverðri 18. öld, má nefna lýsingu eftir færeyskan 
lærdómsmann, Nikolaj Mohr að nafni, sem hér dvaldi á árunum 
1780–1781 og rannasakaði náttúru landsins. Hann var við guðs-
þjónustu í kirkjunni að Upsum í Svarfaðardal á hvítasunnudag, 
þann 2. júní. Í tilefni af því víkur hann að kirkjusöng landsmanna 
með fáeinum orðum í riti sínu um nátturfar á Íslandi. Telur hann 
kirkjusönginn í allgóðu lagi, sálmalögin séu með nótum í Grallar-
anum og eftir þeim hafi prestarnir lært að syngja í skólanum. Þeir 
sem hafi bestu röddina eigi sæti í kór og þeim fylgi söfnuðurinn. 
Ekki er talin ástæða til að hrósa söng Íslendinga almennt, en þó er 

 10 Hrafn Sveinbjarnarson, 1987 (ópr.): 30. Sjá ennfr.: AM. 245, 4to. Uppskrift í Lbs. 
1646, 4to: 211. Jakob Benediktsson, 1969: 129. 

 11 Ólafur Davíðsson, 1888–1892: 261–264. Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 51–54.
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undir lokin sagt: „men den er saa ordentlig i kirken, som den mue-
lig kan være, uden Orgelverk“. 12 

Undir lok 18. aldar, einkum frá 1783, gekk yfir land og lýð tíma-
bil mikilla hörmunga vegna náttúruhamfara og móðuharðinda sem 
síðan leiddu til hungursneyðar og mannfellis jafnt sem búfjár. Auk 
þessa hallaði undan fæti í öllum umsvifum og starfsemi á biskups-
stólunum sakir báglegrar fjárhagslegrar afkomu. Þar á ofan bættust 
hatrammar deilur milli æðstu embættismanna, einkum milli þáver-
andi biskups og skólameistara í Skálholti. Aðbúnaður í latínuskól-
unum fór versnandi og hlýtur þessi óáran að hafa sett sitt mark á 
lærdómsiðkun og skólastarf í einu og öllu. Engar heimildir eru um 
hvernig söngkennsla fór fram á þessum tíma eða hversu samfellt 
henni var haldið uppi.

Eftir að hús og byggingar Skálholtsstaðar eyðilögðust að mestu í 
jarðskjálftum 1784, var latínuskólinn fluttur þaðan til Reykjavíkur. 
Áhöld urðu þá um framtíðartilhögun skólamála í landinu, eftir að 
tvísýnt varð um það hvort skólahald yrði einnig lagt niður á Hólum. 
Vildu sumir halda áfram skólastarfi nyrðra en aðrir voru því fylgj-
andi, sem úr varð, að sameina gömlu skólana í einum latínuskóla 
sem fyrst um sinn var að Hólavöllum í Reykjavík. Meðal þeirra sem 
yfirvöld leituðu til um tillögur í skólamálum voru þeir Magnús 
Stephensen konferensráð og Vibe amtmaður. Í tillögum sínum 
studdu þeir sameiningu skólanna syðra og settu þar meðal annars 
fram skýrt mótaðar hugmyndir um tilhögun söngkennslu og 
kirkjusöngs. Lögðu þeir til að íslenskur námsmaður yrði sendur til 
Danmerkur til náms í kirkjutónlist og orgelleik. Skyldi hann að 
námi loknu verða organisti við Dómkirkjuna í Reykjavík, enda yrði 
keypt til hennar pípuorgel, og jafnframt skyldi hann kenna söng í 
hinum nýja sameinaða latínuskóla samkvæmt þeirri tilhögun sem 
þá tíðkaðist í söngkennslu í Danmörku. Þessar tillögur til umbóta í 
kirkjusöng og söngkennslu í latínuskólanum komust þó ekki til 
framkvæmda. 

Eftir að latínuskólarnir á biskupsstólunum voru aflagðir, lagðist 
söngkennsla niður sem námsgrein. Í Hólavallarskóla 1786–1804 var 

 12 Mohr, 1786: 372–373. Sbr.: Ólafur Davíðsson, 1888–1892: 239–240.
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aldrei tekin upp formleg söngkennsla og ekki heldur eftir að latínu-
skólinn var f luttur að Bessastöðum 1805.13 Skólapiltar héldu þó 
áfram að syngja við bænir kvölds og morgna svo og sér til skemmt-
unar utan kennslustunda.14 Þessi skortur á reglubundinni söng-
kennslu innan latínuskólanna, ásamt ýmsu öðru, hlýtur smám 
saman að hafa haft áhrif á söngmenntun klerka og safnaðarsönginn 
í kirkjunum og af heimildum má ráða að honum hafi hrakað undir 
lok 18. aldar. Í ritum Magnúsar Stephensen eru ófagrar lýsingar á 
kirkjusöngnum eins og hann var orðinn um aldamótin 1800. Sú 
mynd sem hann dregur upp er ekki glæsileg. Í þessu sambandi 
verður þó að hafa í huga, að fyrir Magnúsi vakti bæði að lýsa því 
ófremdarástandi sem hér ríkti á mörgum sviðum en jafnframt að 
vekja athygli á því hversu mjög væri þörf á umbótum í anda upp-
lýsingarstefnunnar, á sviði tónlistar jafnt sem á öðrum sviðum 
þjóðlífsins. Um kirkjusönginn fer hann þessum orðum: 

[Það kemur fyrir] „að hver gauli í belg og keppist máta- og 
aðgreiningar laust, sumir að grípa hver fram fyrir annan, og öndina 
á lofti, stundum í miðjum orðum og meiningum, og sumir að draga 
seiminn í söng, hver öðrum lengur. … Það er ljótt bæði að heyra 
og sjá, þegar söngvarar kúga upp skræki á stangli með uppblásnum 
æðum á höfði og öllu andliti af ofraun; … en svo sem þetta er oft um 
of, svo er það allt eins um van, þegar söngurinn verður að ólundar 
rauli í lægstu nótum“.15

Undir lok 18. aldar gerðist Magnús Stephensen aðsópsmikill bar-
áttumaður og umbótasinni í veraldlegum efnum jafnt sem menn-
ingarlegum og þess var ekki langt að bíða að hann léti einnig til sín 
taka á sviði kirkjusöngs (sjá nánar um Aldamótabók hér að framan 
á bls. 259).

Árið 1837 fór ungur Bessastaðastúdent til náms í Danmörku. 
Það var Pétur Guðjónsson sem um 3 ár var við nám í Johnstrup 
Seminarium 1837–1840 og menntaði sig til starfa sem barnakenn-
ari. Jafnframt lagði hann stund á tónlist og orgelleik en harmaði þó 

 13 Ólafur Davíðsson, 1888–1892: 239.
 14 Páll Melsteð.
 15 Sálmabók, 1801: 282–283. Ólafur Davíðsson, 1888–1892: 240.
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löngum að hafa ekki getað sinnt því meir en raun varð á. Að námi 
loknu sneri hann heim og tók til starfa sem skólastjóri barnaskóla í 
Reykjavík, jafnframt varð hann orgelleikari við Dómkirkjuna 1840, 
en þá um sumarið kom fyrst orgel í kirkjuna. Eftir flutning Lærða 
skólans til Reykjavíkur 1846 var Pétur ráðinn söngkennari þar, en 
starf hans við barnaskólann lagðist niður 1848. Pétur var atkvæða-
mikill brautryðjandi fyrir „nýjum söng“ hér á landi. Til starfa hans 
má rekja upphaf tónlistarlífs síðari tíma á Íslandi.

Um forsöngvara
Kirkjusöngur var allt frá siðaskiptum nær alfarið einraddaður og 
án undirleiks á hljóðfæri. Forystu fyrir söng í hverjum söfnuði hafði 
djákni16 sem eftir siðaskipti fékk breytt hlutverk og var síðar nefndur 
forsöngvari.17 Var hann valinn var úr hópi betri bænda eða söng-
manna og gegndi hann virðingarstarfi í kirkjunni, líkt og með-
hjálpari og hringjari. Undir sálmasöng forsöngvarans tóku aðrir 
kirkjugestir, einkum þeir karlmenn sem sæti áttu í kór.18 Ekki tíðk-
aðist að konur tækju þátt í kirkjusöng að neinu marki, fyrr en komið 
var fram á 19. og jafnvel 20. öld.

Til forsöngvara völdustu helst raddmiklir menn sem jafnframt 
voru vel að sér í sálmalögum, grallarasöng og helgisiðum kirkjunnar. 
Margir þeirra, eða jafnvel flestir, virðast hafa haft tilhneigingu til að 
breyta lögum sem þeir höfðu lært af fyrirrennurum sínum og skreyta 
þau eftir sínum smekk, enda voru hugmyndir manna um „rétt eða 
rangt“ í meðferða laga mjög óljósar. Laglínuskraut í sálmasöng var 
nefnt „viðhöfn“. Svo virðist sem það hafi ekki einungis verið leyfilegt, 
heldur jafnvel til þess ætlast að hver forsöngvari setti sinn svip á söng-
inn. Í kirkjusöng urðu þannig til laggerðir býsna ólíkar prentaðri 
frumgerð sinni og slík lög áttu sér stundum einkennilega þróunar-
sögu, eins og nánar kemur fram hér á eftir.

 16 Nánar um djákna og hlutverk þeirra eftir siðaskipti, sjá: Hjalti Hugason, 1988: 
160–161. Kristni á Íslandi, 2000: III,

 17 Nánar um forsöngvara og hlutverk hans, sjá: Hjalti Hugason, 1988: 246–248. 
Kristni á Íslandi, III, 2000: 242–244.

 18 Nánar um sætaskipan í kirkjum og um hefðarsæti karla í kór, sjá: Hjalti Hugason, 
1988: 190–194.
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Margt er enn lítt rannsakað í sögu kirkjusöngs fyrr á tíð, þar á 
meðal um forsöngvara og framlag þeirra til að halda uppi söng í 
kirkjum landsins. Í ritum alþýðlegra fræðimanna má þó finna skrif 
um þessi efni. Þeirra á meðal eru feðgarnir Kristleifur Þorsteinsson 
(1861–1952) fræðimaður á Stóra-Kroppi og sonur hans Þórður 
Kristleifsson (1893–1997) söngkennari, sem báðir hafa tekið saman 
fróðleik um kirkjusöng og forsöngvara í byggðum Borgarfjarðar.19 
Sá síðarnefndi skrifaði um Gísla Jakobsson (1805–1885) bónda í 
Augastöðum sem var forsöngvari í Stóra-Ásskirkju í Borgarfirði. 
Um Gísla þennan og um forsöngvara almennt segir Þórður m. a.:

Og það var eigi aðeins við messur, sem þeir [þ. e. forsöngvarar] 
höfðu mikilvægu hlutverki að gegna, heldur voru þeir sjálfkjörnir 
liðsmenn við hjónavígslur og jarðarfarir. – Þótti því mikils um 
vert, að söfnuðurinn hefði á að skipa forsöngvara, sem fulltreysta 
mætti: héldi söngnum uppi sæmilega hreinum og með nákvæmum 
inngripum og skynsamlegri framsetningu. Þá þurftu forsöngvararnir 
einnig að vera vel heima í helgisiðum kirkjunnar, til þess að allt 
færi snurðulaust fram og eftir settum reglum. Gísli Jakobsson í 
Augastöðum annaðist í áratugi þetta mikilvæga trúnaðarstarf í þágu 
safnaðarins. – Grallaralögin kunni hann öruggleg, rödd hafði hann 
hreimmikla, en eigi að sama skapi sveigjanlega eða hljómfagra.20 

Þórður Tómasson (f. 1921) safnvörður við byggðasafnið í Skógum 
hefur tekið saman fróðleik um söngiðkun í kirkjum og forsöngvara 
undir Eyjafjöllum.21 Áður var vikið að fróðleik sem til er um for-
söngvara og kirkjusöng í Stokkseyrarhreppi skömmu eftir alda-
mótin 1800.22 Athyglisvert framtak á þessu sviði er nýlega hafið við 
öflun upplýsinga um forsöngvara, organista og hljóðfæri í kirkjum 
á Íslandi, til birtingar í gagnagrunni á veraldarvefnum.23

Eins og fyrr greinir var allur kirkjusöngur einraddaður og án 

 19 Kristleifur Þorsteinsson, 1971–1972: II, 382–383. Þórður Kristleifsson, 1984: For-
söngvarinn í Augastöðum.

 20 Sama rit.
 21 Þórður Tómasson, 1995: Söngiðkun undir Eyjafjöllum.
 22 Jón Pálsson, 1945: Brandur Magnússon í Roðgúl.
 23 Verkefni Bjarka Sveinbjörnssonar og Jóns Hrólfs Sigurjónssonar, á vegum Músík 

og saga, ehf. Veffang gagnagrunns: www. ismus.is
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undirleiks á hljóðfæri allt fram á síðari hluta 19. aldar (sjá þó um 
pípuorgel Magnúsar Stephensen, bls. 391). Á þessu var þó sú eina 
undantekning, að stöku sinnum brugðu góðir söngmenn því fyrir 
sig að fara í tvísöng við messugjörð. Var það þá helst í þeim kirkjum 
þar sem bæði forsöngvari og prestur voru liðtækir söngmenn. Tví-
söngur var um langan aldur iðkaður í latínuskólum landsins og þar 
kynntust verðandi prestar vel þessari séríslensku söngíþrótt.24 Urðu 
margir þeirra ágætir söngmenn svo að sögur fóru af.25 Ef presturinn 
var góður og vel þjálfaður tvísöngsmaður, kom það fyrir að hann 
söng bassann eða „fór upp“ sem kallað var, þ. e. hann söng tvísöngs-
röddina á móti sálmalaginu sjálfu sem söfnuðurinn söng undir for-
ystu forsöngvara. Slíkt reyndi talsvert á röddina vegna þess að radd-
svið tvísöngsraddarinnar gat verið mjög vítt (rúmlega ein áttund) 
og var það því helst ekki fyrr en í messulok, í útgönguversinu, sem 
prestur áræddi að bregða sér í bassann. Þess voru dæmi að bæði 
prestur og forsöngvari iðkuðu tvísöng við kirkjuathafnir, eins og 
fram kemur í eftirfarandi frásögn séra Bjarna Þorsteinssonar: 

Síra Einar Guðbrandsson [1775–1842] á Hjaltabakka og á Auðkúlu 
var ágætur söngmaður og vel að sér í söng að því skapi. Hinn orðlagði 
raddmaður, Ólafur, faðir Páls á Akri í Húnavatnssýslu var um tíma 
í sóknum síra Einars og bjó á Grund í Svínadal. Sagði síra Einar að 
Ólafur væri besti raddmaður, sem hann hefði heyrt, en ekki að sama 
skapi smekkmaður í söng. Ólafur var sjálfkjörinn forsöngvari; það 
var samkomulag þeirra, að Ólafur fór upp í öllum sálmunum nema 
útgönguversinu; þá fór síra Einar sjálfur upp. Bendir þetta á það, 
sem reyndar var engum efa undirorpið, að tvísöngur var þá [þ. e. á 
fyrri hluta 19. aldar] mjög víða brúkaður í kirkjum.26 

Kirkjusöngurinn gamli, sem byggður var á bókum Guðbrands bisk-
ups, lifði allt fram undir lok 19. aldar og sums staðar fram yfir 
aldamótin 1900. Forsöngvarar héldu honum uppi og stýrðu honum 
þangað til hljóðfæri, organistar og kirkjukórar komu til sögunnar 

 24 Um tvísöng í Bessastaðaskóla, sjá: Páll Melsteð, Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 
571–574.

 25 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 62.
 26 Sama rit: 62.
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og leystu þá af hólmi. Við það urðu kynslóða- og hlutverkaskipti í 
sönglífi þjóðarinnar. Þá tók við af gamla söngnum það sem löngum 
hefur verið nefnt „nýi söngurinn“ eða „nýju sálmalögin“, en var þó 
í raun ekki réttnefni. Þessum umskiptum tóku gömlu forsöngvar-
arnir misjafnlega vel eins og fyrr greinir. Um nýja sönginn og til-
komu hljóðfæra í kirkjum verður nánar fjallað í síðari hluta þessar 
rits.

Sálmasöngur í heimahúsum
Helsti vettvangur fyrir alþýðlegan sálmasöng var, auk kirkjulegra 
athafna, við helgistundir á heimilum. Á meðan öll þjóðin bjó í 
dreifbýli var heimilisguðrækni afar ríkur þáttu í andlegu lífi þjóð-
arinnar. Sérstakar hefðir tengdust sálmasöng við húslestra. Hús-
lestur var guðræknis- og helgistund sem fram fór á öllum íslenskum 
heimilum og var til siðs allt fram á 19. öld, sums staðar staðar jafn-
vel fram á fyrstu áratugi 20. aldar. Víða var lesið á hverjum sunnu-
degi árið um kring og á hverju kvöldi yfir vetrartímann, frá vetur-
nóttum til sumarmála, einkum þó um föstuna.

Húslestur virðist hafa verið fastmótaður og með svipuðu sniði 
um land allt. Athöfnin hófst ævinlega með sálmasöng, ef þess var 
nokkur kostur, og tóku allir viðstaddir undir. Að jafnaði var í upp-
hafi sunginn einn sálmur allt til enda.

Eftir sálmasönginn kom svo sjálfur lesturinn úr hugvekjubók 
eða postillu. Lestrarlagið var oft sérkennilegt, með sérstökum blæ 
sem mönnum þótti eiga við hið heilaga orð. Meðal annars að því 
leyti var húslesturinn frábrugðinn skemmtilestri á kvöldvökunni. 
Eftir lestur var bænarstund og síðan lauk athöfninni með sálma-
söng.

Til sálmasöngs á heimilum voru hafðar ýmsar bækur sem fyrr 
hafa verið nefndar. Algengastar voru Hólabókin frá 1589 og síðari 
útgáfur hennar, en sérstaklega þó Grallarinn. Á hann var ævinlega 
sungið við húslestra, sérstaklega á sunnudögum, langt fram á 19. 
öld. Grallarasöngur á heimilum hélst þó víða miklu lengur og lagð-
ist ekki niður með öllu fyrr en á 20. öld. Á 17. og 18. öld var auk 
þessara bóka mikið gefið út af sálmasöfnum með efni sem skipt var 
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í f lokka til notkunar á ákveðnum tímum kirkjuársins og fengu 
slíkar sálmbækur stundum nöfn samkvæmt því, t. d. Flokkabók og 
Höfuðgreinabók.

Loks má nefna mikinn fjölda vikusálma og kvöldsálma í prent-
uðum bókum og handritum.27 Eins og fram hefur komið finnast 
sálmalög á nótum á víð og dreif í þeim fjölmörgu handritum sem 
varðveitt eru með sálmum, sálmasöfnum og andlegum ljóðum af 
margvíslegu tagi.

Passíusálmasöngur á föstu
Sérstakan sess meðal þjóðarinnar skipa Passíusálmar séra Hall-
gríms Péturssonar (1614–1674), en hann er jafnan talinn einn merk-
asti andans maður og helsta trúarskáld okkar Íslendinga. Frá því að 
Passíusálmarnir voru fyrst prentaðir árið 1666 hafa þeir verið gefnir 
út oftar en nokkur önnur bók íslensk.28 Allt frá upphafi hafa þeir 
verið í miklum metum hjá almenningi, bæði lærðum og leikum og 
svo er enn. Sést það best af því að fram til okkar daga, rúmlega 400 
árum eftir að sálmarnir voru ortir, hafa þeir verið fluttir á hverju 
kvöldi föstunnar, fyrst sungnir við gömul íslensk sálmalög en á síð-
ustu tímum lesnir upp í Ríkisútvarpinu af ýmsum þekktum les-
urum og lærdómsfólki.

Hver og einn Passíusálmanna ber yfirskrift og er ortur undir 
sínum bragarhætti. Á undan upphafserindi tilgreinir höfundur 
bragarháttinn með tilvísun til lagboða þess sálmalags sem syngja 
skal við sálminn. Lagboðarnir vísa næstum allir til sálmalaga sem 
þekkt eru úr söngarfi kirkjunnar, eins og þau birtust í söngbókum 
Guðbrands biskups, Sálmabók og Grallara. Fyrir kemur að fleiri en 
einn Passíusálmur sé ortur undir sama hætti og við sama lag, lag-
boðarnir sem séra Hallgrímur orkti undir, eru því nokkru færri en 
sálmarnir.

Passíusálmarnir eru 50 talsins og ætlaðir til söngs á hverju kvöldi 
langaföstunnar, frá öskudegi og fram til loka dymbilviku. Þeir virð-

 27 Jónas Jónasson, 1934: 360.
 28 Ólafur Pálmason, 1997.
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Forsíða Passíusálma Hallgríms Péturssonar, prentað á Hólum 1666.
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ast hafa hlotið alþjóðarhylli strax skömmu eftir fyrstu útgáfu á 17. 
öld og voru sungnir á flestum íslenskum heimilum við húslestra á 
föstunni allt fram um aldamótin 1900. Á einstaka stað voru þeir 
sungnir nokkuð fram eftir 20. öldinni, allt fram undir daga útvarps 
um 1930, en þá munu húslestrar endanlega hafa lagst niður.

Við Passíusálmana voru sungin gömul íslensk sálmalög. Virðast 
þau, ef til vill alla tíð, hafa þróast sem sérstakur flokkur íslensku 
sálmalaganna, þannig er oft talað um Passíusálmalögin til aðgrein-
ingar frá öðrum íslenskum sálmalögum og á það ekki einungis við 
um textann, heldur einnig sérstætt lagrænt svipmót þeirra (sjá 
nánar um Passíusálmalög og dæmi um þau á bls. 339).

Flutningur Passíusálmanna virðist hafa verið með svipuðum 
hætti um land allt. Sunginn var einn sálmur á hverju kvöldi, fyrst 
fyrri hlutinn á undan hugvekjulestri en síðustu versin á eftir í lok 
húslestrar. Passíusálmasöng og öllu helgihaldi við húslestra á föstu 
fylgdi mikill og sérstakur helgiblær.29 

 29 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 724–725. Jónas Jónasson, 1934: 361.

Annar Passíusálmur: „Jesús gekk inn í grasgar þann“. JS. 337 4to.
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Sálmalög utan helgistunda – Um druslur
Við helgihald og guðræknisstundir fyrr á tíð var stranglega eftir því 
gengið að allt færi þar fram af mikilli alvöru og með fyllstu andakt, 
bæði sálmasöngur og lestur. Sálma átti fyrst og fremst að syngja við 
kirkjuathafnir og við húslestra á heimilum. Reynt var að sjá til þess 
eftir föngum að sálmasöngur færi vel og skipulega fram. Til þess að 
svo mætti vera, þurfti að undirbúa sönginn og æfa sálmalögin því 
hátíðlegast þótti að allt heimilisfólkið gæti tekið undir, bæði full-
orðnir, börn og unglingar. Til forystu í söngnum valdist sá á heim-
ilinu sem bestur þótti söng- og raddmaður og gat farið með lögin 
og sálmaversin af því öryggi sem til þurfti. Væri forsöngvarinn 
fjarri heimilinu, eins og oft var á vetrum, einkum um vertíðartím-
ann, þurfti einhver annar að hlaupa í skarðið og leiða sönginn.

Til að æfa sálmalögin voru oft notaðar rökkurstundir, eftir að 
vinnudegi var lokið og áður en kvöldvakan hófst. Þar sem ekki 
mátti syngja texta sjálfra sálmanna, þurfti að hafa aðrar vísur og 
kviðlinga sem grípa mátti til í þessu skyni. Kunni fólk mikið af þess 
konar gamansömu kveðskaparhnoði sem til varð í söng á vörum 
alþýðunnar undir bragarháttum sálmalaganna. Vísur þessar köll-
uðust „druslur“ og voru þær flestar húsgangar eftir ónafngreinda 
höfunda. Fyrir kom þó að að þar á meðal fyndust erindi eftir þekkt 
skáld fyrri tíma.

Lang oftast voru druslur sungnar þegar fara þurfti með sálmalög 
eða að æfa þau utan helgistunda. Þess voru reyndar dæmi að börn 
og unglingar hafi einnig gripið til þess að syngja druslur undir við-
komandi sálmalögum við þær „jarðarfarir“ þegar grafnir voru 
mófuglar sem fundist höfðu dauðir úti á víðavangi.

Eitt elsta dæmi um druslukveðskap eftir nafnkunnan og þekktan 
höfund er kvæði við gamalt tvísöngslag sem sungið var á kaþólskum 
tíma við miðaldakvæði um Maríu guðsmóður. Undir þeim bragar-
hætti orti Eggert Ólafsson langt gamankvæði sem hann nefndi 
Flöskukveðjur. Í handriti hefur höfundur sjálfur skrifað í fyrirsögn 
kvæðisins: Lag sem Maríuvísur. Kvæði Eggerts ber eftirfarandi yfir-
skrift: Mjúk og skemtileg satýra, sýnandi inngáng, framgáng og útgáng 
drykkjuskaparins. Einungis annað erindið er þekkt og sungið enn í 
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dag sem drykkjuvísa við þetta alkunna tvísöngslag. Til saman-
burðar er hér einnig upphafserindi Maríukvæðisins:

Ó, mín flaskan fríða! María, meyjan skæra,
flest ég vildi líða, minning þín og æra,
frostið fár og kvíða verðugt væri’ að færa
fyrr en þig að missa; vegsemd þér og sóma,
mun eg ei mega kyssa soddan sólarljóma.
munninn þinn, þinn, þinn, Þú varst ein, ein, ein,
munninn þinn, þinn, þinn? þú varst ein, ein, ein,
munninn þinn svo mjúkan finn þú varst ein svo helg og hrein
meir en verð eg hissa. hæstum vafin blóma.

Önnur þekkt drusla frá gömlum tíma, einnig sungin við tvísöngs-
lag, er vísan Séra Magnús settist upp á Skjóna. Upphaflegi lagboði 
sálmsins var Herra, þér skal heiður og lotning greiða. Hefur lagið 
löngum verið sungið og heyrist enn í dag við áramótasálminn Eitt 
á enda ár vors lífs er runnið.

Um druslur hefur lítið birst á prenti utan ein grein eftir Kristleif 
Þorsteinsson fræðimann á Stóra-Kroppi og er stuðst við hana í þess-
ari samantekt. Lætur Kristleifur í grein sinni fylgja mörg dæmi um 
druslur undir ýmsum og fjölbreyttum sálmabragarháttum, alls 
rúmlega 20 erindi. Hér er að lokum ein af þessum druslum og til 
samanburðar upphafserindi Lúters-sálmsins sem sunginn var við 
þetta alkunna lag:

Eg vildi’ að sjórinn yrði’ að mjólk, Vor Guð er borg á bjargi traust
undirdjúpin að skyri, hið besta sverð og verja,
fjöll og hálsar að floti’ og tólk, hans armi studdir óttalaust
frónið að súru sméri. vér árás þolum hverja.
Uppfyllist óskin mín, Nú geyst, því gramur er
öll vötn með brennivín, hinn gamli óvin fer,
Holland að heitum graut hans vald er vonsku nægð,
horngrýti gamalt naut, hans vopn er grimmd og slægð,
Grikkland að grárri meri. á oss hann yggst að herja.
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Hér að framan hefur mjög verið dvalið við sálmalög og kristilega 
söngva og liggja til þess tvenn rök: Annars vegar er vafalaust að 
sálmasöngur, ekki aðeins við messugerðir heldur einnig við hús-
lestra og aðrar helgiathafnair, hefur verið mjög ríkur þáttur í tón-
iðkun landsmanna. Hins vegar eru heimildir um veraldlegan söng 
frá fyrri öldum mjög rýrar, og það sem þær ná benda þær til að 
mikill fjöldi þeirra laga sem var á vörum fólks og hafður við verald-
legan kveðskap hafi borið mjög sterkan keim af sálmalögunum, ef 
frá eru talin lög við danskvæði og rímnalögin.

Að sjálfsögðu hefur almenningur átt og sungið sín lög utan 
kirknanna á öllum tímum. Áður var að því vikið að ef til vill hefðu 
Eddukvæði og annar forn skálskapur verið sunginn. Eftir að kristni 
var lögtekin hafa kristilegir söngvar, Máríuvísur og þess háttar 
kveðskapur væntanlega tekið sess hinna heiðnu ljóða. En svo voru 
sungin og kveðin veraldleg kvæði. Má þar nefna eldri og yngri 
dansa, vikivaka og rímur.

Hér verður ekki gerð grein fyrir þessum kveðskap, enda er um 
hann fjallað annars staðar í þessu riti. En í næsta kafla verður greint 
frá lögum sem við hann voru sungin, eftir því sem heimildir 
hrökkva til. Þess má geta hér að skrásetning danskvæða hófst þegar 
á 17. öld og er varðveittur mikill fjöldi þeirra. En lögin var ekki 
farið að skrifa upp svo að teljandi sé fyrr en á síðustu áratugum 19. 
aldar og þá var öld liðin síðan vikivakar lögðust af. Ljóst er að hér 
hefur margt glatast, og líklegt að þær leifar dans- og vikivakalaga 
sem á pappír komust séu aðeins svipur hjá sjón miðað við það sem 
var þegar þessi íþrótt stóð með mestum blóma. Um rímurnar er 
þessu á annan veg farið, enda hefur rímnakveðskapur aldrei lagst 
niður með öllu.
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Skilgreining
Það hefur vafist fyrir mönnum að skilgreina hugtakið þjóðlag. Þó 
munu flestir geta sæst á að íslenskt þjóðlag sé lag sem ekki verði 
rakið til ákveðins höfundar en hafi náð nokkurri útbreiðslu meðal 
íslensku þjóðarinnar, að minnsta kosti í einhverjum landshluta eða 
byggðarlagi, og varðveist í munnlegri geymd.

Það mun hafa verið almennt talið á 19. öld að þjóðlög væru til 
orðin í fyrndinni í eins konar „hópvinnu“ almennings, og vel má 
vera að stundum hafi því verið þannig farið, – tónn hafi kviknað af 
tóni. Nú munu fleiri vera þeirrar skoðunar að flest þjóðlög, eins og 
önnur lög, eigi sér ákveðna höfunda í upphafi, þótt óþekktir séu. 
Þegar þau eru til orðin, gerist svo annað hvort, að almenningur – 
eða að minnsta kosti einhver hluti almennings – veitir þeim við-
töku, lærir þau og notar, eða þeim er hafnað og þau gleymast.

Þau lög sem í notkun eru á hverjum tíma eru misgömul, og forði 
þeirra er síbreytilegur. Ný lög koma fram en önnur hverfa. Einatt 
eru í umferð mismunandi gerðir sama lags. Einstakir söngmenn 
geta farið með sama lagið hver með sínum hætti, sams konar munur 
getur verið milli byggðarlaga, og vafalaust frá einni kynslóð til 
hinnar næstu. Stundum er sama laginu hagrætt þannig að hafa 
megi það við mismunandi bragarhætti. Í öðrum lögum hafa orðið 
róttækar breytingar á tónskipan (tóntegundum) laganna í aldanna 
rás. Í sumum tilvikum má rekja uppruna þeirra til eldri róta, en 
breytingarnar eru þá oft orðnar svo gagngerar að sú gerð lagsins 
sem hér hefur orðið til og varðveist hlýtur að teljast til íslenskra 
þjóðlaga. Um sumt af þessu verða sýnd dæmi hér á eftir.
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Skipuleg söfnun og könnun íslenskra þjóðlaga hófst ekki fyrr en 
lokið er því tímabili tónlistarsögunnar sem þessi bók tekur yfir. En 
lögin eiga sér miklu lengri sögu eins og áður hefur verið vikið að, 
líklega allt frá upphafi Íslands byggðar. Þykir því rétt að fjalla hér 
um þjóðlagaarfinn og brautryðjendastarf við söfnun þjóðlaganna 
en greinargerð um útgáfur þeirra og úrvinnslu á hér ekki heima.

Fyrstu prentuðu þjóðlögin
Íslendingar urðu miklu seinni til en aðrar norrænar þjóðir að halda 
til haga þjóðlögum sínum og safna þeim. Þegar gefið var út úrval 
danskra þjóðkvæða (1812–14) hrósuðu útgefendurnir happi yfir því 
að geta prýtt útgáfuna með nokkrum lögum á nótum, og er það 
einkum þakkað níu nafngreindum „heiðursmönnum“. Sænskum 
þjóðvísum sem komu út um sama leyti (1814–16) fylgdu mörg lög. 
Fyrstu norsku þjóðlögin voru gefin út 1840, einnig í tengslum við 
þjóðkvæðasafn.1 

Löngu fyrr en þetta var höfðu samt fyrstu íslensku þjóðlögin 
birst á prenti. Einnig þar áttu erlendir menn hlut að máli, og öll 
gerðist sú saga svo fjarri heimahögum að mjög fáir Íslendingar 
munu hafa vitað hvað þar var á seyði, eða séð það rit sem lögin 
birti. En af „björgun“ þessara fyrstu laga, ef til vill hinna elstu sem 
við eigum, er dálítil saga sem út af fyrir sig er athyglisverð og hefur 
verið allrækilega um hana fjallað.2 Hún er í stuttu máli þessi: 

Árið 1780 kom út í París mikið tónlistarrit í fjórum bindum, 
Essai sur la musique ancienne et moderne. Aðalhöfundur þess var 
maður að nafni J. B. Laborde. 

Íslensku lögin komust í rit þetta fyrir atbeina C. F. Jacobi, ritara 
Danska vísindafélagsins, en milligöngu um það hafði Gottlieb 
Schütze, danskur sendiráðunautur í París. Jacobi fékk Johann Hart-
mann hinn eldra (1726–1793), til að skrifa upp lögin í Kaupmanna-
höfn. 

Þess er ekki getið í Essai hver söng lögin fyrir Hartmann, en í 

 1 Jón Helgason, 1972: 38. Sohlmans musiklexikon 1977, IV: Lindeman, L. M.
 2 Sjá einkum: Jón Helgason, 1972.
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annarri heimild3 kemur fram að það hafi verið „den lærde Islænder 
John Olafsen“. Ólafur Davíðsson, og aðrir eftir honum,4 töldu að 
hér mundi vera átt við Jón Ólafsson frá Grunnavík, en Jón Helgason 
hefur sýnt fram á með mjög sterkum rökum að „hinn lærði Íslend-
ingur“ hafi verið Jón Ólafsson (1731–1811) frá Svefneyjum, mikils 
metinn fornritafræðingur á sinni tíð.5 Jón þessi var hinn eldri af 
tveimur samnefndum bræðrum Eggerts Ólafssonar. Hann var í 
Skálholtsskóla 1747–1752, síðan við nám og störf í Kaupmannahöfn 
til æviloka. 

Lögin eru fimm og textarnir við þau eru þessir: 

 1. Erindi úr Krákumálum (andlátssöng Ragnars loðbrókar, 25. 
erindi kvæðisins): „Hjuggu vér með hjörvi, hitt lægir mig jafnan“ 
(dróttkvætt, háttleysa).

 2. Erindi úr Völuspá (3): „Ár var alda“ (fornyrðislag). 
 3. Erindi úr Hávamálum (79): „Ósnotur maður“ (ljóðaháttur). 
 4. Erindi eftir Harald harðráða, Noregskonung 1047–66: „Sneið fyr 

Sikiley víða“ (dróttkvætt). 
 5. Erindi úr Lilju Eysteins munks, frá 14. öld, (4): „Fyrri menn er 

fræðin kunnu“ (hrynhent). 

Textarnir virðast hafa verið skrifaðir upp eftir þeim sem söng, og 
verða þeir sumstaðar býsna torkennilegir í hinni frönsku útgáfu. Til 
dæmis fá orðin úr Völuspá „Jörð var [fannst] æva né upphiminn“ á 
sig þessa furðulegu mynd í franska ritinu: „Tord var æva Neup-
himin“, og kastar þó tólfunum þegar að er gætt hvernig síðasta orð-
inu er skipt undir nóturnar: „Neu-phi-min“, orðið sjálft óskiljanlegt 
og þrjár samstöfur í stað fjögurra! Hér er óhjákvæmilegt að „lesa í 
málið“, ekki síst um skiptingu atkvæða á nóturnar, og ekki er þetta, 
né önnur meðferð textanna, til þess fallið að vekja traust á þessari 
heimild. Textana er hins vegar auðvelt að leiðrétta með samanburði 
við handrit, en lögin ekki, – um þau er ekkert til samanburðar. Sá 
sem vill rannsaka þau stendur á berangri að heita má. Engin ástæða 
er til að efast um nákvæmni Hartmanns hins eldra, en handrit hans 

 3 Nyerup, 1798. Sbr. Jón Helgason, 1972: 20.
 4 Ólafur Davíðsson, 1888–1892: 249, Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 11, 462–463.
 5 Jón Helgason, 1972: 20–22.
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Erindi úr Krákumálum.

Erindi úr Völuspá.
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Erindi úr Hávamálum.

Erindi eftir Harald harðráða.
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hefur farið um margar hendur, væntanlega verið afritað, kannske 
oftar en einu sinni, og síðan sett fyrir prentunina. Ætla má að nót-
urnar hafi verið frönskum umsjónarmönnum bókarinnar auðveld-
ari í prófarkalestri en íslensku textarnir. Þó má finna að minnsta 
kosti eina umtalsverða rit- eða prentvillu í nótunum, og verður 
vikið að því síðar. 

Talsvert hefur verið skrifað um þessi lög og hafa þau þótt merki-
leg fyrir ýmissa hluta sakir.6 Meðal annarra hafa þýskir fræðimenn, 
bæði málfræðingur og tónfræðingur, fjallað um þau, hvor frá sínum 
sjónarhóli og í tengslum við sín germönsku fræði. Þessir menn hall-
ast að því að lögin muni eiga rætur í fornri hefð, þótt um það séu 
hafðir ýmsir fyrirvarar. 

Greinargerð Jóns Helgasonar prófessors um skráningu laganna 
og leið þeirra í hið franska rit er ýtarleg, og ummæli hans um text-
ana þarf ekki að draga í efa. Hann getur þess til að Jón Ólafsson 
hafi litlu ráðið um hvað hann söng og skrifað var upp eftir honum, 

 6 Hammerich, 1900 [ath!]: 5–6; Hofmann [ártal]; Jammers [ártal]; Ólafur Davíðs-
son, 1888–1892: 249; Bjarni Þorsteinsson1906–1909: 461–469; Jón Helgason, 1972; 
Hallgrímur Helgason, [ártal, bls.tal]. 

Erindi úr Lilju Eysteins munks.
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hann hafi verið beðinn um að syngja lög við tiltekna texta, sem 
áður höfðu verið kynntir (að Lilju undanskilinni) í frönsku riti og 
voru því aðgengilegir frönskum lesendum.7 En hann telur fráleitt að 
vísur úr þeim kvæðum sem hér er um að ræða, nema Lilju, hafi 
verið sungnar af íslenskri alþýðu á 18. öld. Þegar Jón Ólafsson hafi 
verið beðinn um að syngja þessar vísur, hafi hann gripið til laga 
sem hann kunni við sömu bragarhætti, enda „heyrir saman háttur 
og lag,“ segir Jón Helgason, „ekki ljóð og lag“. Gegn þessu stríðir 
augljóslega sú staðreynd sem dregin verður fram á hér á eftir, að 
sama lagið er hér fellt að þremur ólíkum bragarháttum (nr. 1, 2 og 
3), hvort sem Jón Ólafsson hefur gert það upp á sitt eindæmi eða 
stuðst við eldri hefðir. Um hitt eru til mörg dæmi að sama lagið, 
eða tilbrigði þess, hafi verið höfð við marga texta með sama bragar-
hætti. 

Jón Helgason telur að hin fornu kvæði hafi eingöngu verið þekkt 
sem bókmenntir þegar komið var fram á 18. öld, varðveitt í fornum 
handritum. Fráleitt sé að Jón Ólafsson hafi nokkurn tíma heyrt 
sungið erindi úr Völuspá. Mjög athyglisvert er hve afdráttarlaust Jón 
Helgason tekur fyrir það að einhverjar vísur úr Eddukvæðum, og 
þá líka lagslitrur við þær, kunni enn að hafa lifað meðal íslenskrar 
alþýðu á þessum tíma. Ef menn verða að trúa því, að kvæðin hafi 
varðveist í munnlegri geymd í heilu lagi um aldir, áður en þau voru 
fyrst skráð, hví skyldu þá ekki einstök erindi úr þeim hafa lifað á 
sama hátt enn lengur, ekki síst ef til voru lög við þau, jafnvel þótt 
ekki finnist um það sérstakar heimildir í handritum síðari alda? 

Hér verður fyrst litið á lögin tvö sem höfð hafa verið við Eddu-
texta, og hið þriðja sem er þeim svo nátengt að ekki verður á milli 
skilið. Séra Bjarni Þorsteinsson tók eftir skyldleika en fjallar ekki 
um hann sérstaklega.8 Jón Helgason víkur að ummælum séra 
Bjarna, en gerir annars ekkert úr þessu atriði.9 

Hér eru birt samhliða þessi þrjú samstofna lög. 

 7 Mallet, 1756: Monumens de la mythologie et de la poesie des Celtes et particu-
lierement des anciens Scandinaves.

 8 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 463.
 9 Jón Helgason, 1972: 40.
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Lögin eru hér sett upp þannig að samanburður á þeim verður 
auðveldur. Textarnir, sem mjög eru úr lagi færðir í franska ritinu, 
eru leiðréttir, en nóturnar látnar halda sér að öðru leyti en því að 
lyklar eru færðir til nútímahorfs og taktstrikum sleppt. Dráttar-
bogar (fermötur), sem settar hafa verið á lokaatkvæði hvers vísu-
orðs, eru látnir halda sér. Þeir tákna ekki endilega sérstaka viðdvöl 
í f lutningnum. Annars er margt í óvissu um rétta hrynjandi bæði 
ljóða og laga, ekki síst vegna málbreytinga í aldanna rás. En eflaust 
er að lengd og áhersla tóna í laginu hefur fylgt lengd og áherslu 
atkvæða í ljóðinu, fremur en þeirri taktskipan tónlistar sem hefð-
bundin var á 18. og 19. öld. 

Bæði í dróttkvæðum hætti og fornyrðislagi eru ljóðlínurnar átta, 
en að jafnaði er einu áhersluatkvæði (risi) fleira í hverri línu í drótt-
kvæðum hætti. Fyrir þessu er séð í laginu að mestu með endur-
teknum tónum (1). Í ljóðahætti eru ljóðlínurnar sex, og þar er við 
þriðju og sjöttu línu hafður eins konar samdráttur lagsins, annars 
vegar við þriðju og fjórðu, hins vegar sjöundu og áttundu braglínu 
fyrrnefndu háttanna (3). Það má því segja að við vísuna úr Völuspá 
(2) birtist lagið í sinni fullkomnustu mynd, óstytt en líka óteygt. 

Lagið er tvískipt að formi og kemur sú skipting fram í öllum 
þremur gerðum þess. Í 1) eru laghlutarnir nær alveg samhljóða og í 
3) að mestu, en í 2) eru frávikin mun meiri, og meðal annars af 
þeim sökum verður lagið við Völuspá svipmest laganna. 

Tónsviðið er þröngt. Lögin hreyfast aðallega á þremur tónum: f-g-
a. Við bætist svo fjórði tónninn, e, neðan við þessa þríund, og hinn 
fimmti, b, ofan við hana. Síðarnefndi tónninn kemur aldrei fyrir í 
þriðja laginu, og verður það svipminna fyrir bragðið. Í fyrsta laginu 
fá báðir þessir jaðartónar talsvert vægi: b verður greinilegur 
hápunktur lagsins og e lokatónn vísuorðs. En þar sem síðari hluti 
lagsins er nær alveg samhljóða hinum fyrra, verða báðir tvíteknir. Í 
öðru laginu kemur tónninn b aðeins fyrir í fyrri hlutanum og ekki 
nema einu sinni (raunar tvítekinn á léttum atkvæðum), en e fær 
mikinn þunga í síðari hlutanum sem lokatónn næstsíðasta vísuorðs. 

Þetta eru fyrstu íslensku þjóðlögin sem skráð eru úr munnlegri 
geymd svo að vitað sé, og þau hafa verið höfð við elstu textana sem 
nokkur lög eru til við yfirleitt. Efniviðurinn er frumstæður en 
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úrvinnslan með þeim hætti að úr verður furðu svipmikið lag. Um 
aldur laganna (eða lagsins) verður varla nokkuð sannað nokkurn 
tíma, svo að óyggjandi sé, og á það raunar við um flest þjóðlög. En 
þau gætu verið elst allra íslenskra laga, að stofni til jafnvel allt frá 
upphafstímum Eddukvæða.

Lag við dróttkvæði 
Fjórða lagið í franska ritinu er við dróttkvæðan hátt eins og hið 
fyrsta. Í þjóðlagasafni séra Bjarna Þorsteinssonar, sem nánar verður 
ræt tum hér á eftir, eru fimm lög við þann bragarhátt, auk laganna 
úr hinu franska safni, og nefndir eru miklu fleiri textar sem við þau 
hafa verið hafðir. Þessi lög eru öll af sama stofni, og þangað á fjórða 
lagið í franska safninu einnig ætt að rekja, eins og ljóst má vera af 
nótunum sem hér fylgja. Öll eiga þessi lög það sameiginlegt, að þau 
eru helmingi styttri en venjulegt dróttkvætt erindi, og þarf því að 
tvítaka þau við hverja vísu. Með samanburði laghelminganna í 
franska ritinu verður ljóst, svo að varla verður um deilt, að fjórar 
síðustu nóturnar við fyrsta vísuorð hafa færst úr lagi og eru prent-
aðir tvíund lægri en vera ætti.10 Er þetta leiðrétt hér, en ekki er það 
til þess fallið að auka traust á þessari frönsku útgáfu.

Á nótunum sem hér eru birtar eru fjögur fyrrnefndra laga úr 
þjóðlagasafninu, auk lagsins úr franska safnritinu. Hið fimmta, sem 
hér er sleppt, er aðeins lítið breytt gerð lagsins Það mælti mín móðir 
(nr. 3 á nótunum). Lögin eru komin í safnið úr Þingeyjarsýslu og 
Eyjafirði, nema nr. 3, en það segist séra Bjarni oft hafa heyrt á æsku-
slóðum sínum í Mýrasýslu, og einnig hafi það oft verið sungið í 
Reykjavíkurskóla 1877–1883. Skólapiltar komu víða að, og hafa 
eflaust átt drjúgan þátt í að flytja þjóðlög milli landshluta, enda 
voru skólasetrin um aldir einu staðirnir á landinu þar sem svo 
mikið fjölmenni var saman komið að söngur yrði stundaður að 
einhverju marki. Það má telja líklegt að þetta lag hafi verið þekkt 
um land allt, en það hefur tekið á sig ýmsar myndir svo sem sjá má 
af nótunum.

 10 Þetta hefur séra Bjarni Þorsteinsson leiðrétt orðalaust í þjóðlagasafni sínu.
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En um aldur þess verður ekkert sagt með vissu. Enginn getur 
vitað hversu útbreitt það kann að hafa verið, en ekki er ólíklegt að 
það hafi þá þegar verið til í fleiri myndum en þeirri sem skráð var. 
Um hundrað árum síðar er það sungið víða um land í ýmsum 
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Fjórða lagið úr Essai, og fjögur samstofna lög frá Bj. Þorst.
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gerðum og haft við marga ólíka og misgamla texta. Fullyrða má að 
lagið hefur verið mjög lífseigt og frjótt í eðli sínu, og ekkert mælir 
gegn því að það gæti að stofni til verið mjög gamalt.

Skyldast laginu úr franska safninu (1) er annað lagið. Þótt ýmis-
legt beri á milli um smáatriði, einkum í þriðju braglínu, eru útlínur 
líkar, og lokatónar hvers vísuorðs hinir sömu í báðum. Dálítið fjar-
skyldari eru þrjú síðari lögin, einkum fyrir það að þau taka nýja 
stefnu í annarri braglínu, hún fær nýjan lokatón, og tónsviðið 
víkkar nokkuð niður á við. Þessi þrjú lög eru öll náskyld innbyrðis, 
og að slepptu þessu fráviki sverja þau sig í ætt við hin fyrri tvö.

Það er helst í fjórða vísuorði sem lagið úr franska ritinu víkur frá 
öllum hinum. Þó eiga öll lögin það sameiginlegt, og er það mikil-
vægt, að einmitt þarna í fjórðu braglínu er hápunktur þeirra, sami 
tónn í öllum, og lokatónninn er einnig hinn sami.

Lag við hrynhendan hátt – Liljulag
Fimmta lagið í Essai er við hrynhendan hátt, sem einnig hefur verið 
nefndur Liljulag, eftir að Lilja Eysteins munks varð svo vinsæl með 
þjóðinni að „allir vildu Lilju kveðið hafa“. Þetta lag hefur algera sér-
stöðu meðal íslenskra þjóðlaga um tóntegund og tónskipan. Í 
franska ritinu er lagið skrifað með einu lækkandi formerki, en tón-
stiginn sem það byggist á er slíkur að í því koma fyrir ekki færri en 
30 „laus“ formerki, svo að eitt „fast“ formerki verður markleysa og 
segir ekkert til um tóntegundina. 

Ef lagið er hækkað um stóra tvíund og byrjað á d í stað c, fækkar 
breyttu tónunum verulega, og geta þeir ekki orðið færri. Sjá nótur á 
næstu síðu. 

Síðar verður gerð grein fyrir því tónkerfi sem setur svip sinn á 
íslensk þjóðlög, og var raunar ráðandi í evrópskri tónlist á mið-
öldum (sjá bls. 329). Hér verður þess aðeins getið, að sá tónstigi sem 
þetta lag byggist á finnst hvergi í því kerfi, og samrýmist því með 
engu móti. Tónbil eins og minnkaða ferundin milli annars og þriðja 
tóns og stækkaða tvíundin í upphafi fjórða vísuorðs (milli orðanna 
„slungið lof“) eru þar ekki til. Þetta eru tónbil sem mega teljast 
óeðlileg í einradda söng, þau koma ekki til sögunnar í evrópskri 
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tónlist fyrr en farið er að hljómsetja hana, og enn lengur var leitast 
við að sneiða hjá þeim í laglínu. Sérstaka furðu vekur, að tónninn d, 
sem fær mikinn þunga í laginu sem upphafstónn og lokatónn fyrra 
laghelmings, kemur einnig fyrir tvívegis í breyttri mynd, lækkaður. 
Allt eru þetta atriði sem ekki eiga sér hliðstæður í öðrum íslenskum 
þjóðlögum, og valda því að þetta Liljulag stendur algerlega eitt sér 
meðal þeirra, eins og svipmikill steindrangur meðal misjafnlega 
sérkennilegra hraunmyndana. 

En þar sem eina heimildin um lagið er ótraust, og ekkert sem 
styður hana, hlýtur þessi sérstaða að vekja efasemdir um að rétt sé 
með lagið farið, og raunar verður að teljast mjög ólíklegt að Jón 
Ólafsson frá Svefneyjum hafi sungið það skömmu fyrir 1780 
nákvæmlega eins og það er prentað á því ári. En hér er ekkert til 
samanburðar, og annað þjóðlag við þennan bragarhátt ekki til, svo 
að vitað sé. 

Hvað sem um þetta allt má segja, hefur þetta franska rit, prentað 
heilli öld áður en skipuleg söfnun íslenskra þjóðlaga var hafin, 
ómetanlegt gildi. Án þessarar heimildar væru að fullu glötuð þau 
lög sem þar hafa geymst. En meðal þeirra eru tvö þeirra íslensku 
þjóðlaga sem einna kunnust hafa orðið: lagið við erindi úr Völuspá 

Fyrri menn er fræðin kunnu.
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(Ár var alda) og lagið við Lilju Eysteins munks. Hið fyrrnefnda gæti 
verið elsta íslenska þjóðlagið sem varðveist hefur. Liljulagið hlýtur 
að vera yngra. Það hefur naumast þann fagnaðar- og lofsöngsblæ 
sem telja mætti eiga við kvæðið, en það er furðulega seiðmagnað og 
dulúðugt, og það hefur orðið mörgum íslenskum höfundum efni-
viður merkra tónverka. 

Það má heita ganga kraftaverki næst að lögin í Essai skuli hafa 
bjargast frá gleymsku með þeim atvikum sem lýst var hér að 
framan, og það hlýtur að leiða hugann að því hversu margar ger-
semar af þessu tagi kunna – og hljóta – að hafa glatast á þeirri öld 
sem leið frá því að franska ritið kom út þar til farið var að safna 
þjóðlögunum með nokkuð markvissum hætti. 

Uppskriftir þjóðlaga
Það var danskur maður, tónskáldið A. P. Berggreen, sem fyrstur beitti 
sér fyrir uppskrift þjóðlaga hér. Að beiðni hans skráði Pétur Guðjóns-
son ein sjö lög 1846–1847, en sjálfur hafði Berggreen áður (1843) 
skrifað upp tvö lög eftir Gísla Thorarensen (1818–1874) sem þá var 
námsmaður í Kaupmannahöfn en var síðan lengst prestur í Sól-
heimaþingum í Mýrdal. Þessi lög birtust í útsetningum Berggreens í 
hinu mikla þjóðlagasafni hans sem fyrst kom út í fjórum bindum 
1842–1855. Athygli vekur að fimm af þessum níu lögum bera með sér 
að þau hafa verið við danskvæði: einn syngur fyrir en aðrir taka 
undir viðlagið. En ekkert þeirra er tvísöngslag, og ekkert heldur í 
hinni lýdísku tóntegund sem gefur svo mörgum íslenskum þjóð-
lögum hinn sérkennilega svip sinn (sjá nánar hér á eftir, bls. 329). 

Um sama leyti og þetta gerðist, um miðja 19. öld, var á Akureyri 
danskur kaupmaður, Bernhard Steincke að nafni. Hann var áhuga-
maður um söng og tónlist. Hann skrifaði upp nokkur lög sem hann 
gerði sér grein fyrir að voru þjóðlög. Þessi blöð komust síðar í eigu 
Sigurðar L. Jónassonar (1827–1908), sem lengst af var aðstoðar-
maður í danska utanríkisráðuneytinu, búsettur í Danmörku. Hjá 
Sigurði fékk Bjarni Þorsteinsson blöðin.11

 11 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 523–524.
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Ólafur Davíðsson og safn hans
Um og fyrir miðja 19. öldina hófu framsýnir menn að safna hér á 
landi ýmsu þjóðfræðaefni sem varðveist hafði í munnlegri geymd 
meðal alþýðunnar. Á síðari hluta aldarinnar og fram yfir aldamótin 
1900 voru gefin út fyrstu söfn íslenskra þjóðsagna, þjóðkvæða og 
annarra þjóðlegra fræða. Þar á meðal var mikið safn Jóns Árna-
sonar og Ólafs Davíðssonar sem gefið var út í fjórum bindum í 
Kaupmannahöfn á árunum 1887–1903 undir samheitinu Íslenskar 
gátur, skemmtanir, vikivakar og þulur. Jón sá um að gefa út gáturnar 
í fyrsta bindi safnsins en féll frá skömmu síðar og kom í hlut Ólafs 
að mestu eða öllu leyti að draga saman og gefa út efni allra síðari 
bindanna þriggja. Þetta merka safn var á sínum tíma mikið afreks-
verk og telst enn í dag til helstu brautryðjendaverka á sviði rann-
sókna og útgáfu íslenskra þjóðfræða. 

Meðal þeirra efnisþátta úr íslenskri þjóðmenningu, sem Ólafur 
Davíðsson fjallaði um í öðru bindinu, Íslenskum skemmtunum,12 var 
saga tónlistar hér á landi. Viðamestur er kafli sem ber yfirskriftina: 
Saungur og hljóðfærasláttur en einnig er vikið að þessu efni í köflum 
sem nefndir eru: Lotulengdarkapp og Rímnakveðskapur. Í þessum 
þremur köflum er að finna margvíslegan fróðleik og ýmislegt efni 
um íslenska tónlistarsögu, meðal annars eru í bókinni allmörg 
íslensk þjóðlög á nótum. Alls eru lögin hátt á 3. tug talsins, 2 við 
lotulengdarkapp, 15 rímnalög, 5 einrödduð þjóðlög og 5 tvísöngs-
lög. Við uppskriftir þjóðlaganna naut Ólafur aðstoðar tónmennt-
aðra manna, einkum Árna Beinteins Gíslasonar (1869–1897).13 
Einnig kom Jónas Helgason lítillega að þessum lagauppskriftum, 
skráði á nótur tvö tvísöngslög. 

Ólafur Davíðsson fann til vanmáttar síns til að skrifa af fræði-
legri þekkingu um söng og hljóðfæraleik, og baðst velvirðingar á 
því í riti sínu að hann var ekki tónlistarmenntaður. Eigi að síður 
verður framlag Ólags að teljast virðingarvert, bæði vegna þess að í 
riti hans voru þjóðlög í fyrsta sinn prentuð með nótum á íslenskri 

 12 Ólafur Davíðsson, 1888–1892.
 13 Um Árna Beintein Gíslason, sjá: Ísl. æviskrár, I: 45–46. Bjarni Þorsteinsson, 

1906–1909: 501–502.
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bók og eins vegna þess að í yfirliti hans um sögu rímnakveðskapar, 
söngs og hljóðfæraleiks kemur fram mikið af fróðleik bæði úr 
munnlegri geymd og bóklegum heimildum. Mest af því efni hefði 
lent í glatkistunni ef Ólafur hefði ekki bjargað því með birtingu í 
safni sínu. Séra Bjarni Þorsteinsson fór fremur hörðum orðum um 
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söfnunarstarf Ólafs og tónlistarmanna sem voru honum til 
aðstoðar.14 Verða ummæli séra Bjarna að teljast óþarflega hvassyrt 
og lítt verðug um merkilegt framlag Ólafs og félaga hans, þegar 
aðstæður þessara frumkvöðla eru hafðar í huga. 

Þjóðlagasafn séra Bjarna Þorsteinssonar
Höfuðheimild um íslensk þjóðlög er hið mikla safn séra Bjarna Þor-
steinssonar, sem vitnað hefur verið til hér að framan.15 Séra Bjarni 
(1861–1938) var Mýramaður að uppruna, varð stúdent úr Reykjavík-
urskóla 1883, stundaði um tíma kennslu og skrifstofustörf í Reykjavík 

 14 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 500–501.
 15 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909.

„Sjö sinnum það sagt er mér“ Dæmi um lotulengdarkapp úr bók Ólafs 
Davíðssonar.
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en innritaðist síðan í Prestaskólann og lauk þaðan embættisprófi 
1888. Sama ár tók hann við prestsembætti á Hvanneyri í Siglufirði, 
sem þá og lengi síðar var eitthvert afskekktasta prestsetur á landinu. 
Þegar þetta er haft í huga og jafnframt rifjað upp hvernig samgöngum 
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hér á landi og samskiptum manna var háttað um 
og fyrir aldamótin 1900, hlýtur söfnunarstarf séra 
Bjarna að teljast einstakt afrek. 

Þjóðlagasöfnun séra Bjarna hófst um 1880 og 
stóð í aldarfjórðung. Safnið skiptist í þrjár 
deildir: 

 1) Lög úr handritum,
 2) lög úr prentuðum bókum og
 3) lög skrifuð upp eftir ýmsu fólki.

Í bókinni, en hún er 955 blaðsíður að stærð, eru 
auk þess yfirgripsmiklar ritgerðir um þjóðlög og 
söfnun þeirra, söng og söngkennslu á Íslandi frá elstu tímum og um 
íslensku hljóðfærin, fiðlu og langspil, tvísöng, rímnakveðskap o. fl. 
Hér er saman kominn geysimikill fróðleikur, en sumar þær álykt-
anir sem af honum eru dregnar eru umdeilanlegar og er varla ann-
ars að vænta þegar aðstæður höfundar eru hafðar í huga. 

Í fyrsta flokknum er tínt saman það sem höfundur hefur vitað 
um af nótum í gömlum skinnhandritum og handritabrotum, og er 
flest af því tekið upp í safnið, ýmist í heild eða sýnishorn af því. 
Mjög mikið af þeim lögum sem þannig hafa geymst eru með lat-
ínutextum og þarf því ekki að fara í grafgötur um uppruna þeirra. 
Um þetta var áður rætt (sjá kafla um kirkjusöng í kaþólskum sið). 
Einnig hafa verið nefnd hér að framan tvö fyrirferðarmestu hand-
ritin frá 17. og 18 öld, Melodia og Hymnodia sacra, en margt er tekið 
upp í safnið úr þeim báðum. Í fyrrnefndu bókinni eru þau lög við 
veraldlega texta sem fyrst voru skráð, þótt meira sé þar af trúar-
ljóðum. 

Merkasti hlutinn af safni séra Bjarna Þorsteinssonar eru þau lög 
sem hann safnaði og ýmist skrifaði upp sjálfur eða fékk uppskrifuð 
frá fólki víða um allt land sem hann stóð í bréfaskiptum við. Þannig 
var án efa bjargað frá gleymsku fjölda laga sem annars hefðu týnst 
með öllu. Einhver aðföng eru hér úr öllum landshlutum, en mjög er 
það mismikið.

Á árunum fram til 1888 dvaldist Bjarni lengst af í Reykjavík og 

Séra Bjarni Þorsteinsson.
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tók þá að skrifa upp lög sem hann 
sjálfur kunni vestan úr Mýrasýslu og 
önnur sem hann lærði af skóla-
bræðrum sínum og öðru fólki. Vetur-
inn 1885–1886 dvaldist hann á Kornsá 
í Vatnsdal hjá Lárusi Blöndal sýslu-
manni Húnvetninga, sem var ágætur 
söngmaður, jafnvígur á „gamla söng-
inn“ og „hinn nýja“ og kunni tvísöng 
mæta vel. Hann varð síðar tengdafaðir 
séra Bjarna og hefur Bjarni skrifað 
margt upp eftir Sigríði konu sinni 
(1865–1929) og skyldfólki hennar. 
Hlutur Húnvetninga í safninu er því 
góður. 

Tillögudrýgstur einstaklinga hefur 
verið séra Sigtryggur Guðlaugsson 

(1862–1959), Eyfirðingur að uppruna en var á þessum tíma prestur 
á Þóroddsstað í Köldukinn og varð síðar skólastjóri á Núpi í Dýra-
firði og þekktur lagasmiður sjálfur. Hann er beinlínis talinn heim-
ildarmaður að 45 lögum sem öll munu vera norðlensk. Sá fjölfróði 
maður Benedikt Jónsson (1846–1939) á Auðnum í Þingeyjarsýslu 
skrifaði upp og sendi séra Bjarna meira en 100 lög, og eftir honum 
eru höfð í safninu a.m.k. 33 lög, öll þingeysk að því er virðist. Margt 
hefur séra Bjarni skrifað upp eftir Þorleifi „gamla“ Þorleifssyni á 
Siglunesi, sjálfsagt allt norðlenskt. Guðmundur Davíðsson (1866–
1942) á Hraunum í Fljótum er talinn heimildarmaður að hartnær 
30 lögum og eru flest talin norðlensk en þó nokkur ættuð af Suður-
landi. 

Í tengslum við undirbúning þessa rits var gerð tölvuskrá yfir öll 
lögin í safninu. Skráin geymir upplýsingar um heimildarmenn og 
uppruna laganna sem lesa má í safninu, ennfremur ýmis tónfræði-
leg atriði og einkenni einstakra laga. Af þessari skrá er ljóst að meg-
instofn safnsins er norðlenskur og úr Mýrasýslu. Aðrir landshlutar 
og byggðarlög eiga þar miklu minni hlut. Meðal drýgstu heimildar-
mannanna eru nokkrir stéttarbræður séra Bjarna og sumir þeirra 

Séra Sigtryggur Guðlaugsson.
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skólabræður hans, prestar á ýmsum stöðum. 
Meðal þeirra eru séra Þorvaldur Jakobsson 
(1860–1954) í Sauðlauksdal, alinn upp í Húna-
vatnssýslu, og tveir Austfirðingar, séra Emil Guð-
mundsson (1865–1907) á Kvíabekk í Ólafsfirði, 
Vopnfirðingur að uppruna, og séra Einar Pálsson 
(1868–1951) prestur á Hálsi í Fnjóskadal fyrir og 
um aldamótin og síðar í Reykholti, upprunninn 
austur í Fljótsdal. 

Prestar voru lengi sú stétt manna hér á landi 
sem var á mestri hreyfingu. Því getur verið erfitt 
að heimfæra þau lög sem eftir þeim eru höfð til 
ákveðins landshluta eða byggðarlags, þótt ætla 
megi að hér sé helst fram talið það sem í æsku 
var numið. Þannig má vera t.d. að hlutur Aust-
firðinga í safninu sé meiri en virðast mætti í f ljótu bragði, og þar 
átti séra Bjarni annars ágætan liðsmann sem var Vigfús Sigurðsson 
á Egilsstöðum í Fljótsdal. 

Enn má nefna tvo heimildarmenn séra Bjarna sem eru í svipuðu 
fari og prestarnir. Annar er fróðleiksmaðurinn Finnur Jónsson 
(1842–1924) á Kjörseyri við Hrútafjörð, sunnlendingur að ætterni 
og uppruna og kominn hátt á þrítugs aldur þegar hann settist að 
nyrðra. Hinn er Rannveig Sigurðardóttir, „gömul kona á Prests-
bakka á Síðu, móðir prestsins þar“, séra Magnúsar Bjarnarsonar, en 
Rannveig (d. 1916, 84 ára gömul) var Húnvetningur, fædd í Vatns-
dalnum og átti heima lengst af á þeim slóðum. Loks má nefna 
meðal heimildarmannanna einn Árnesing sem þó var mjög á far-
aldsfæti, Guðmund Árnason sem kallaður var „dúllari“.

Meira um þjóðlögin
Safn séra Bjarna Þorsteinssonar hefur að geyma alls 1118 lög eða 
brot úr lögum. Af þeim eru 603 skrifuð upp eftir ýmsu fólki, úr 
handritum eru tekin 376 lög, en 139 úr prentuðum heimildum. 

Sé flokkað eftir efni texta teljast vera í safninu 375 sálmalög, og 
eru 50 þeirra tengd Passíusálmunum sérstaklega, 148 eru við trúar-

Benedikt Jónsson á Auðnum.
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ljóð ýmisleg, og má vera að sumt af því séu sálmar. Enn koma hér 
til viðbótar 42 lög eða lagbrot, margt af því með latínutextum og á 
sjálfsagt heima í kaþólskum tíðasöng, og einnig eru þarna messu-
söngvar (messusvör) frá síðari tímum. Má af þessu marka hve trúar-
þátturinn er ríkur í þeim arfi sem hér er varðveittur. Næst að töl-
unni til eru rímnalögin, 253 að tölu. 

Meðal laganna í Þjóðlagasafninu eru nokkur, auk tíðasöngsins 
fyrrnefnda, sem vitað er um með vissu að eiga þar engan þegnrétt, 
enda alútlend. Um önnur hljóta að vakna slíkar grunsemdir, þótt 
erfitt geti reynst að færa sönnur á þær. Eflaust hafa vinsæl lög borist 
hingað t.d. með sönggefnum Hafnarstúdentum, og kunna sum að 
hafa varðveist hér, ef til vill í eitthvað breyttri mynd, þótt gleymd séu 
í heimalandi sínu.Í Þjóðlagasafninu eru allmörg lög sem þannig gætu 
verið tilkomin. Þau gætu líka verið búin til af hérlendum mönnum 
eftir erlendum fyrirmyndum. Nefna má að allmörg af kvæðum Jón-
asar Hallgrímssonar voru ort undir erlendum lögum, sem sum hafa 
fylgt þeim allt fram á þennan dag. Páll Bjarnason kennari hefur 
rannsakað þetta en ekki birt niðurstöður sínar nema að hluta.16 

En þegar litið er fram hjá þeim lögum sem þannig hafa á sér 
framandlegan (eða e.t.v. fremur nútímalegan) blæ má segja að lögin 
í Þjóðlagasafninu skiptist í þrjá flokka: dansa, rímna- og vísnalög 
og lög af ætt sálmalaga, og eru tvísöngslögin í síðasta flokknum, 
enda er hann mestur að vöxtum. Lög af fyrri flokkunum tveimur 
voru sungin með meðalhraða eða allhratt, en einatt með óreglulegu 
hljóðfalli. En tvísöngslögin og önnur lög úr þeim flokki voru sungin 
hægt og þungt. Magnús Stephensen telur hvert atkvæði í sálma-
lögum þurfa viðlíka tíma og svarar til einu æðarslagi á handlegg 
heilbrigðs manns.17 Ari Sæmundsen hallast fremur að því að æðars-
lögin þurfi að vera tvö, þykir þó helst til hratt og bætir við: „Og víst 
er um það að það fer allajafna betur að sálmar séu sungnir heldur 
seint en of fljótt […]“18 Þó að hér beri talsvert á milli er ljóst að þessi 

 16 Páll Bjarnason, 2000: Lögin sem sungin voru við Vísur Íslendinga.
 17 Magnús Stephensen: Einföld útskýring … aftan við Aldamóta-bókina. Sálmabók, 

1801: 279.
 18 Fáeinar athugasemdir … aftan við Leiðarvísi til að spila á langspil … . Ari Sæ-

mundsen, 1855: 87–88.
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söngur hefur verið ákaflega hægur og þunglamalegur. Séra Bjarni 
Þorsteinsson sem sjálfur var tvísöngsmaður segir um tvísönginn að 
„alltaf var hann sunginn nokkuð hægt og rólega en fremur sterkt, 
og endanóturnar dregnar lengi“.19

Það merkilegasta við íslensk þjóðlög er þó það tóntegundakerfi 
sem þar ríkir og líkist hinum fornu kirkjutóntegundum (sjá bls. 83) 
þótt á milli beri um notkunina. Ef þessar tóntegundir eru bornar 
saman við dúr-moll kerfið sem síðustu aldirnar hefur verið ríkjandi 
í Evróputónlist, má segja að dóríska og frýgíska tóntegundin séu 
mollkyns, þó með þeim frávikum að í dórískri tóntegund er sjötti 
tónninn hálftón hærri en í moll, og í hinni frýgísku er annar tónn-
inn hálftón lægri. Hvorugri þessari tóntegund er heldur eiginlegt 
hækkaða sjöunda sætið sem einkennir hljómhæfan moll. 

Lýdísk tóntegund og mixólýdísk eru hins vegar dúrkynja með 
þeim frávikum að í hinni lýdísku er fjórði tónninn hálftón hærri en 
í dúr, og í mixólýdískri tóntegund er sjöundi tónninn hálftón 
lægri. 

Þessi fjórði tónn í lýdísku tóntegundinni og stækkaða ferundin 
sem þannig varð milli frumtóns og fjórða sætis fór svo mjög fyrir 
brjóstið á evrópskum tónlistarmönnum að þeir nefndu tónbilið 
diabolus in musica (tónskratta) og fundu snemma upp sérstakt 
merki til þess að lækka fjórða tóninn þegar þeim þótti við þurfa. 
Með þessari breytingu varð lýdíska tóntegundin að F-dúr. Þetta er 
eignað Guido nokkrum frá Arezzo sem fyrr var nefndur (sjá bls. 
75). 

Íslendingar virðast hins vegar alla tíð hafa gælt við tónskrattann. 
Að vísu eru í þjóðlagasafninu mörg lög í hreinum dúr. Þó er þeirri 
tóntegund stundum svo farið að ekki verður séð með vissu hvort 
um er að ræða t.d. F-dúr eða lýdíska tóntegund vegna þess að þann 
tón vantar sem þar sker úr. Í skránni yfir Þjóðlagasafnið eru um 
hálft fimmta hundrað laga flokkuð sem dúr-lög. Í þeim hópi eru 
lögin við Eddu-vísur sem sýnd voru hér að framan, en þar er líka 
fjöldi af stemmum og nýlegum lögum. Nokkrir tugir laga teljast 
vera í moll, og flest í hreinum moll, án hækkaða sjöunda tónsins. 

 19 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 774.
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Í kirkjutóntegundum er hins vegar á sjöunda hundrað laga, þar 
af meira en hálft þriðja hundrað í lýdískri tóntegund eða a.m.k. 
með mjög sterk lýdísk einkenni. Í frýgískri tóntegund telst rúmt 
hundrað laga, nokkru fleiri í dórískri, en um hálft hundrað laga er 
í mixólýdískri tóntegund. Það er ómengaða lýdíska tón-tegundin og 
notkun hennar, einkum í tvísöngnum, án alls ótta við diabolus in 
musica, sem setur mestan svip á þetta tónmál. Og sá svipur veldur 
því að merkir fræðimenn hafa talið að hér sé um að ræða einhverja 

Frýgískt lag.

Lýdískt lag.
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elstu og þá um leið merkustu tónhefð sem varðveist hefur meðal 
vestrænna þjóða.20

Enn er svo þess að geta að varðveist hafa nokkur lög sem hvorki 
láta flokkast samkvæmt dúr-moll kerfinu né heldur kerfi kirkjutón-
tegundanna. Frægast þeirra er Liljulag sem fyrr var nefnt. 

Fyrstu tilraun til að gera þjóðlögunum skil í rituðu máli, eftir að 
þjóðlagasafn séra Bjarna birtist, gerði Jón Leifs, þá ungt tónskáld, í 
stuttri ritgerð sem birtist í tímaritinu Skírni 1922 undir yfirskrift-
inni: Íslenskt tónlistareðli.21

Gömul sálmalög
Sálmasöngur hefur allt frá siðaskiptum verið einn af meginþáttum 
alþýðusöngs hér á landi. Hann var um aldir burðarás í helgihaldi og 
guðrækni þjóðarinnar, bæði við kirkjulegar athafnir og helgistundir 
á heimilum (sjá nánar á bls. 339).

Áður var frá því sagt, að sálmalög voru prentuð með nótum í 
Gröllurum og sumum útgáfum sálmabóka, einnig að víða í hand-
ritum megi finna sálmalög skrifuð með nótum. Um nótnalæsi fyrr 
á tíð er lítið vitað en ætla má að ætíð hafi verið eitthvað um það að 
söngvinnt fólk hafi haft stuðning af nótum við sönginn. Meðal 
almennings munu sálmalögin þó að langmestu leyti hafa lifað í 
munnlegri geymd. Fólkið lærði lögin eftir heyrn, þau bárust frá 
einum manni til annars og frá einni kynslóð til annarrar. Í sálma-
söng, bæði á heimilum og í kirkjum, myndaðist með tímanum sér-
stæð sönghefð sem lifði og þróaðist á vörum alþýðunnar í um 300 
ár, allt frá síðari hluta 16. aldar. Þegar komið var fram á 19. öld, 
hafði myndast hér á landi sérstakur söngstíll, stundum kallaður 
grallarasöngur, og hér höfðu orðið til sérstæð sálmalög sem nefnd 
hafa verið íslensk sálmalög, gömul sálmalög eða einfaldlega gömlu 
lögin.22 Einkennandi fyrir þennan söngstíl og þessi sálmalög var að 
þau voru sungin hægt og einatt með miklu laglínuskrauti sem 
kallað var „viðhöfn“, eins og fyrr var getið. Í gömlu sálmalögunum 

 20 Sjá t. d. Apel, Willi, 1966: 275, og þó einkum: 348 (Icelandic Music). 
 21 Jón Leifs, 1922.
 22 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 43–56, einkum 47–48 og 56, 680, 724–725.
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var algengt að sungnir væru tveir eða fleiri tónar á hverju atkvæði 
textans. Stöku sinnum mátti greina í þeim lengri tónfléttur eða 
samkveður („melismur“) með þrem, fjórum og jafnvel fleiri tónum. 
Með tímanum urðu sálmalögin í mörgum tilvikum gjörólík upp-
runalegu lagboðalögunum hvað varðar tóntegundir, tónbil og 
lagrænt svipmót. Af þeim mynduðust fjölmörg afbrigði, mismun-
andi eftir landshlutum og byggðarlögum.23

Séra Bjarni Þorsteinsson birti í þjóðlagasafni sínu fjölda gamalla 
sálmalaga. Í fyrsta hluta safnsins eru sálmalög úr handritum og í 
öðrum hlutanum eru sálmalög úr ýmsum prentuðum bókum, 
meðal annars sálmabókum og gröllurum. Lang áhugaverðast er þó 
efnið í síðasta hluta safnsins og eru það sálmalög sem séra Bjarni og 
aðstoðarmenn hans skráðu úr munnlegri geymd. Í fyrri flokkunum 
tveimur eru sálmalög sem varðveitt eru eftir hefð og reglum „bók-
festunnar“ (sbr. áður bls. 325). Eru þau að mestu eða öllu leyti „syl-
labísk“ að gerð, þ. e. að hvert atkvæði textans er sungið einungis 
með einum tóni og eru flest lögin laus við allt laglínuskraut eða 
viðhöfn. Lögin í síðasta flokknum bera hins vegar skýr einkenni 
hinnar munnlegu varðveislu, mörg þeirra eru ríkulega sett laglínu-
skrauti og viðhöfn af því tagi sem fyrr var lýst. Skulu hér á eftir 
sýnd nokkur nótnadæmi þessu til frekari skýringar.

Fyrst er dæmi um sálmalag úr handriti. Fyrir valinu varð lag 
sem séra Bjarni skráði úr Hymnodia sacra frá 1742 (sjá næstu síðu) 
við sálminn Kvöld er komið í heim.24 Ber hann yfirskriftina Um 
dóminn og fjallar um dómsdag. Textinn er að öllum líkindum þýð-
ing á útlendum sálmi en frumsálmurinn hefur ekki fundist, enn 
sem komið er. Sálmurinn er ortur undir einum af hinum forn-
klassísku bragarháttum og nefnist hann distikon, öðru nafni eleg-
ískur háttur.25 Á öllum atkvæðum textans er sunginn einungis einn 
tónn og er lagið því dæmigert fyrir „syllabísk“ sálmalög.

Af sálmalögum úr prentuðum bókum er hér valið lag við sálm-
inn Jesú mín morgunstjarna, sem séra Bjarni skráði eftir annarri 

 23 Sama rit: 724.
 24 Lbs 1927 4to: 375. Umritun, sjá sama rit: 383.
 25 Sbr. Tónmennt. 5. hefti. 
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Kvöld er komið í heim. Ljósmynd: Úr Hymnodia scra, bls. 375.

Úr Ísl. þjóðlög, bls. 383.
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Jesú mín morgunstjarna. Ljósmynd: Úr Hólabók 1619, bls. 261.
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útgáfu Hólabókarinnar, 1619.26 Yfirskrift yfir laginu er: Barna 
söngur og Bæn til Christum / um Andlega Huggun. Lagið er að mestu 
leyti „syllabískt“, þó með þeim undantekningum að í öllum ljóð-
línum nema þeirri næst síðustu má finna dæmi um að sungnir eru 
tveir tónar á eitt atkvæði textans í viðkomandi hendingum lagsins.

Sálmalögum úr munnlegri geymd er í Þjóðlagasafninu skipað 
niður í tvo flokka. Í fyrri f lokknum eru „nokkur af „gömlu lög-
unum“ við ýmsa sálma í sálmabókum vorum 1800–1870.“ Á undan 
nótnauppskriftum laganna birti séra Bjarni inngangsgrein og segir 
þar að mörg af þessum sálmalögum megi „telja til vorra allra bestu 
og einkennilegustu þjóðlaga“. Einnig víkur hann að því að þessi lög 
kunni að vera afsprengi af erlendum sálmalögum:

Þó að mörg eða kannske flest af þessum lögum kunni að vera 
upphaflega af útlendum rótum runnin, sem óvíst er, þá er það nú 
svo með flest „gömlu“ sálmalögin okkar, að ómögulegt er að sjá eða 
heyra af hvaða útlendu lagi þetta eða hitt lagið muni komið; svona 
mikil og gagngerð er breytingin orðin um mörg hundruð ára, og 
breytingin öll er þjóðarinnar eigið verk.27

Fyrsta sálmalagið sem séra Bjarni birti í þessum flokki gömlu lag-

 26 Sálmabók, 1619: 261. Umritun, sjá sama rit: 418.
 27 Sama rit: 680.

Íslensk þjóðlög, bls. 418.
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anna, er við jólasálminn Með gleðiraust og helgum hljóm eftir 
Magnús Stephensen. Er lagið að mestu skráð eftir minni Bjarna 
sjálfs eins og það var sungið á uppvaxtarárum hans vestur á Mýrum 
en einhvern stuðning hafði hann þó af söng gamals manns nyrðra.28 
Svo vel vill til að í handritasafni séra Bjarna er varðveitt uppskrift 
hans af þessu gamla jólalagi með því ríkulega laglínuskrauti sem 
einkenndi viðhafnarsöng Mýramanna (m. a. dæmi um áðurnefndar 
„samkveður“).29 Eru því báðar gerðir lagsins birtar hér, sú fyrri eins 

 28 Sama rit: 681–682.
 29 Handritasafn séra Bjarna Þorsteinssonar í Stofnun Árna Magnússonar. Nánar um 

þessa uppskrift lagsins, sjá: Helga Jóhannsdóttir, 1982.

Mynd úr Íslenskum þjóðlögum, bls. 681–682.
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og lagið var prentað í Þjóðlagasafninu en sú síðari að hætti Mýra-
manna, samkvæmt uppskriftinni í handriti séra Bjarna. 

Síðari gerð lagsins ber greinileg fingraför metnaðarfulls for-
söngvara.

Við heimilisguðrækni tíðkuðust fyrr á tíð ýmiss konar sálmar, 
ætlaðir til flutnings við helgiathafnir og bænargjörð. Kvöldsálmar 
voru til söngs við húslestra að lokinni kvöldvöku, einkum á vetrum. 

Mynd af handriti úr safni séra Bjarna í SÁM.
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Morgunsálmar voru ætlaðir til bænargjörðar að morgni. Í handritum 
og prentuðum bókum voru einnig svokallaðir vikusálmar og var í 
þeim oft að finna bæði morgun- og kvöldsálma fyrir alla daga vik-
unnar.30 Mörg gömul sálmalög hafa varðveist við sálma af þessu tagi, 
ekki síst við kvöldsálma, og er þau að finna bæði í handritum, prent-
uðum bókum og á hljóðritum. Sem dæmi um gamalt lag við kvöld-
sálm er hér lag við sálminn Sá ljósi dagur liðinn er eins og það var 
prentað í Þjóðlagasafninu.31 Segir séra Bjarni að þannig hafi lagið 
almennt verið sungið fram yfir miðja 19. öld og sé það sett til saman-
burðar við lagið úr Grallaranum sem birt er framar í bókinni.32 Þetta 
gamla sálmalag var einnig sungið í tvísöng,33 að minnsta kosti í Húna-
vatnssýslu, og ber tónblærinn greinilega vott um það. 

Gömul íslensk sálmalög úr munnlegri geymd hafa fram til þessa 
lítið verið rannsökuð. Þó ber að geta hér um samstarfsverkefni sem 
nýlega hefur verið unnið á þessum vettvangi af tónvísindamönnum á 
Norðurlöndum og í Eystrasaltslöndum. Í ritinu Spiritual Folk Singing 
– Nordic and Baltic Protestant Traditions eru greinar um alþýðlegan 

 30 Nánar um kvöldsálma, morgunsálma og vikusálma, sjá: Margrét Eggertsdóttir: 
Sálmar og daglegt líf. Í: Kristni á Íslandi, 2000: III, 184–193. 

 31 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 717. . Sjá jafnframt MA – ritgerð Guðrúnar L. 
Guðmundsdóttur.

 32 Sama rit: 450.
 33 Sama rit: 718, 797–798.

Mynd úr Íslenskum þjóðlögum, bls. 717.
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sálmasöng í Svíþjóð, Eistlandi, Litháen, Finnlandi, Noregi, Danmörku 
og á Íslandi. Um sálmasöng hér á landi eru tvær greinar, skrifaðar af 
Smára Ólasyni34 og Svend Nielsen.35 Sá fyrrnefndi hefur um langt 
skeið unnið að rannsóknum á sálmasöng og sálmalögum í hand-
ritum, prentuðum bókum og á upptökum í hljóðritasöfnum.

Gömul lög við Passíusálma
Síðari flokkur gömlu sálmalaganna í Þjóðlagasafninu eru lögin við 
Passíusálmana. Þar birtir séra Bjarni Þorsteinsson lög skráð úr 
munnlegri geymd við alla 50 Passíusálma séra Hallgríms Péturs-
sonar.36 Lögin eru þó nokkru færri, því að í allmörgum tilvikum er 
sama lagið sungið við tvo eða fleiri sálma (lög með nótum eru við 
38 af 50 sálmum). Þar á móti kemur þó að við suma Passíusálmana 
eru birt tvö eða fleiri mismunandi lög (ellegar afbrigði af sama lag-
inu). Drýgstur heimildarmanna að þessum lögum Passíusálmanna 
var Þorleifur eldri Þorleifsson á Siglunesi en margt fleira heimildar-
fólk kemur þar við sögu og víða að af landinu.

Áður var frá því greint (bls. 300) að á föstunni voru Passíusálm-
arnir sungir við húslestra á íslenskum heimilum allt frá lokum 17. 
aldar og nokkuð fram á þá 20. Lögin við þessa einstæðu sálma virðast 
hafa geymst í minni fólks lengur og betur en flest önnur íslensk þjóð-
lög. Um það segir séra Bjarni m. a. í inngangsgrein sinni: „Gamalt 
fólk þekki ég, sem varla getur heyrt þessa sálma sungna öðru vísi en 
með gömlu lögunum; því finnst það ganga guðlasti næst, að setja 
„nýmóðins“ lög við þessa inndælu, æfagömlu, æruverðugu sálma.“37 
Var það reynsla bæði séra Bjarna og fleiri þjóðlagasafnara á eftir 
honum að væri heimildarfólk spurt um hvort það kynni eitthvað af 
gömlum sálmalögum var svarið einatt: „Ég held það sé fátt, nú orðið, 
nema ef vera kynni eitthvað af af lögunum við Passíusálmana.“38

Sérstaða Passíusálmasöngsins var ekki síst fólgin í hlutverki hans 

 34 Smári Ólason, 2006.
 35 Nielsen, Svend, 2006.
 36 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 725–763.
 37 Sama rit: 724.
 38 Sama rit: 724.
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í helgihaldi á föstunni og nánum tengslum hans við píslarsögu 
frelsarans. Má segja að þetta hafi komið fram í einu og öllu, í texta 
sálmaskáldsins, sem fjöldi almennings kunni utanbókar, í söng 
heimilisfólksins, hugblæ og yfirbragði sálmalaganna svo og í texta 
hugvekjubókanna sem lesið var úr með sérkennilegu lestrarlagi. 
Virðist mörgum hafa orðið minnisstæður sá innilegi helgiblær sem 
einkenndi húslestrana á föstutímanum.39

Eins og fyrr var getið voru Passíusálmarnir ortir undir vel 
þekktum sálmalögum en smám saman breyttust lögin í meðförum 
þjóðarinnar uns þau voru orðin sérstæður flokkur íslenskra þjóð-
laga en héldu þó áfram að breytast með ýmsum hætti eftir lands-
hlutum og byggðarlögum. Mikill fjöldi þessara gömlu laga er varð-
veittur í handritum, í prentuðum bókum og einkum þó á hljóðritum 
frá síðari tímum. Svo mikill var fjöldi afbrigða af þessum gömlu 
lögum að þar gat verið munur milli sveita, jafnvel bæja og söngfólks 
á sama heimili.

Af miklum fjölda Passíusálmalaga eru hér valin einungis tvö 
dæmi og er það fyrra við byrjunarsálminn, Upp, upp mín sál og allt 
mitt geð.40 Lagboði sálmaskáldsins var: Með hymnalag og var með 
honum vísað til ferlínubragarháttar sem finna má í mörgum fornum 
lofsöngvum. Lagið skráði séra Bjarni úr munnlegri geymd eftir því 
sem hann heyrði það sungið í ungdæmi sínu vestur á Mýrum og 
síðar norður í Siglufirði.41 Niðurlagsstef þessa lags (fallandi tvíund 
+ þríund: a-g-e) er einkennandi fyrir mörg af „gömlu lögunum“, 
tónblæ þeirra og tóntegund sem hér er frygísk en fær á sig penta-
tónískan blæ vegna niðurlagsins.42

Síðara lagið er við 36. Passíusálm: Stríðsmenn þá höfðu krossfest 
Krist43 en lagboði séra Hallgríms var: Hvar mundi vera hjartað mitt.44 

 39 Sama rit: 725. Jónas Jónasson, 1934: 217, 361. Kristleifur Þorsteinsson, 1971: I, 
312.

 40 Sama rit: 725–726.
 41 Sama rit: 726.
 42 Tóntegund slíkra sálmalaga er af sumum fræðimönnum nefnd „lókrísk kirkju-

tóntegund“, sjá: Hallgrímur Helgason, 1977: 2; 26. Sbr.: Smári Ólason, 1995.
 43 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 753.
 44 Í eiginhandarriti skáldsins er lagboðinn: Hvað mundi vera hjartað mitt. Sú rit-

villa hefur verið tekin upp af ýmsum, m. a. séra Bjarna, sjá sömu heimild.
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Lagið er komið frá séra Sigtryggi Guðlaugssyni sem skráði það á 
nótur eftir gömlu fólki, norðlensku. Tónblærinn ber sterkan svip af 
tóntegund tvísöngsins.45

 45 Sbr. sama rit: 753–754, 801–802.

Mynd úr Ísl. þjóðlögum, bls. 725–726: Upp, upp mín sál.

Mynd úr Ísl. þjóðlögum, bls. 753: Stríðsmenn þá höfðu krossfest Krist.
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Rannsóknir á höfundarverki sálmaskáldsins séra Hallgríms Pét-
urssonar hafa verið stundaðar um langt skeið. Á því sviði hefur að 
undanförnu verið unnið að fræðilegri heildarútgáfu á verkum hans 
á vegum Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.46 Í 
tengslum við það verkefni hefur nýlega komið út rit eftir Margréti 
Eggertsdóttur um rannsóknir hennar á lífi, starfi og skáldverkum 
séra Hallgríms. Þar er þó ekki fjallað um söngva við sálma hans eða 
kvæði.47 

Viðamiklar rannsóknir á sönghefð Passíusálmanna og gömlu 
íslensku lögunum við þá hafa farið fram og má m.a. sjá hluta þeirra 
rannsókna á sérvef Ríkisútvarpsins.48 

Saga sálmalags
Tvennt er mjög athyglisvert þegar rakin er saga einstakra sálmalaga 
og reynt að gera sér grein fyrir þeim breytingum sem á þeim hafa 
orðið eftir því sem heimildir eru til. Annað er það hvernig lög hafa 
með lítt skiljanlegum hætti skipt um tóntegund og þannig breytt 
algerlega um svip. Hitt er sú sundurgerð sem einstakir söngmenn, 
einkum forsöngvarar, hafa viðhaft í söng sínum og aðrir síðan tekið 
eftir þeim. Þessi siður hefur boðið heim misræmi og ósamhljóðan 
þegar fleiri sungu saman og stuðlað að því að lögin breyttust og 
afbökuðust. 

Um þetta má finna ýmis dæmi en hér verða sýndar myndbreyt-
ingar lags sem allir Íslendingar þekkja og er það valið vegna þess að 
ljósar heimildir eru um ævintýralega sögu þess. Þetta er lagið sem 
nú er þekkt við útfararsálm Hallgríms Péturssonar Allt eins og 
blómstrið eina en sálmurinn var ortur undir lagi sem þá var alkunn-
ugt með lagboðanum Dagur í austri öllu(m). Sálmurinn er varð-
veittur í eiginhandarriti Hallgríms49 en var fyrst prentaður í 3. 

 46 Hallgrímur Pétursson, 2000; 2002; 2005: Ljóðmæli. I,1–3.
 47 Margrét Eggertsdóttir, 2005.
 48 Sjá vefsíðu Ríkisútvarps: Passíusálmar Hallgríms Péturssonar. Veffang: http://

servefir.ruv.is/passiusalmar/
 49 Aftan við eiginhandarrit Passíusálmanna, sem talið er að skáldið hafi sent Ragn-

heiði Brynjólfsdóttur. Sjá nánar: Ólafur Pálmason, 1996: Bókfræði Passíusál-
manna. 
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útgáfu sálmabókarinnar 1671. Lagið hafði þá verið þekkt hér á landi 
um nokkurt skeið því það birtist upphaflega í Hólabókinni frá 1589, 
ber yfirskriftina Ein ný dagsvísa úr dönsku snúin … og lítur þannig 
út á nútíma nótum: 

Lagið er hér vafalaust tekið upp úr hinni dönsku sálmabók sem 
Hans Thomissön tók saman og gaf út 1569. Danski lagboðinn er 
Det dages nu i Östen. Fyrsta vers þýðingarinnar er hér sett undir 
nóturnar.

Yfir laginu er mildur en svolítið tregakenndur blær og ekki alveg 
ljóst hvort tóntegundin er dórísk eða hreinn (eolískur) moll, þar sem 
sjötti tónn tónstigans kemur ekki fyrir í laginu. Tónaslaufurnar í 
lok fyrstu, þriðju og sjöundu braglínu eru hér örlítið styttar frá því 
sem er í dönsku sálmabókinni og má telja það til einföldunar þótt 
litlu muni.

Í þýsku sálmasafni sem G. fríherra von Tucher gaf út 1848 er lagið 
að finna með lagboðanum Dein Schifflein, Jesu Christe og fjallar 
sálmurinn um þann háska sem bátur frelsarans mætir á veraldarhaf-
inu og hrakninga hans. Lagið er hér eignað Michael Praetorius (1571–
1621) sem var mikilvirkur þýskur sálmalagahöfundur. Er það tekið 
úr útgáfu frá 1610, en von Tucher hefur þó talið nauðsynlegt að „lag-
færa“ bæði lagið og hljómsetningu þess. Hitt er honum til lofs að 
hann gerir grein fyrir breytingum sínum. Praetorius hefur talið lagið 
vera í dórískri tóntegund og hljómsetur samkvæmt því. En laglínan er 
þessi þegar hún hefur verið færð til sömu tónhæðar og dæmið á 
undan (lausu formerkin ofan við nótnastrenginn eru frá Tucher): 

Lag úr Hólabók 1589 umritað.
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Í fyrstu útgáfu Grallarans frá 1594 er lagið ekki að finna. Hins 
vegar er það í annarri útgáfu Grallarans frá 1607. Prentvillur eru 
margar í þessum fornu bókum, bæði í texta og nótum, og oft tor-
veldara með nóturnar en textann að „lesa í málið“. Að jafnaði eru 
slíkar villur leiðréttar í næstu útgáfu. Hér hefur tekist svo slysalega 
til að á fyrsta nótnastrengnum er c-lykill prentaður einni línu neðar 
en vera ætti og veldur þetta því að fyrsti hluti lagsins hækkar um 
þríund, þannig að b verður frumtónn og 4. tónn frá frumtóni verður 
e. Þetta eru greinileg mistök sem ekki geta hafa leynst til lengdar. 
En þegar að því kemur að bæta úr þeim er það gert með þeim 
furðulega hætti að villan er „gegnumfærð“ í stað þess að leiðrétta 
hana! Þetta gerist í annarri útgáfu sálmabókarinnar 1619. Á því 
getur varla verið önnur skýring en sú að útgefendum sálmabókar-
innar hafi þótt meira koma til þessarar en hinnar eldri gerðar lags-
ins, þótt hún væri til komin með svo undarlegum hætti, og aðstand-
endur allra síðari útgáfna Grallarans virðast hafa verið á sama máli. 
Við þetta færist lagið í bjarta og dálítið harða lydíska tóntegund. 
Tónninn e sem áður kom ekki við sögu myndar nú það fræga 
stækkaða ferundarbil frá frumtóni sem er einkenni þessarar íslensku 
„tvísöngstóntegundar“ sem svo hefur stundum verið kölluð, og 
kemur þetta skýrast fram í lok annarrar, fjórðu og áttundu brag-
línu. Útlínur lagsins eru nákvæmlega hinar sömu og fyrr. Það er 
aðeins staða litlu skrefanna í tónstiganum sem er önnur. Lagið 
hefur hér verið fært niður til sömu tónhæðar og áður til að auðvelda 
samanburð, en formerkjum er breytt til þess að tónbilaskipanin 
haldist: 

Lagið úr þýsku sálmasafni.
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Annars staðar er vikið að þeirri tísku að syngja gömlu sálma-
lögin með ýmislegu flúri, oft nokkuð íburðarmiklu. Ein slík útgáfa 
af lýdískri gerð lagsins Dagur í austri er varðveitt í þjóðlagasafni séra 
Bjarna Þorsteinssonar, komin til hans á nótum frá Finni Jónssyni 
(1842–1924) á Kjörseyri í Strandasýslu: 

Mjög svipaða gerð lagsins fékk séra Bjarni líka frá séra Sigtryggi 
Guðlaugssyni. Önnur gerð lagsins, en þó nokkuð ólík, er höfð eftir 
forsöngvara í Hjarðarholtskirkju og birtist í tímaritsgrein eftir Jón 
Jónsson lækni um Sönglist Íslendinga50:

Slík afbrigði lagsins hafa eflaust verið miklu fleiri. 
Þegar prófessor Weyse tókst á hendur að skrifa upp og raddsetja 

íslensk sálmalög fyrir Dómkirkjuna í Reykjavík áður en hún fengi 
sitt fyrsta orgel 1840, skrifaði hann lagið upp eftir söng íslenskra 

 50 Jón Jónsson, 1929.

Lagið úr Hólabók 1619 og öllum útgáfum Grallarans eftir þá þriðju (þó stundum með 
misprentunum.

Lag úr Íslenskum þjóðlögum, umritað.
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manna eins og það var þá í óskreyttri lýdískri tóntegund. Stækkaða 
ferundin frá grunntóni var honum framandi og taldi hann að hér 
væri um villu að ræða sem bæri að leiðrétta. Það gerði hann eftir 
því sem hann taldi efni til og þannig breytt hefur laglínan haldist æ 
síðan en taktskipan hefur verið nokkuð breytileg.

Hugmyndir manna um hvað rétt væri eða leyfilegt í meðferð og 
breytingum á lögum (og öðrum hugverkum) voru ómótaðar og 
ýmis hugtök sem nú eru þar ofarlega á baugi (eins og t. d. höfundar-
réttur) voru óþekkt þegar hér var komið sögu. Um miðja 19. öld 
mun fáum hafa þótt nokkuð athugavert við það þótt menn sem 

Úr Vöku.

Umritun skv. Ara Sæmundsen og Pétri Guðjónssyni.
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taldir voru smekkvísir á söng og kunnu jafnvel eitthvað fyrir sér 
„lagfærðu“ lög eftir sínu höfði, þótt „lagfæringarnar“ gengju þvert á 
venjur og stönguðust jafnvel á við prentaðar heimildir.

Flestum mun finnast helgiblær yfir laginu, eflaust ekki síst vegna 
tengslanna í hugum manna við hátíðlegar sorgarathafnir. Það má færa 
augljós rök að því að þessi gerð lagsins er hin einfaldasta og íburðar-
minnsta af þeim sex útgáfum þess sem hér hafa verið sýndar. Ef til vill 
er það einmitt einfaldleikinn sem gefur því áhrifamátt sinn. 

Lög við sagnadansa 
Í Þjóðlagasafni séra Bjarna Þorsteinssonar eru 26 lög sem höfundur 
þessa rits hefur f lokkað sem dansa. Tíu þeirra eru sótt í danskt 
þjóðkvæðasafn með þeirri röksemd að á þau megi líta sem eins 
konar sameign norrænna þjóða. Eftir eru þá aðeins um hálfur 
annar tugur laga við danskvæði sem geymst hafa hér á landi. Þrjú 
þeirra eru við kvæðið um Ólaf liljurós, og eitt þeirra er samstofna 
við tvö önnur alkunn sagnadansalög. Sjá mynd á næstu síðu.

Athyglisvert er að þessi þrjú lög taka yfir sama tónsvið og „sam-
stofna“ lögin þrjú sem sýnd eru í öðru samhengi hér að framan, þó 
að tónhæðin sé önnur. Öll lögin hreyfast á fyrstu fjórum tónum 
dúrtónstigans auk „leiðsögutóns“ neðan við frumtóninn. Þessi 
þrönga tónskipan er afar algeng í íslenskum þjóðlögum, en það 
fyrirbæri bíður frekari rannsókna. Þrjú þeirra sagnadansalaga sem 
þá eru ótalin hafa einnig mjög þröngt tónsvið, þótt tónskipanin sé 
önnur. Þá eru eftir átta lög í þessum flokki sem ekki hafa áberandi 
sameiginleg einkenni önnur en þau, að nærri öll lögin virðast hafa 
verið sungin í eins konar víxlsöng: forsöngvari söng fyrir, en aðrir 
viðstaddir tóku undir viðlagið. 

Framar í þessu riti var fjallað um sagnadansa fyrr á tímum (sjá 
bls. 180) og rannsóknir á uppruna þeirra hér á landi. Var þar undir 
lokin minnst á lög við sagnadansa sem Hreinn Steingrímsson bjó 
til prentunar og birt voru í bókarauka aftan við útgáfurit Vésteins 
Ólasonar. Þar eru prentuð með nótum lög við 12 kvæði, en lögin og 
afbrigði þeirra teljast alls fjörutíu og fimm. Raunar eru þau nokkru 
færri því að sum eru svo skyld innbyrðis að þau geta varla talist 
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sjálfstæð afbrigði, önnur eru greinilega til orðin á síðustu tímum og 
hafa því lítið eða ekkert gildi í þessu samhengi. 

Tíu af lögunum voru áður prentuð, f lest í þjóðlagasafni séra 
Bjarna Þorsteinssonar. Nokkur þeirra eru þangað komin úr hinu 
mikla þjóðlagasafni A. P. Berggreens og eru þau skráð á fimmta 
áratug 19. aldar. Athyglisvert er að af þeim níu íslensku lögum sem 
Berggreen tók í safnið eru fimm við söngdansa, en aðeins fjögur til 
viðbótar komu í leitirnar um hálfri öld síðar (1880–1905) í hinni 

1) Ólafur liljurós. Bj. Þorst. 492. Tekið úr þjóðlagasafni Berggrens og þangað komið frá Pétri 
Guðjónssyni. Sömu sögu er að segja af lögunum nr. 2 og 3. Þar er einnig lagið sem venjulega er 
haft við þetta kvæði. Þriðja lagið við Ólag liljurós er í sagni Bj. Þorst. (bls. 624). Það er ólíkt 
þessum lögum báðum, en hefur þó sömu endurtekningu í textanum.

2) Ásukvæði. Bj. Þorst. 494. – Annað lag er hjá Bj. Þorst. (543) við breytt Ásukvæði: „Ása gekk um 
stræti með kurt og pí. Heyrði’ún fögur læti við Salófí. Hæanna hó! Syngjanna pump! 
Kansilórum kantatórum pumpí!“ Lagið er mikið breytt útgáfa þessa lags.

3) Harmabótarkvæði. Bj. Þorst. 493. – Úr þessu lagi (lítið breyttu) hefur Þórarinn Jónsson unnið 
stórbrotið og mjög vandað karlakórslag.

4) Grýlukvæði. Úr handriti Péturs Guðjónssonar sem geymt er í Konungsbókhlöðu í Kaupmh. – 
Mjög líkt þessu er lag í safni Bj. Þorst. (509) við Ókindarkvæði: „Það var barn í dalnum, sem 
datt on í gat; en þar fyrir neðan ókindin, en þar fyrir neðan ókindin sat.“
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yfirgripsmiklu söfnun séra Bjarna Þorsteinssonar þar sem flestu var 
þó til skila haldið, smáu og stóru. 

Þetta gæti vakið grun um að söngdansalögin hafi verið að 
gleymast þarna á síðari helmingi 19. aldar. Gegn því mælir aftur að 
hér koma nú til skila 35 lög (og afbrigði laga), sungin við sagna-
dansa, úr hljóðritasafni Stofnunar Árna Magnússonar. Lögin eru 
tekin upp á árunum 1963–1977, flest á sjöunda áratugnum af hjón-
unum Helgu Jóhannsdóttur og Jóni Samsonarsyni, og Hallfreði 
Erni Eiríkssyni. Heimildarmenn eru 24, fjórtán þeirra fæddir á 
tveimur síðustu áratugum 19. aldar, sjö á fyrsta áratug 20. aldar, en 
þrír síðar (1913–1930). Lögin eru úr öllum landsfjórðungum, flest 
af Austurlandi, 16 að tölu, 8 af Norðurlandi, 6 af Vesturlandi að 
meðtalinni Austur-Barðastrandarsýslu, 4 af Vestfjörðum, en 3 af 
Suðurlandi. Ótalin eru þá 6 lög sem ekki verða staðsett. Hæpið er 
að draga nokkrar ályktanir af þessu. Hitt er merkilegra að við sum 
kvæðin eru mörg lög eða afbrigði laga. Það bendir til mikilla vin-
sælda og útbreiðslu kvæðanna. Þarna eru t. d. 8 lög af öllum lands-
hornum við Draumkvæði, við Ásukvæði eru 10 lög eða afbrigði, en 4 
við Kvæði af Ólafi liljurós. 

Athyglisvert er að ekki færri en 10 af þeim lögum sem hér birtast 
hreyfast á sama þrönga tónsviðinu og lagið við Völuspá sem greint 
er frá annars staðar í þessu riti. Eitt þeirra lætur sér nægja aðeins 
þrjá tóna, og hefur þó til að bera ákveðinn frumstæðan þokka. Þótt 
þessi lög minni á Völuspárlagið að umfangi er þar þó ekki um að 
ræða náinn skyldleika. Hins vegar eru nokkur þessara laga mjög 
skyld sín á milli með ýmsum hætti. 

Í sjö lögum til viðbótar er tónsviðið örlítið víðara, þótt lagkjarn-
inn sé hinn sami, og í enn öðrum er það víkkað meira og með 
markvissari hætti. Þannig bera þessi lög vitni um tjáningarþörf 
flytjandans, þótt ættarmótið leyni sér ekki. 

Hreinn Steingrímsson gerir grein fyrir skyldleika laganna, rekur 
mjög mörg þeirra til sömu ættar og kemst að þeirri niðurstöðu að 
„lagaætt þessi tilheyrir engu einu kvæði öðru fremur heldur tengist 
flutningi sagnadansa með viðlögum í heild.“51 

 51 Vésteinn Ólason, 1979: 399. (Inngangur bókarauka eftir Hrein Steingrímsson).
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Hér má sjá glögg dæmi þess að sama tónhugsunin er felld að 
ólíkum textum og mislöngum braglínum, einkum í viðlögunum. 
Einna skýrast kemur þetta fram í fimm lögum sem öll eru komin 
frá Guðfinnu Þorsteinsdóttur (Erlu skáldkonu, f. 1891) á Teigi í 
Vopnafirði, bróður hennar (f. 1901) og dóttur. Allt er þetta í raun 
sama lagið, nema helst það sem Guðfinna er sögð hafa samið sjálf, 
og er það þó grein á sama meiði. Svipað má segja um fjögur lög af 
fimm sem Guðný Jónsdóttir á Múla í Geithellnahreppi, S.-Múla-

Lagið við Draumkvæði (IIb).

Lagið við Harmabótarkvæði (IVa).
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sýslu, hefur sungið inn á segulband 1969, þá 85 ára að aldri (f. 1884). 
Lög hennar eru einnig náskyld lögunum frá Teigi. 

Mörg þau lög sem hér koma fram gætu að stofni til verið mjög 
gömul, og eru það sennilega. Kjarni þeirra gæti verið allt frá mið-
öldum. En nokkur bera þess merki að vera nýleg, eins og þetta sem 
komið er af Vestfjörðum: 

Ólíklegt er að þetta lag hafi verið sungið við íslenska sagnadansa 
fyrr en undir lok 19. aldar. Það ber merki hljómrænnar hugsunar 

Lagið við Ásukvæði (Vg).

Lagið við Draumkvæði (IIa).
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sem ekki nam land á Íslandi fyrr en á síðustu áratugum aldarinnar. 
Þá hefur hér slæðst með lag sem ber sömu einkenni og hefur verið 
eignað nafnkenndu dönsku tónskáldi frá fyrri hluta 19. aldar, 
Rudolph Bay. Það er alþekkt við barnagæluna „Bí bí og blaka“.52 
Lagið við Svíalín og hrafninn er einnig vel þekkt, en það vekur 
nokkra tortryggni í þeirri mynd sem það fékk þegar það birtist fyrst 
í safni Berggreens. Pétur Guðjónsson organisti hafði skrifað það 
upp, en ekki er loku fyrir það skotið að Berggreen hafi „lagað“ það 
í hendi sér þegar að hljómsetningunni kom. Um slíkt eru til dæmi 
sem annars staðar er vikið að.

Nokkur laganna fela í sér mjög sérkennilega tónstiga sem erfitt 
er að henda reiður á. Nánari athugun á því efni bíður frekari rann-
sókna og samanburðar við annað efni sem finnast kynni. Sama er 
að segja um þá spurningu, hvort hér kunni að leynast einhver ómur 
þeirra laga sem í upphafi fylgdu erlendu kvæðunum þegar þau bár-
ust hingað. 

Þau sýnishorn laga við danskvæði sem varðveist hafa verða að 
teljast fremur fábreytt og einhæf, enda eru þau mörg náskyld inn-
byrðis eins og nefnt var. Enginn vafi er á því að fjölbreytni þeirra 
hefur verið miklu meiri meðan dans var stiginn á Íslandi eftir 

 52 Sbr.: Íslenskt söngvasafn, 1915–1916. II: 2.

Lagið við Draumkvæði (IIh).
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hljóðfalli þeirra og var lifandi skemmtun. Má þá aftur minna á fær-
eyska dansinn, og einnig vísa til fjölbreytni íslenskra rímnalaga sem 
síðar verður vikið að. 

Við hlið sagnadansanna og annarra danskvæða hafa verið leiknir 
dansleikir ýmsir, og kunna sumir að eiga rætur í grárri forneskju, Má 
þar nefna hringbrot, hestleik, kerlingarleik, hjartarleik, Þórhildarleik, 
o.fl. Söngur hefur fylgt þessum leikjum, flestum ef ekki öllum, 
stundum eins konar víxlsöngur ekki óáþekkur flutningshætti sagna-
dansa. Varðveitt eru brot úr sumum þeim kvæðum sem hér til heyra, 
einnig lög við Hoffinnsleik og Frísadans, en hvorugt mun vera fornt. 

Rímnalög
Rímurnar eiga rætur í danskvæðum annars vegar og dróttkvæðum 
hins vegar eins og fyrr var sagt. Gera má ráð fyrir að ætterni rímna-
laganna, sem raunar eru einnig nefnd kvæðalög, stemmur eða 
bragir53, sé hið sama. Frá dönsunum gætu þá verið komnar hinar 
ákveðnu áherslur sem rímnalögunum eru eiginlegar, en frásagnar-
tónn rímnalaganna gæti átt fyrirmynd sína í flutningi dróttkvæða. 

 53 Þessi merking orðsins bragur mun einkum hafa verið þekkt í byggðum Breiða-
fjarðar og víðar á Vesturlandi. Sbr. Njáll Sigurðsson, 2004b: 20–21.

Lagið við Svíalín og hrafninn.



354

Íslensk tónlistarsaga

Meðan rímurnar voru kveðnar við dans hefur dansinn krafist 
þess að þær væru fluttar með reglubundnu hljóðfalli og þá hafa 
dansalögin eflaust dugað vel. Sú notkun hefur líka sett lengd þeirra 
nokkur takmörk. En þegar þær voru komnar í baðstofuna þar sem 
frásögnin, efnið, skiptir höfuðmáli ásamt leik skáldsins að bragar-
háttum, skáldamáli og rími hefur þetta breyst. Þá víkur taktfesta 
dansanna fyrir eðlilegri hrynjandi tungunnar og ljóðformi rím-
unnar. Þá hefur það ekki heldur þótt til baga þótt rímnaflokkur 
væri svo langur að hann skiptist á nokkur kvöld og yrði eins konar 
„framhaldssaga“.

Rímnahættirnir eru ákaflega fjölbreyttir innan þess þrönga 
ramma sem þeim er sniðinn (mest fjögur vísuorð). Þeir skiptast í 23 
bragættir eftir fjölda vísuorða og atkvæða í vísuorði, en afbrigði 
þeirra, eftir því hvernig rími og ljóðstöfum er háttað, teljast alls 
2267. Þar af eru ekki færri en 588 tilbrigði af ferskeyttum hætti og 
af átta öðrum bragættum eru tilbrigðin 1–2 hundruð.54 Þessi fjöl-
breytni krefst a.m.k. að nokkru leyti samsvarandi fjölbreytni í lag-
háttum, og þá reynir á hugvit og smekk að finna laggerðir sem 
styðja og undirstrika einkenni bragarháttarins. 

Sagnalestur og rímnakveðskapur var helsta skemmtun Íslendinga 
um margar aldir, einkum á löngum og dimmum vetrarkvöldum. Þá 
voru góðir sagna- og kvæðamenn aufúsugestir og mikils um vert að 
þeir sem á hlýddu misstu helst ekki af neinu. Rímnalagið gaf text-
anum líf og lit og lyfti honum yfir vinnuhljóð í baðstofunni, urg í 
kömbum, suð í rokkum og slátt vefstólsins. Jafnframt hefur það, 
þegar vel tókst til, dregið fram sérkenni ríms og bragarhátta. Til 
dæmis um það eru margar stemmur sem leggja sérstaka áherslu á 
miðrím í vísum með hringhendum hætti. Loks hefur góður kvæða-
maður kunnað að velja lag og haga flutningi eftir efni rímunnar. Þess 
vegna varð allt annar blær á stemmunni sem höfð var við frásögn af 
ástarævintýrum heldur en þegar kveðið var um bardaga og mann-
raunir. Þannig urðu rímnalögin til, furðu fjölbreytt að hrynjandi þótt 
lagræn umsvif séu oft lítil að öðru leyti. 

Fyrr í þessu riti var getið um kvæðafólk frá liðnum öldum með 

 54 Helgi Sigurðsson, 1891.
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viðurnefni sem það hefur að líkindum fengið vegna færni sinnar í 
þeirri listgrein að kveða rímur. Sem dæmi má nefna Kvæða-Tobba, 
Kvæða-Önnu og Kvæða-Kela.55 Allt fram á síðustu tíma hafa verið 
uppi menn sem kveðið hafa rímur með svo forneskjulegum hætti 
að auðveldlega má ímynda sér að þannig hafi verið kveðið frá fyrstu 
tíð. Slíkan kveðskap má finna í hljóðupptökum sem gerðar voru á 
fyrstu áratugum 20. aldar og síðar, og eru varðveittar í hljóðrita-
söfnum. Af þessu hljóðritaða efni má ýmislegt ráða um stíleinkenni 
rímnakveðskapar og rímnalaga fyrr á tíð. 

Rímnalög eru kveðin, ekki sungin. Flytjandinn er langoftast einn 
og nefnist hann kvæðamaður. Flutningur hans einkennist meðal 
annars af sérkennilegri raddbeitingu, kveðandi, sem er hvorki 
söngur né tal, heldur eitthvað þar á milli, eins konar hálfsöngur eða 
talsöngur. Margt er þar sem erfitt eða ómögulegt er að festa á blað 
með venjulegu nótnaletri. Þar koma iðulega fyrir tónbil sem ekki 
eru til í hefðbundnu vestrænu tónkerfi. Jafnframt bregður fyrir 
óreglulegri hrynjandi sem bundin er bragarháttum og stundum 
jafnvel rímeinkennum í afbrigðum bragarhátta. Allt þetta gerir það 
að verkum að mikil vandkvæði eru á því að festa lögin á pappír 
nákvæmlega eins og þau voru flutt. Af sömu ástæðum ætti að verða 
auðskilið, að rímnalög á nótum verða furðulega líflaus og sviplaus 
nema lesandinn hafi þekkingu á þessu og hugarflug til að „lesa í 
málið“, vekja í lögunum það líf sem í þeim býr og gæða þau réttum 
litblæ. Margt af þessu á raunar við um íslensk þjóðlög yfirleitt. 

Rímnalög hafa varðveist í nótnauppskriftum í hundraðatali. 
Brautryðjandi á því sviði var, eins og áður getur, Ólafur Davíðsson 
sem fyrstur birti rímnalög á prenti í íslenskri bók. Langmerkasta 
heimild af þessu tagi er þó síðasti kaflinn í þjóðlagasafni séra Bjarna 
Þorsteinssonar, sem einvörðungu fjallar um rímnakveðskap og 
rímnalög. Þar eru birt með nótum fjölmörg rímnalög og kvæðalög 
sem séra Bjarni og aðstoðarmenn hans skráðu úr munnlegri geymd 
eftir kvæðamönnum víðs vegar um landið. Fremst í kaflanum er 
inngangsgrein eftir séra Bjarna um rímur og rímnakveðskap. Þar er 
stutt yfirlit yfir sögu rímna sem bókmenntagreinar, einnig er fjallað 

 55 Ólafur Davíðsson, 1888–1892: 217.
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um flutning rímna og um rímnalögin og söfnun þeirra. Auk þess 
efnis sem séra Bjarni hafði sjálfur dregið saman og samið, vitnar 
hann í fróðlega greinargerð sem hann hafði fengið senda frá Bene-
dikt Jónssyni á Auðnum með uppskriftum rímnalaga og annarra 
þjóðlaga. Þessar uppskriftir Benedikts með ýmsum lögum úr Þing-
eyjarsýslu, ásamt athugasemdum hans og greinargerðum ,eru varð-
veittar í tveimur syrpum í snyrtilegu og vel skrifuðu eiginhandar-
riti hans. Síðast í inngangsgrein séra Bjarna er yfirlit yfir bragættir 
og bragarhætti rímna samkvæmt flokkunarkerfi í bragfræðiriti séra 
Helga Sigurðssonar. Þar næst taka við rímnalögin sjálf á nótum og 
ná þau yfir 100 síðustu blaðsíður þjóðlagasafnsins. Er lögunum 
raðað eftir bragarháttum og innan hvers bragarháttar eru viðkom-
andi lög í stafrófsröð eftir upphafi textans. Meðal þessara rúmlega 
250 rímnalaga, sem séra Bjarni nefnir oftast kvæðalög, eru bæði 
eiginleg rímnalög sem kvæðamenn notuðu við flutning rímna og 
einnig lausavísnalög sem kveðin voru við þekktar stökur, húsganga 
og alþýðuvísur ýmiss konar. Athyglisvert er að í þessum fróðlega 
kafla þjóðlagasafnsins gerir séra Bjarni ekki greinarmun á dæmi-
gerðum rímnalögum annars vegar og hins vegar lausavísnalögum 
sem bera einkenni sönglaga fremur en rímnalaga. Þó hafði hann 
fengið vel skrifaða samantekt um muninn á þessu tvennu í áður 
nefndri greinargerð frá Benedikt á Auðnum. 

Við höfum vanist því að lag fylgi kvæði, þ. e. að kvæði sé jafnan 
sungið með sama laginu, eða lögunum, því að við ýmis kvæði eru 
til fleiri en eitt lag. Um rímur hefur þessu ekki verið svo farið. Lögin 
eða stemmurnar hafa aldrei fylgt ákveðnum rímum heldur verið 
„eign“ þess sem kvað, kvæðamannsins. Aðrar stemmur voru 
kenndar við sveitir eða byggðarlög. Þannig eru í þjóðlagasafni séra 
Bjarna Þorsteinssonar um 40 stemmur sem eignaðar eru til-
greindum mönnum og tekið fram um suma þeirra að þeir hafi átt 
mörg lög. Þar eru líka Vatnsdælingastemma og Skagfirðingalag. Sum 
lögin urðu landfleyg. Af þessu má ráða lagafjöldinn hefur verið afar 
mikill og að rímnalagaforðinn hefur verið í stöðugri endurnýjun, 
líklega allt frá fyrstu tíð. 

Í rímnakveðskap var tónninn þjónn orðsins. Því er í rímnalög-
unum mikið um endurtekna tóna: 



357

9. kafli Íslensk þjóðlög

Einnig eru þar oft stuttar endurteknar tónmyndir: 

Rímnalög taka oftast yfir lítið tónsvið, en tilbreytni getur verið 
mikil í hljóðfalli þeirra og eru áherslur einatt óreglulegar eins hér 
má sjá. Algengur flutningsháttur fjögurra vísuorða erindis var sá, 
að fyrstu þrjú vísuorðin voru kveðin í einni lotu, eftir þriðja vísuorð 
gaf kvæðamaður sér góðan tíma til að draga andann, og nærri und-
antekningarlaust var lokaatkvæði fjórðu braglínu haldið lengi. 

Allt þetta má sjá í næsta lagi. Um það segir séra Bjarni að hann 
hafi lært það af sjómönnum á siglingu úti fyrir Eyjafirði, hafi þeir 
lengi kveðið með því og alltaf haft „lotuna“, síðustu nótuna, einmitt 
svona langa. Síðan bætir hann við: „Annars er þessi mikla lengd síð-
ustu nótunnar ekkert einkennileg fyrir þetta lag eða þessa kvæðamenn, 
heldur var svo almennt kveðið þótt ég hafi ekki látið nóturnar sýna 
það nema hér“.56 

Rímnalögin búa yfir miklum fjölbreytileika í formi og stíl. Dr. 

 56 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 909.

Lagið Ríður senn í réttirnar.

Lagið Misjöfn lýða mjög er tíð.
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Hallgrímur Helgason ritaði bók sem hefur formfræði rímnalaga að 
aðalefni.57 Þau fáu sýnishorn, sem hér eru tilfærð, gefa litla hug-
mynd um litróf þeirra. En hér eru að lokum tvö dæmi, hið fyrra 
nýlegt að því er virðist, þar sem það byggist mjög á „brotnum“ 
frumhljómi tóntegundarinnar sem er F-dúr, og tónsviðið óvenju 
vítt: 

Hitt lagið er fornlegra á svip, þróttmikið og karlmannlegt með 
þungum áherslum á ljóðstöfum og rímorðum dýrt kveðinnar vísu: 

Til er umtalsverður fjöldi af nótnauppskriftum rímnalaga, einkum 
á prenti í þeim ritum sem hér voru nefnd. Mikilvægustu heimildir 
um kveðskaparlist síðari tíma er þó allt það umfangsmikla efni sem 
varðveitt er á upptökum af ýmsu tagi í helstu hljóðritasöfnum 
landsins, einkum í Þjóðminjasafni, Ríkisútvarpi, hjá Kvæðamanna-
félaginu Iðunni og í Stofnun Árna Magnússonar. Til er einnig tals-

 57 Hallgrímur Helgason, 1980.

Rímnalag úr Íslenskum þjóðlögum.

Rímnalag úr Íslenskum þjóðlögum. [Upphafstónar: ssllsss ddrmmrrd.]
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vert af rímnakveðskap útgefnum á hljómplötum og geisladiskum. 
Nótnauppskriftir gefa vissulega hugmynd um útlínur rímnalag-
anna, tónhæðarferil þeirra, lengdargildi tóna og hrynjandi laglín-
unnar. Hljóðupptökurnar varðveita auk þess raddblæ og kveðskap-
arstíl kvæðamannsins með allri þeirri fjölbreytni og blæbrigðum 
sem finna má í flutningi margra þeirra. Ef til vill má segja að hljóð-
upptökurnar opni leið til skilnings á skrifuðum eða prentuðum 
nótum rímnalaganna. Þess má raunar finna dæmi, að út hafi komið 
rímnalög, bæði á hljóðritum og í uppskriftum með nótum. Nýlegt 
framtak á því sviði eru Silfurplötur Iðunnar sem gefnar voru út í 
tilefni af 75 ára afmæli Kvæðamannafélagsins Iðunnar þann 15. 
september árið 2004. Þetta er fræðirit með 200 stemmum og um 
800 vísum úr ýmsum áttum, sem félagsfólk í Iðunni kvað inn á svo-
kallaðar „silfurplötur“ á árunum 1935–1936. Í hátíðarútgáfunni eru 
stemmurnar bæði settar á stafrænt form á fjórum geisladiskum og 
einnig prentaðar með nótum. Jafnframt eru í bókinni ritgerðir um 
rímnakveðskap og hljóðritunarsögu hans hér á landi, svo og ýmsar 
upplýsingar og fróðleikur um vísnahöfunda og flytjendur. Þetta er 
einstaklega vönduð útgáfa og öll með þeim myndarbrag að til fyrir-
myndar má kalla. 

Rímnakveðskapurinn er vissulega einn sérstæðasti og séríslensk-
asti þátturinn í söngvaarfi þjóðarinnar frá liðnum tíma. Ánægjulegt 
er að tónhöfundar af yngstu kynslóðinni sækja í vaxandi mæli tón-
smíðaefni í þennan arf sem finna má bæði lifandi á vörum kvæða-
manna enn í dag og í hljóðritunum frá okkar tímum. 

Tvísöngur
Tvísöngurinn er eitt sérkennilegasta fyrirbærið í íslenskum tón-
heimi og hefur ýmislegt verið um hann fullyrt með misgóðum 
rökum. Danskur tónvísindamaður, Angul Hammerich (1848–1931), 
fjallaði fyrstur manna fræðilega um þessa óvenjulegu tegund fjöl-
röddunar,58 sem gekk þvert á allar „reglur“ vestrænnar tónlistar á 
síðari öldum. Væri hins vegar skyggnst í elstu heimild sem þekkt er 

 58 Hammerich, 1900.
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um fjölradda söng á Vesturlöndum, gat sýnst sem þar væri verið að 
lýsa íslenska tvísöngnum eins og hann þekktist hér fram um síðustu 
aldamót. 

Þessa lýsingu er að finna í riti sem nefnist Musica enchiriadis (þ. 
e. tónlistarhandbók) og var áður eignað Hucbald nokkrum, 
flæmskum munki (um 840–930), en nú er talið óvíst um höfund-
inn. Ritið er samt talið ekki yngra en frá 9. öld og kann að vera 
eldra.59 Þar er lýst tvíradda, og raunar einnig þrí- og fjórradda söng 
sem gengur í samstígum hreinum fimmundum, eins og íslenski tví-
söngurinn gerir aðallega, og í ferundum. Þar er og gerð grein fyrir 
fleiri tegundum þessarar frumstæðu fjölröddunar sem nefnd hefur 
verið organum, en þær lýsingar skipta ekki máli í þessu sambandi. 

Þessi heimild er bæði eldri, merkari og ljósari en Descriptio 
Cambriae, sem oft hefur verið vitnað til þegar rætt er um tvísöng-
inn. Það rit setti saman breskur maður, Giraldus Cambrensis (um 
1146–um 1223). Hann var af tignum ættum, kominn af Nor-
mönnum í föðurætt en Wales-búum í móðurætt60 stundaði ungur 
nám og kennslu í París, en hvarf síðan heim og gerðist hirðprestur 
Hinriks II. Descriptio Cambriae er talin rituð um 1194, en þar lýsir 
höfundurinn ættlandi móður sinnar (Cambria er fornt nafn á 
Wales). Sá kafli sem einkum er vitnað til fjallar um sönghefðir í 
Wales og annars staðar á Bretlandi. Segir þar að Wales-búar syngi 
ekki einradda eins og íbúar annarra landa heldur margradda, 
stundum séu raddirnar eins margar og söngmennirnir. Í norður-
héruðum Bretlands, norðan við Humber-fljót og á mörkum Jór-
víkurskíris, syngi menn hins vegar tvíradda, önnur röddin sé rauluð 
á lágu tónunum en hin efri sungin mjúkt og fagurlega. Þessi söng-
háttur helgist af löngum vana sem sé nú svo rótgróinn hjá þessu 
fólki að sjaldgæft sé að heyra einfalt einradda lag vel sungið, jafnvel 
smábörn syngi á sama hátt. Giraldus telur að Danir og Norðmenn 
sem réðust oft inn í þessi héröð, héldu þar lengi yfirráðum og höfðu 
áhrif á tungutak manna hafi einnig haft áhrif á sönginn. 

Latínutextinn sem þessi endursögn byggist á þykir heldur óljós 

 59 Reese, 1940: 125–126.
 60 Reese, 1940: 387.
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og ber talsvert á milli í þýðingum og túlkun á honum.61 Engu að 
síður hafa verið dregnar af honum miklar ályktanir. Hann hefur 
verið talinn sanna, eða að minnsta kosti færa að því mjög sterkar 
líkur, að tvísöngurinn íslenski sé norrænn að uppruna og hafi borist 
hingað með landnámsmönnum frá Noregi. Jafnvel hefur hann verið 
talinn benda sterklega til þess að vagga fjölröddunar í tónlist hafi 
staðið á Norðurlöndum.62 Rökin fyrir þessu eru léttvæg þegar mið 
er tekið af Musica enchiriades sem er að minnsta kosti þremur 
öldum eldra rit. Auk þess hefur heimildagildi rita Geralds de Barri, 
en svo hét Giraldus réttu nafni, verið dregið í efa á síðustu tímum, 
m. a. vegna þess að ekki er vitað hvort hann var sjálfur menntaður 
tónlistarmaður eða aðeins áhugasamur hlustandi.63 

Mestar líkur eru til að organum líkt því sem lýst er í Musica 
enchiriadis og þekkt var á meginlandi Evrópu frá því á 9. öld hafi 
borist hingað með kristninni og þeim evrópsku menningaráhrifum 
sem henni fylgdu. Það getur til dæmis varla verið vafamál að Rich-
ini kennari við Hólaskóla sem fyrr var nefndur hafi kunnað full 
skil á því efni, og sama má segja um þá íslenska menn sem mennt-
uðust erlendis. Það sem undrun vekur í þessu sambandi er hins 
vegar það hve lengi tvísöngurinn hélt hér velli og svo hitt að engin 
önnur fjölröddun festi hér rætur fyrr en um og upp úr miðri nítj-
ándu öld, þótt heimildir í handritum sýni að slíkt hefur ekki verið 
með öllu óþekkt.64 

Elstu heimild í rituðu máli um tvísöng er að finna í sögu Lár-
entíusar biskups (1324–31) Kálfssonar,65 þar sem fram er tekið að 
„hvorki vildi hann láta tripla né tvísyngja, kallandi það leikaraskap, 
heldur syngja sléttan söng eftir því sem tónað væri á kórbókum“. Af 
þessu má sjá að ekki aðeins hefur tvísöngur verið þekktur á Íslandi 
á fyrra hluta 14. aldar, heldur einnig einhvers konar þríradda 

 61 Hammerich, 1921: 27–29. Reese, 1940: 387–388.
 62 Hammerich, 1900: 16–18. Hammerich, 1921: 28–29. Bjarni Þorsteinsson, 1906–

1909: 765–768. Sbr.: Árni Heimir Ingólfsson, 2003: 1–5. 
 63 Giraldus Cambrensis. Í: The New Oxford Companion to Music, (NOCM), 1984. 

I: 764. 
 64 Sbr.: Hammerich, 1900: 33–34.
 65 Biskupa sögur, 1953. III: 95. Höfundur sögunnar er Einar prestur Hafliðason (d. 

1393).
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söngur. Þrátt fyrir andúð biskupsins mun tvísöngurinn lengi hafa 
tíðkast í kirkjum, og meira að segja komst hann stundum á kór-
bækur.66 

Í Musica enchiriadis er mælt með því að organum sé sungið hægt 
eins og íslenski tvísöngurinn var jafnan sunginn. Þar er í fim-
mundasöngnum gert ráð fyrir að lagið sjálft, vox principalis, sé í efri 
rödd en neðri röddin, vox organalis, fylgi í hreinum samstígum 
fimmundum. Hér víkur íslenski tvísöngurinn frá reglunni, því að 
einkenni hans er að fylgiröddin, stundum kölluð bassus, liggur 
ýmist fyrir neðan eða ofan aðalröddina, lagið sjálft, stundum kallað 
tenor. Það var kallað „að fara upp“ þegar fylgiröddin brá sér á efri 
tónana. Þetta gerði tvísönginn blæbrigðaríkari en ella, en reyndi 
líka meira á þann sem fylgiröddina söng, því að hún tók einatt yfir 
mikið tónsvið. Ef f leiri en tveir sungu var að jafnaði aðeins einn 
sem „fór upp“, hinir sungu lagið sjálft. 

Tvísöngurinn mun aðallega eða eingöngu hafa verið iðkaður af 
körlum, og virðist mega gera ráð fyrir að gróðurreitir hans hafi 
verið skólarnir, á Hólum, í Skálholti og loks á Bessastöðum og í 
Reykjavík. Vitað er um marga embættismenn sem voru góðir tví-
söngsmenn, og til var það að prestarnir „fóru upp“ í sálmasöngnum 
í kirkjunni.67 Annars voru sungin í tvísöng jafnt andleg og veraldleg 
kvæði: ættjarðar- og ástarljóð, gamankvæði og kersknisvísur, 
drykkjuvísur og bölmóðskvæði ekki síður en sálmar. 

Algengt dæmi um tvísöng síðari tíma er lagið við ljóð Jónasar 
Hallgrímssonar Ísland, farsælda frón: 

Lagið getur ekki verið mjög gamalt, a.m.k. ekki við þetta ljóð, 
því að það birtist í fyrsta árgangi Fjölnis 1835 og hefur þá verið 
nýort. Bragarhátturinn, distikon, er þekktur a.m.k. frá fyrri hluta 
17, aldar,68 svo lagið er að öllum líkindum eldra en kvæði Jónasar. 
Um uppruna þessa lags hafa komið fram ábendingar um að fyrir-

 66 Elsta dæmi um tvísöng í íslenskum handritum er skinnblaðið: AM 80 8vo. Sbr.: 
Hammerich, 1900; sbr. ennfr.: Graduale, 1946: 64 o. áfr. – Dr. Stefán Karlsson 
hefur tjáð höfundi að flest blöð sem geymst hafa úr kirkjusöngsbókum frá 15. öld 
séu skrifuð af Jóni Þorlákssyni. 

 67 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 770 o. v.
 68 Sjá: Hannes Pétursson, 1980: 22.
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myndir þess gæti verið að finna í laglínum fjölradda kórsöngva við 
latneska texta undir fornklassískum bragarháttum.69 Hvað sem um 
slíkt má segja, sýnir þetta lag í hnotskurn mörg helstu einkenni tví-
söngsins eins og hann var í lok 19. aldar. Raddirnar byrja á sama 
tóni, fylgiröddin fer niður þegar lagið stígur og fylgjast þær síðan 
að í hreinum samstígum fimmundum þar til á orðinu „fornaldar“. 
Þar lyftir fylgiröddin sér upp fyrir lagið, fyrst um stækkað ferund-
arstökk, diabolus in musica, og lendir þá á sama tóni og lagið, síðan 
um þríund uns fimmundarbilinu er náð. Eftir það liggur fylgi-
röddin fimmund ofan við lagið til enda, og er þá bassus varla rétt-
nefni. 

Tónskrattinn gengur hér ljósum logum, fyrst í lagbyrjun, milli 
annars og fjórða tóns, og miklu víðar, í fylgiröddinni þegar hún fer 
upp, og einkum þó í niðurlaginu, þar sem segja má að lýdísku ein-
kenni lagsins séu tvíefld með tóninum fís í fylgi-röddinni. Hann 
stendur auk þess í afar sérkennilegri afstöðu til frumtóns lagsins 
sem er f. 

Í Íslenskum þjóðlögum eru 42 tvísöngslög sýnd með báðum 
röddum „eins og þau voru sungin í Húnavatnssýslu og víðar á land-

 69 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 172. Árni Heimir Ingólfsson, 2003, 145, neðan-
málsgr. nr. 103.
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inu á 19. öld“. Af þeim eru 30 í lýdískri tóntegund og mörg með 
sömu höfuðeinkennum og dæmið hér á undan. Nokkur laganna 
eru í venjulegum dúr og fáein í frýgískri tóntegund. Hér verður að 
lokum sýnt eitt þeirra: 

Þetta er ekki hrein frýgísk tóntegund þar sem tónninn b kemur hér 
fyrir tvisvar, nálægt upphafi og endi, og er í fyrra skiptið meira að 
segja styrktur með es í fylgiröddinni. Hinsvegar má segja að loka-
tónninn h í fylgiröddinni vegi á móti b sem er fjórða síðasta nóta 
lagsins, og milli þeirra innbyrðis er svipuð afstaða og milli fís og f í 
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fyrra laginu. Hér er tvisvar „farið upp“, og í bæði skiptin koma fyrir 
tvíundir og þríundir milli raddanna. Þannig má segja að radd-
færslan sé hér lítið eitt frjálsari en í fyrra laginu, þótt einkennin séu 
annars flest hin sömu og raddirnar gangi lengst af samsíða í fim-
mundum.

Áður var frá því greint að tvísöngur var fyrrum iðkaður í 
kirkjum (sjá bls. 298), ekki síst í söfnuðum þar sem bæði prestur og 
forsöngvari voru miklir og góðir raddmenn. Meðal tvísöngslaganna 
í þjóðlagasafni séra Bjarna Þorsteinssonar eru gömul sálmalög sem 
sungin voru í tvísöng. Eitt kunnasta lag að því tagi er tvísöngslag 
við sálminn Gef þinni kristni góðan frið, sem er þýðing á friðarbæn 
Marteins Lúthers, Verleih uns Frieden gnädiglich. Lagið er hér birt 
bæði eins og það var prentað einraddað í Grallaranum og einnig 
eins og séra Bjarni skráði það úr munnlegri geymd á 19. öld sem 

Mynd úr Grallara: Gef þinni kristni góðan frið.
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tvísöngslag og birti í þjóðlagasafninu. Má hér greinilega merkja þær 
breytingar sem orðið höfðu á laginu í langri munnlegri geymd 
meðal alþýðunnar. Hefur það bæði fengið á sig talsvert af hefð-
bundnu laglínuskrauti (viðhöfn) gömlu laganna og einnig hefur 
það breytt um tóntegund. Við það að breytast í tvísöngslag hefur 
einnig orðið sú algenga tóntegundabreyting að lagið hefur færst úr 
dórískri (eða eólískri) kirkjutóntegund Grallarans yfir í áður nefnda 

Mynd úr Ísl. þjóðlögum, bls. 796: Gef þinni kristni góðan frið – Tvísöngslag.
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tvísöngstóntegund sem mjög er einkennandi fyrir íslensk þjóðlög 
og ber sterkan keim af lýdískri kirkjutóntegund miðalda (sjá nánar 
bls. 329). Þessi „séríslenska“ tóntegund setur einkum svip á tví-
söngslög og gömul sálmalög en henni bregður einnig fyrir í f leiri 
flokkum íslenskra þjóðlaga, ekki síst í rímnalögum.

Tvísöngur sá sem séra Bjarni Þorsteinsson lýsir í safni sínu70 
fylgir í höfuðatriðum þeim reglum sem giltu um organum á fyrsta 
stigi sem áður var lýst (bls. 361). Hins vegar er mestallur tvíradda 
söngur sem geymst hefur í handritum organum af öðru eða síðari 
stigum, „frjálst organum“ eins og sjá má af nótnadæmum sem sýnd 
hafa verið hér að framan. 

Íslenski tvísöngurinn hefur orðið mörgum fræðimönnum tilefni 
til rannsókna og ritverka. Sumra þeirra rita hefur verið getið hér að 
framan. Nýjasta og yfirgripsmesta framlag um þetta efni er dokt-
orsrit Árna Heimis Ingólfssonar um íslenska tvísönginn.71 Þar er 
dregið fram allt það efni sem fundist hefur í hvers kyns heimildum, 
miðaldahandritum, handritum eftir siðaskipti, prentuðum ritum 
og hljóðritum. Öllu þessu eru gerð ágæt skil með rannsóknum og 
greinargóðum niðurstöðum. Sumt, sem þar er byggt á frumrann-
sóknum höfundar, hefur ekki komið fram, fyrr né annars staðar. 

Þjóðlög við ýmis söngljóð
Í safni séra Bjarna Þorsteinssonar er að finna, auk helstu lagaflokk-
anna sem fyrr voru nefndir, fjölda þjóðlaga við margvíslegustu 
söngljóð frá ýmsum tímum, eldri og yngri, kvæði og vísur, hús-
ganga og alþýðuvísur. Er þar ýmist um að ræða þjóðkvæði og þjóð-
vísur ellegar ljóð eftir nafngreinda höfunda, í mörgum tilvikum 
eftir þjóðkunn skáld. Til að sýna frekar hve margvísleg söngljóð má 
finna innan þjóðlagaarfsins, eru hér nefnd fáein dæmi þessu til 
skýringar.

Elstu textar þjóðlaga eru úr fornum kvæðum og sögum svo sem 
úr Eddukvæðum (Völuspá og Hávamálum) og úr Íslendingasögum 

 70 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 764–802.
 71 Árni Heimir Ingólfsson, 2003.
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(Egilssögu, Víglundarsögu). Úr kvæðaarfi miðalda má finna þjóð-
lög við kaþólsk helgikvæði (Lilju, Maríukvæði). Merkilegt má telja 
að eftir siðaskipti var haldið áfram að syngja og yrkja kvæði um 
dýrlinga kirkjunnar, ekki síst um kvendýrlinga (Agnesarkvæði, 
Dórótheukvæði, Margrétarkvæði, Úrsúlukvæði, Veróníkukvæði), 
og voru lög við slík dýrlingakvæði sungin jafnvel allt fram á 20. 
öld.72

Söngljóð þjóðlaga eftir nafngreind skáld ná yfir mikinn hluta 
bókmenntasögunnar, allt fram á 19. og jafnvel 20. öld. Meðal höf-
unda frá 17. og 18. öld eru eftirtalin skáld: 

Séra Hallgrímur Pétursson (1614–1674): Ölerindi (Nú er ég 
glaður á góðir stund); Flærðarsenna (Annars erindi rekur); Ekkju-
kvæði (Utanlands í einum bý); auk Passíusálmanna.

Séra Stefán Ólafsson í Vallanesi (um 1619–1688): Meyjarmissir 
(Björt mey og hrein); Stássmeyjarkvæði (Stássmey sat í sorgum); 
Oddskvæði (Út á djúpið hann Oddur dró).

Guðmundur Bergþórsson (1657–1705): Vinaspegill (Forðum tíð 
einn brjótur brands), Tólf sona kvæði (Firðum bæði og falda ungri 
gefni), Barbarósa-kvæði (Keisari nokkur mætur mann).

Eggert Ólafsson varalögmaður (1726–1768): Lysthúskvæði (Undir 
bláum sólarsali; Flöskukveðjur (Ó, mín flaskan fríða); Söngur við 
brúðgang (Tvenn er tíðin daga og nátta).

Af skáldum frá 19. öld eru m. a.:
Jón Thoroddsen (1818–1868): Krummavísur (Krummi svaf í 

klettagjá); Til skýsins (Sortnar þú ský).
Jónas Hallgrímsson (1807–1845): Ísland (Ísland farsælda frón); 

Dalvísa (Fífilbrekka gróin grund); Vorkvæði (Tinda fjalla, áður 
alla).

Þegar litið er til þeirra söngljóða sem finna má við þjóðlögin í 
safni séra Bjarna Þorsteinssonar er ekki úr vegi að skoða til saman-
burðar helstu ljóðasöfn sem almenningur hafði aðgang að á þeim 
tíma þegar þjóðlögin, sem séra Bjarni safnaði og skráði, voru enn 
lifandi hefð á vörum þjóðarinnar, þ. e. um miðja og ofanverða 19. 
öld. Frá þeim tíma er einkum eitt alþýðlegt safn með ýmsum 

 72 Sbr. upptökur í segulbandasafni SÁM, sjá skrá á heimasíðu: www.ismus.is
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kvæðum og vísum sem athyglisvert er í þessu sambandi en það er 
ljóðasafnið Snót sem fyrst kom út árið 1850.73 Við lauslegan saman-
burð á upphöfum söngljóða í þjóðlagasafni séra Bjarna og kvæða-
upphöfum í Snót, kemur eftirfarandi í ljós: Í safninu er um 65 þjóð-
lög (og afbrigði þeirra) skráð með nótum við kvæði og vísur sem 
prentuð voru í Snót. Í allmörgum tilvikum eru fleiri en eitt lag (eða 
laggerð) við sama söngljóð og eru ljóðin því talsvert færri en lögin, 
alls um 35 kvæði og vísur. Ef einnig eru taldir með þjóðlagatextar 
sem við bætast í 2. og 3. útgáfu Snótar (1865 og 1877) fjölgar þjóð-
lögum og sameiginlegum söngljóðum um tæpan tug. Auk þessara 
þjóðlagatexta eru í Snót um 20 önnur söngljóð sem vinsæl hafa 
orðið með þjóðinni við ýmis erlend lög (t. d. í Íslensku söngvasafni) 
og við sönglög íslenskra tónskálda.

Þessi samanburður verður að teljast nokkuð athyglisverður og 
vekur hann spurningar svo sem þessar: Urðu mörg af þjóðlögunum 
í safni séra Bjarna til á vörum þjóðarinnar vegna þess að almenn-
ingur hafði aðgang að textum þeirra í ljóðasafninu Snót? Var þessu 
hugsanlega þveröfugt farið og mætti þá spyrja þar á móti: Voru 
ljóðin í Snót valin til birtingar vegna þess að þau voru þegar orðin 
vinsæl í alþýðlegu sönglífi þjóðarinnar um og eftir miðja 19. öld? 
Eða gæti hvort tveggja hafa átt sér stað? Slíkum spurningum verður 
ekki svarað með viðhlítandi hætti nema til komi fræðileg rannsókn 
á þessum athyglisverðu tengslum söngsögu og bókmenntasögu 
þjóðarinnar á umræddu tímaskeiði. Þarna bíður verðugt verkefni 
eftir einhverjum söngvinnum og ljóðelskum fræðimönnum. Eina 
ályktun mun þó óhætt að draga af framansögðu: Ljóðasafnið Snót 
virðist ótvírætt tengjast mörgum þeim þjóðlögum sem sungin voru 
á ofanverðri 19. öld og séra Bjarni Þorsteinsson bjargaði frá glötun 
með söfnunarstarfi sínu.

Þeir sem kynna sér þjóðlögin í safni séra Bjarna reka sig fljótt á 
skyldleika milli laga. Athyglisvert getur verið að reyna að rekja 
þennan skyldleika og finna bein ættartengsl milli þjóðlaga við hin 
ýmsu söngljóð í safninu, sem minnst var á hér að framan. Til dæmis 
um þetta er hér birt skyldleikatafla sem sýnir mismunandi afbrigði 

 73 Snót, 1850.
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af íslensku þjóðlagi við ýmis söngljóð í Þjóðlagasafninu og fleiri 
heimildum (sjá mynd og rammagrein). 

Tólf tilbrigði íslensks þjóðlags 
Í töflunni á næstu síðu eru birt 12 tilbrigði af íslensku þjóðlagi sem 
þekktast er við textann „Keisari nokkur mætur mann“. Kvæðið er 
oft nefnt „Barbarósa-kvæði“ og eignað Guðmundi Bergþórssyni 
(1657–1705), sem fyrr var nefndur. 

Textarnir eru með tveimur bragarháttum. Annars vegar eru 
kvæði með 9 stuttum ljóðlínum. Þannig eru lögin nr. 1–5. Dæmi er 
Agnesarkvæði: 

Í þann tíð sem ríkti’ í Róm Forðum tíma ríkti’ í Róm
ræsir einn á láði, ræsir einn á láði,
kristnum veitti dauðadóm, kristnum veitti dauðadóm,
drottins vini þjáði drottins vini hrjáði,
(og) fjöri svipti frá. fjörinu svipti frá.
Diocletianus er Díókletsianus er
illur nefndur sá; illur nefndur sá.
ótal marga helga hér Ótal marga helga hér
í hel lét þessi slá. í hel lét þessi slá.
(Uppskrift: Pétur Guðjónsson74) (Uppskrift: Bj. Þorsteinsson75)

Kvæðið er í uppskrift Péturs Guðjónssonar alls 25 erindi. 
Hinsvegar eru kvæði með 5 ljóðlínum, og er hin síðasta lengst. 

Þannig eru lögin nr. 6–12. Dæmi er Barbarósa-kvæði:

Keisari nokkur mætur mann,
mjög sem bækur hrósa,
staðnum Tyró stýrði hann,
stillir líka Sídon vann;
frægur nefndist Friðrik Barbarósa.76

 74 Kgb.: Musikafd. 180 C II. (Uppskriftir Péturs Guðjónssonar ca. 1846–1847).
 75 Frá gamalli konu í Fnjóskadal, Sigurveigu Árnadóttur. Sjá: Bjarni Þorsteinsson, 

1906–1909: 507.
 76 Maurer, Konrad, 1867. Sbr.: Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 499.
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&c œ œ œ œ
1) Í þann tíð sem ríkti' í Róm (Agnes píslarvottur). Handrit Péturs Guðj. (Í Konungsbókhl., Kpmh.)
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5) Forðum tíma ríkti' í Róm (sbr. nr. 1) Bj. Þorst. 507 (Úr Þingeyjarsýslu)

˙ œ œ .˙ ˙ œ ˙ œ .˙ ˙ Œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ œ .˙ ˙ œ ˙ œ .˙ ˙ œ

&c œ œ œ œ œ
6) Keisari nokkur, mætur mann. Bj. Þorst. 597 (Úr Eyjafirði)

œ œ U̇ œ œ œ œ œ œ
U̇
œ œ œ œ œ œ U̇ œ œ œ œ œ œ œ U̇

&c œ œ œ œ
7) Fram á regin fjallaslóð (úr leikr. Suggasveini). Bj. Þorst. 589 (Úr Þingeyjarsýslu)

œ œ œ Œ œ œ œ œ .œ Jœ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ# œ Œ

&43 ˙ œ
8) Fram á regin fjallaslóð (sbr. nr. 7). Bj. Þorst. 589-590 (Úr Mývatnssveit)

˙ œ œ œ œ U̇Œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
U̇Œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ U̇ Œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ Œ

&86 œ Jœ œ Jœ
9) Hættu' að gráta, Mangi minn. Bj. Þorst. 669 (Úr Söngbók stúdentafél. 1894)

œ Jœ œ
U jœ œ jœ œ Jœ .œ .œU œ Jœ œ Jœ œ Jœ .œ œ œ œ œ œ# œ œ œ Jœ œ

U jœ

&42 .œ œœ
10) Keisari nokkur, mætur mann. Bj. Þorst. 499 (Frá Konrad Mausrer. Líkl. úr Húnavatnssýslu)

.œ Jœ œ œ œ
U̇ .œ jœ .œ jœ ˙b œ

UŒ .œ Jœ .œ Jœ œ œ œ
U̇ .œ jœ .œ jœ .œ Jœb

U̇

&86 .œ œ œb .œ œ œ#
11) Keisari nokkur, mætur mann. Bj. Þorst. 499-500 (Frá Konrad Maurer. Líkl. úr Skagafirði)

.œ œ œb œ ‰ œ jœ œb Jœ .œb œ ‰ œb Jœ œ Jœ œb Jœ œ ‰ œ Jœb œ jœ œ Jœb œ jœ .œ Œ .

&43 ˙ œ
12) Utanlands í einum bý (Ekkjukvæði). Bj. Þorst. 538 (Af Norðurlandi)

˙ œ œœœ œœœ ˙ Œ ˙ œ œœœ œœœ œœœ ˙ Œ ˙ œ ˙ œ œœœ œœœ ˙ Œ ˙ œ ˙ œ œœ œ# .˙ œœ œ ˙ Œ

12 tilbrigði íslensks þjóðlags sem þekktast er við textann 
„Keisari nokkur, mætur mann“
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Í fyrrnefnda hættinum ríma saman 1. og 3. ljóðlína og 2. og 4., en 
5. lína, sem þó heyrir til fyrri hluta vísunnar, rímar við 7. og 9. línu, 
en 6. og 8. lína ríma hinsvegar saman. Skil eru í bragarhættinum 
(og laginu) eftir 5. línu, þannig að erindið verður 5+4 vísuorð 
(2+2+1 og 2+2). 

Í síðarnefnda hættinum ríma saman 1., 3. og 4. ljóðlína annars-
vegar, en 2. og 5. hinsvegar (2+2+1). 

Um formgerð lagsins (lengri gerðina) er það athyglisvert (sbr. t.d. 
nr. 1) að það skiptist algerlega í tveggja takta frasa, sem hver samsvarar 
einni ljóðlínu kvæðisins. Formið er þetta: ab/ab(var.)/c//ad/bc(var). 
Enn skýrar kemur þetta fram í nr. 2 (ef það er skrifað í fjórskiptum 
takti eins og nr. 1) og líkt er þessu farið um fleiri af lögunum. 

Textavalið er mjög fjölbreytt. Helgisöngurinn um dýrlinginn 
Agnesi er texti lags nr. 1, 2 (það er 23. erindi kvæðisins í uppskrift 
Péturs Guðj.) og nr. 5.77 Sögukvæðið um Friðrik keisara Barbarósa 
(styttri gerð lagsins) er við nr. 6, 10 og 11. Meðal annarra texta eru 
drykkjuvísa (nr. 3)78, vísur úr leikritinu Skugga-Sveini (Útilegu-
mönnunum) eftir Matthías Jochumsson (nr. 7 og 8)79, barnagælan 
(nr. 9)80 er talin vera eftir Svein Pálsson fjórðungslækni.81

Nærri allar laggerðirnar munu vera norðlenskar að uppruna (nr. 
3 er sögð komin af Austurlandi)82. Pétur Guðjónsson var Eyfirð-
ingur og Skagfirðingur að ætt og uppeldi, þótt hann flyttist ungur 
suður og kæmi aldrei aftur til Norðurlands. Konrad Maurer sem er 
heimildarmaður um lögin nr. 10 og 11, var þýskur fræðimaður sem 
lét sér mjög annt um þjóðlegan fróðleik íslenskan.83 Hann fékk lagið 
nr. 10 frá húnvetnskum manni, Sigurði L. Jónassyni (1827–1908)84 
ritara í danska utanríkisráðuneytinu. Lagið nr. 11 mun Pétur Guð-

 77 Um Agnesarkvæði, sjá: [Ritgerðasafn eftir stúdenta undir handleiðslu Jóns Sam-
sonarsonar.]

 78 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 506.
 79 Sama rit: 589–590.
 80 Söngbók Hins íslenzka stúdentafjelags, 1894: 81 (Nr. 35). Sbr.: Bjarni Þorsteins-

son, 1906–1909: 669.
 81 Sjá vefsíðu í Héraðsskjalasafni Skagfirðinga: Vísnavefurinn.
 82 Sama rit: 506.
 83 Nánar um Maurer og tengsl hans við Ísland og Íslendinga, sjá m. a.: Maurer, Kon-

rad von, 1997. 
 84 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 498.
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jónsson hafa skrifað upp fyrir Maurer eftir Sigurði Guðmundssyni 
málara (1833–1874)85, en hann var Skagfirðingur sem kunnugt er. 

Af lögunum er nr. 11 sérkennilegast. Tónstiginn sem þar kemur 
fram er þessi: fís, g, a, b, c, des, og er sú tóntegund mjög torkenni-
leg, að ekki sé meira sagt. Fyrsta milliending og lokaending koma á 
tóninn a, sem þannig verður tónal miðpunktur lagsins. Aðrar milli-
endingar eru á tónunum c (2) og g. Lægsti tónninn, fís, heyrist 
aðeins einu sinni í lagbyrjun (sem einsk. skiptinóta), en þótt honum 
sé sleppt úr greiningunni hjálpar það lítið. Þótt þetta lag hafi algera 
sérstöðu í þessum flokki, leynir skyldleikinn við hin lögin sér þó 
ekki, einkum í niðurlaginu. 

Þululög og barnagælur
Í íslenskum þjóðlagaarfi fyrri tíma er nánast ekkert að finna af 
dæmigerðum barnasöngvum, það er að segja lögum sem börn 
syngja sjálf sér til skemmtunar eða hafa yfir við leiki sína. Slíkir 
söngvar hafa að líkindum varla eða ekki verið til hér á landi á þeim 
tímum þegar öll þjóðin bjó í dreifbýli. Barnasöngvar og leikjalög 
hafa því ekki komið til sögu að neinu ráði fyrr en eftir að þéttbýli 
tók að myndast og börn höfðu aðstæður og tækifæri til koma saman 
í nægilega stórum hópum við leiki og skemmtan í þorpum og kaup-
stöðum, ekki síst í skólum. Barna- og leikjalög af þessu tagi bárust 
hingað erlendis frá, einkum á 20. öld. Ekki er ólíklegt að útlend lög 
hafi í sumum tilvikum orðið fyrirmyndir að lögum sem til urðu 
meðal íslenskra barna þegar slík söngiðkun tók að breiðast út hér á 
landi. 

Að hinu leytinu hefur það alla tíð verið algengt og vinsælt að 
fullorðnir hafi sungið og raulað fyrir börn og ungmenni margvís-
legt efni í bundnu máli. Til þessa hluta þjóðmenningararfsins, sem 
langt fram eftir öldum var að mestu varðveittur í munnlegri geymd, 
má telja þulur og kvæði af ýmsu tagi, alþýðuvísur og húsganga, 
barngælur og vögguvísur. Lítið af lögum við slíkan kveðskap hefur 
komist á prent en þeim mun meira er varðveitt á upptökum í þjóð-

 85 Sama rit: 498, 500.
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fræðasöfnum síðari tíma. Flytjendur sem sungu og kváðu slíkt efni 
fyrir börnin voru bæði konur og karlar. En drýgstur mun þó hlutur 
söngvinnra kvenna hafa verið við það að syngja og kveða til að hafa 
ofan fyrir börnum. Stundir til þeirrar iðkunar voru ekki síst á rökk-
urstundum þegar vinnandi fólk lagðist um stund til hvíldar og lítið 
var við að vera hjá yngri kynslóðunum. Seint verður fullþökkuð sú 
ómetanlega björgun menningarverðmæta sem ömmur og afar, 
mæður og feður önnuðust um aldir með því að miðla slíkum þjóð-
kvæðum til hinna yngri í söng og kveðskap. Með þessari iðkun 
alþýðukveðskapar lögðu eldri kynslóðir fyrri tíma sitt af mörkum 
til að varðveita íslenskt mál og kenna þeim yngri kjarnyrt tungu-
tak. 

Séra Bjarni Þorsteinsson hefur ekki talið ástæðu til að gera 
þessum flokkum þjóðlaganna þau skil að hafa um þau sérstaka 
kafla í safni sínu eða að skrifa um þá greinargerðir. Lög og söngva 
af þessu tagi má þó finna á víð og dreif í þjóðlagasafninu og skal 
hér nánar vikið að nokkrum dæmum þessu til skýringar. Á síðustu 
árum og áratugum hefur áhugi á þessum greinum þjóðkvæða farið 
vaxandi, þeim hefur verið safnað skipulega, einkum á hljóðrit, 
fræðimenn eru byrjaðir að fást við athuganir og rannsóknir bæði á 
textum þeirra og söngvum og útgáfa á hljóðritunum þeirra er 
einnig hafin. 

Þulur eru sérstök grein þjóðkvæða, ljóð í mjög frjálsu formi, án 
erindaskila og oft talsvert löng og með reglulegum endurtekn-
ingum. Stuðlasetning er óbundin, stundum óregluleg eða engin. 
Endarím er annað hvort ekkert eða einfalt samrím (aabb …). Af 
lögum við þulur má í safni séra Bjarna Þorsteinssonar finna alls um 
15 lög sem telja má til þessa flokks þjóðlaga, það er að segja við 
þulur og þulukvæði (t. d. Grýlukvæði). Dæmigerðust eru tvö lög 
sem bæði voru skráð af séra Sigtryggi Guðlaugssyni, þá presti að 
Þóroddsstað í Kinn. Eru það lög við þulurnar Stúlkurnar ganga 
sunnan með sjá (ÍÞ. 607) og Táta, Táta, teldu dætur þínar (ÍÞ 608). 
Fyrr nefnda lagið lærði séra Sigtryggur ungur af foreldrum sínum í 
Eyjafirði. Um þetta lag og almennt um það hvernig þulurnar voru 
fluttar, sagði hann svo í athugasemdum sínum: 
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Líklega hefur hver hagað því eins og andinn inn gaf honum, og ættu 
þá að koma þar fram lyndiseinkenni söngvaranna. En mér hefur líka 
dottið í hug, að minnsta kosti sumar þeirra séu gömul danskvæði, og 
að ekki væri þá ómögulegt að vér í lögum við þær, þótt fábreytt séu, 
eigum leifar af danslögunum okkar gömlu. Opt hefur mér þótt það 
einkennilegt, hve fast hefur verið haldið við taktinn, er ég hef heyrt 
þulurnar sungnar.86 (ÍÞ 608). 

 86 Sama rit: 608.

Þululag úr Íslenskum þjóðlögum, bls. 607: Stúlkurnar ganga.
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Í því áður nefnda þjóðfræðaefni, sem á síðari tímum hefur verið 
safnað á hljóðrit, er mikill fjöldi af upptökum víðs vegar að af land-
inu, þar sem þulur af ýmsu tagi eru fluttar. Stundum eru þær sagðar 
fram en oft eru þær sungnar, raulaðar eða kveðnar. Af rannsóknum 
frá síðustu árum á því hvernig þulur voru fluttar og á lögunum við 
þær, má einkum nefna efni í grein sem Sigríður Pálmadóttir hefur 
birt á veraldarvefnum.87 Þar skýrir hún frá athugunum sínum og 
rannsóknum á þeim þjóðlagaarfi sem varðveist hefur í munnlegri 
geymd innan einnar tiltekinnar fjölskyldu á rúmlega þrjátíu ára 
tímabili, frá um 1970 og fram yfir aldamótin 2000. Er það fólkið frá 
Ytra-Fjalli í Aðaldal í Suður-Þingeyjarsýslu, einkum Ása Ketilsdóttir 
kvæðakona en einnig skyldmenni hennar, forfeður og frændfólk. Í 
þessum skrifum kemur fram að þulur eru mjög oft sungnar með 
þeim hætti að flytjandinn styðst við stutt og einfalt stef, byggt á 
fáum tónum. Út frá slíku stefi er þululagið sjálft síðan spunnið eftir 
textanum með ýmsum þeim tilbrigðum í hrynjandi og tónmáli sem 
sköpunargleðin leyfir og andinn inngefur í hvert sinn sem viðkom-
andi þula er f lutt. Birt eru ýmis dæmi þessu til skýringar. Tals-
verður munur getur orðið frá einum flutningi til annars, og kemur 
þar margt til, svo sem hvort hlustendur eru margir eða fáir, í hvernig 
skapi flytjandinn er þá og þá stundina og almennt hvernig stemn-
ing er ríkjandi eftir aðstæðum og andartaki f lutningsins. Raunar 
má segja að þetta séu mikilvægir þættir í lögmáli hinnar munnlegu 
geymdar þjóðlaga og kveðskapar almennt. 

Í áður nefndri grein eru birt þrjú meginstef sem liggja til grund-
vallar þululögunum frá Ytra-Fjalli. Eru þau sýnd hér með nótna-
mynd ásamt einu dæmi um þululag og er það við upphaf á algengri 
nafnaþulu um Bárð Brettingsson og forfeður hans í marga ættliði 
allt aftur til Óðins sem kallaður var „allra trölla faðir“.

Önnur kveðskapargrein, sem fyrr var nefnd og oft var gripið til 
í söng fullorðinna fyrir börn, voru Grýlukvæði og aðrar skyldar 
langlokur kveðnar undir sama bragarhætti. Sá háttur einkenndist 
af sérstökum endurtekningum og nefndist dragmælt. Fékk bragar-
hátturinn nafn sitt af síðasta erindi í löngu Grýlukvæði eignuðu 

 87 Sigríður Pálmadóttir, 2007.
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séra Guðmundi Erlendssyni (d. 1670) á Felli í Sléttuhlíð.88 Þekktast 
kvæða undir dragmæltum hætti er án efa Gilsbakkaþula89 eftir séra 
Kolbein Þorsteinsson (1731–1783), sem sungin er enn á okkar tímum 
á hverri jólaföstu og hafa mörg lög verið höfð við hana.90 Undir 
dragmæltum hætti voru einnig oft þau kvæði sem nefnd hafa verið 
barna-„fælur“ og virðast þær hafa verið hafðar yfir fyrir krakka, 
ýmist til að hræða þau og hrella eða jafnvel til að róa þau og svæfa.91 
Hér er birt lag við fyrrnefnt Grýlukvæði séra Guðmundar Erlends-
sonar: Hér er komin Grýla á Gægishól. Lagið er uppskrift Péturs 
Guðjónssonar og er það fyrsta lagið af fimm óprentuðum þjóð-
lögum í handriti Péturs í safni A. P. Berggreens í Konungsbókhlöðu 
í Kaupmannahöfn.92 Mun þetta vera ein elsta varðveitt uppskrift af 
íslensku þjóðlagi sem vitað er um að skráð hafi verið úr munnlegri 

 88 Íslenskar gátur, skemmtanir, vikivakar og þulur, 1887–1903: IV, 118. Sbr. Jón Sam-
sonarson, 2002: 122–123.

 89 Jón Samsonarson, 2002: 78.
 90 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 603, 657, 658. Við hljóðnemann, 1950.
 91 Einu sinni átti ég gott, 2006: 3–4.
 92 Kgl. Bibliotek. Musikafd. 180 C II. (Uppskriftir Péturs Guðjónssonar, ca. 1946–

1847.)

Þulu stef nr. 1 (með tveim tilbrigðum), 2 og 3.
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Þululag við nafnaþulu: Bárður Brettingsson. S. P.: Netlugrein, 2007.]
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geymd hér á landi, sennilega frá árunum 1846–1847.93 (Sbr. ÍÞ, 490.). 
Þetta sama þjóðlag er þó þekktara við aðra alkunna barnafælu, 
Ókindarkvæði.94

Að síðustu skal hér vikið að öðrum barnagælum sem gátu verið 
af ýmsu tagi og voru margar þeirra undir rímnaháttum. Má þar 
nefna vísur við einfalda leiki, sem raulaðar voru ekki síst fyrir 
minnstu börnin, til dæmis við að „stíga“ eða að „róa“. Hafa þær 
verið nefndar „ljóðaleikir“ til aðgreiningar frá öðrum vísum af 
svipuðu tagi.95

Sumar gælur voru einkum sungnar fyrir börn til að róa þau og 
blíðka eða þá að hugga þau ef illa lá á þeim. Sem dæmi um lög við 
vísur af því tagi er hér lítið lag úr safni séra Bjarna Þorsteinssonar 
sem hann segist hafa lært ásamt textanum af konu sinni, Sigríði 

 93 Sbr.: Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 490.
 94 Sama rit: 509. Um Ókindarkvæði og höfund þess, sjá: Jón Samsonarson, 2002: 

129–130.
 95 Jón Samsonarson, 2002: 103–108.

Lag við Grýlukvæði. Eftir handriti P. G. í Konungsbókhlöðu.
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Blöndal, en hvorugt hafa heyrt annars staðar. Einnig getur hann þess 
að Guðmundur Davíðsson á Hraunum í Fljótum hafi í ungdæmi sínu 
oft heyrt föður sinn raula þennan texta og haft lagið alveg eins. 

Loks ber að nefna vöggukvæði og vögguvísur sem sungnar voru 
fyrir börnin að loknum erli dagsins til að svæfa þau. Til er fjöldinn 
allur af þeim vísum og vögguvísnalög má finna bæði prentuð með 
nótum en fleiri þó í hljóðritasöfnum. Sem dæmi er hér tekið lag úr 
Þjóðlagasafninu, fengið frá Benedikt Jónssyni á Auðnum í Laxárdal 
og segist séra Bjarni sjálfur hafa heyrt það í Þingeyjarsýslu, eins og 
raunar fleiri af þeim lögum sem hann fékk frá Benedikt. 

Drottinn á drenginn. Ísl. þjóðlög, 565.

Farðu að sofa fyrir mig. Ísl. þjóðlög, 832–833.



381

9. kafli Íslensk þjóðlög

Hér hefur að framan verið fjallað um nokkra helstu f lokka 
íslenskra þjóðlaga og birt dæmi um þau. Söngvar alþýðu, bæði lög 
og ljóð, eru spegill þjóðlífs á hverjum tíma, bregða upp svipmyndum 
af daglegu lífi og úr hugarfylgsnum almennings. Val á dæmum 
þjóðlaga, til birtingar í yfirliti sem þessu, getur vissulega orkað tví-
mælis og má segja að í því efni eigi sá kvölina sem á völina. 
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10Hljóðfæri á Íslandi 
á fyrri tíð

Áður hefur í þessu riti verið getið um þau hljóðfæri sem nefnd eru í 
Eddu-kvæðum og öðrum fornum heimildum. Mest fer þar fyrir 
hornum og hörpum (sjá bls. 24). Einnig hefur verið gerð grein fyrir 
því litla og fáa sem varðveist hefur af fróðleik um hljóðfæri hér á 
landi fyrr á tímum. Flest tengjast þau með einhverjum hætti framá-
mönnum sem þekktir eru í sögu þjóðarinnar. 

Eins og fram kemur hér á eftir, má segja að í hljóðfærasögu eftir 
siðaskipti sé í stórum dráttum það sama uppi á teningnum sem 
verið hafði á miðöldum: hljóðfæri voru afar fá og sjaldséð, engin 
sérstök hljóðfæratónlist virðist hafa verið iðkuð hér á landi og 
alþýðleg hljóðfæri voru einungis til þess notuð að spila á þau með 
söng. Verður nú getið um það helsta sem finna má um hljóðfæra-
sögu frá siðaskiptum og fram á 19. öld. 

Fornminjar
Við uppgröft á fornminjum á Stóru-Borg undir Eyjafjöllum 1978–
1990 komu úr jörðu ýmsir hlutir sem liðnar kynslóðir hafa haft sér 
til skemmtunar, m. a. kotrutölur og taflmenn, sem minna aftur á 
vísu Jóns Arasonar (sjá bls. 161). Þar fannst líka lítill hlutur úr járni, 
sem er sagður geta verið frá 16. eða 17. öld og er talinn vera mjög 
einfalt hljóðfæri þeirrar tegundar sem á Norðurlandamálum hefur 
verið nefnd munngígja eða munnharpa, en nefnist á ensku Jew’s 
harp eða Gyðingaharpa, en það er aftur talið afbökun úr jaw’s harp 
eða „kjálkaharpa“. Það nafn, eins og Norðurlandanöfnin, vísar til 
þess að hljóðfærinu er haldið í munni þegar leikið er á það. Slíkur 
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hlutur hefur aldrei áður fundist hér á landi, og hvergi er á hann 
minnst í íslenskum heimildum, svo að ekki verður séð hvað hann 
hefur verið kallaður á íslensku. En þessar „munngígjur“ hafa verið 
til víða um heim aftan úr grárri forneskju, m. a. á Norðurlöndum 
allt frá því á miðöldum. 

Á hljóðfærið frá Stóru-Borg vantar þunna málmfjöður, sjálfan 
tóngjafann, en slíkt má víst heita regla fremur en undantekning þegar 
þessir hlutir finnast í uppgreftri. Fjöðrin hefur verið brotin af áður en 
hluturinn fór í jörðu, eða tærst upp vegna þess hve þunn hún var. 

Hljóðfæri í bókmenntum og kveðskap
Allvíða í gömlum ritum og kveðskap er minnst á hljóðfæri, og jafn-
vel talin upp nöfn hljóðfæra, sem engar líkur eru til að þekkt hafi 
verið hér á landi og nokkurn veginn víst að þeir sem skrifuðu eða 
kváðu hafa hvorki heyrt né séð. Einkum er þetta algengt, þegar 
verið er að lýsa sælu Guðs barna á himnum, og má af því marka að 
ekki hefur verið um hversdagslega hluti að ræða. Til dæmis má taka 
eftirfarandi setningu úr Duggals leiðslu (þótt ekki sé hún norræn að 
uppruna), þar sem lýst er hljómadýrð himnaríkis: 

Gyðingaharpa. Munngígja frá Stóru-Borg.
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Í þessum búðum [þ.e. í himnaríki] gengu 
þjótandi með margs konar hljóðum 
alls konar strengleikar: hörpur, gígjur, 
simphonia, organa, salterium, pípur, með 
hinum sætustum hljóðum … .

Stuttu síðar er tekið fram að öll þessi 
hljóðfæri hafi hljómað „án manna 
höndum“. Það má kallast ónákvæmt 
orðalag að telja „organa“ (flt. af org-
anum) og „pípur“ meðal „strengleika“. 
En orðið „simphonia“ er f lt. af simp-
honium, sem aftur er ein mynd nafns-
ins á „fóni“ Jóns Arasonar sem fyrr var 
nefndur. 

Frá 17. öld er varðveitt kvæði eitt 
nefnt Ellideilur1, eignað Jóni Jónssyni2 á Helgavatni í Vatnsdal (d. 
1670). Skáldið yrkir um „garð einn“ þar sem ríkir gleði mikil og alls 
konar skemmtan. Kona er þar ung og fögur, talin vera æskan pers-
ónugerð.3 Eftir að lýst hefur verið ýmsum íþróttum og leikjum, er í 
6. og 7. erindi vikið að hljóðfæraslætti:

6. Handahlaupin höfðu þrátt,
hnattleikinn og skinnadrátt,
reyndu faung með megn og mátt
og marga snildarleika,
pönsurum fleygðu af prýði þar,
pípnahljóðið stundum var,
gígjan saung í glugga mar,
gott mun úti að reika.

 1 Í syrpu með hendi Ólafs Gunnlaugssonar í Svefneyjum, föður Eggerts Ólafssonar 
skálds. Advocates Library 21. 8. 10, áður handritasafn Finns Magnússonar nr. 80, 
12mo; eftirrit í Lbs 1327 4to. Sjá nánar: Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV: 663 (6. 
neðanmálsgrein); Ólafur Davíðsson, 1888–1892: 359–360.

 2 Íslenskar æviskrár, III: 170. Páll Eggert Ólason, 1919–1926, IV: 663.
 3 Ólafur Davíðsson, 1888–1892: 360.

Pípuleikari.
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Hans Memling: Tónlistarenglar.

Hans Memling: Tónlistarenglar.



387

10. kafli Hljóðfæri á Íslandi á fyrri tíð

7. Streingja rödd sem máttu mest,
mætleg spilin fögur og flest,
salterurnar sungu best
saman og harpa í ranni,
sýtur og fiðla, symfón dýr,
samdi organ hljóðin skýr;
sláttugillinn skær og skýr
skemmti mörgum manni.

Í síðara erindinu er nefnd mörg hljóðfæri, þar á meðal eru tvö nöfn 
á fornum strengjahljóðfærum: salterur (f leirtölumynd, dregin af 
latneska orðinu psalterium, ít. salterio) og sýtur (sennilega fleirtölu-
mynd af orðinu sítar, þý: Zither, dregið af gr. kithara). Slík strengja-
hljóðfæri voru fyrr á tímum þekkt víða um lönd en naumast þó hér 
á landi.4 Orðið sláttugilli kemur ekki fyrir í öðrum íslenskum ritum 
og óljóst er hvað það merkir (hugsanlega er þetta heiti á einhverju 
því hljóðfæri sem nefnt hefur verið málmgjöll, þ. e. málmdiskur 
eða -diskar, e. cymbals, ít.: piatti).5

Í handritinu Hymnodia sacra (frá 18. öld) sem áður var um rætt 
(sjá bls. 283) er á bls. 397 sálmur: Um íhugan eilífs lífs (með laginu 
Hvar mundi vera hjartað mitt). Í upphafsversinu lýsir höfundur 
draumsýn sinni um borg hins eilífa lífs: Þar glóir allt í gulli og gim-
steinum, aldintré blómgast í hverjum mánuði, þar losnar hann 
undan áþján syndar og sorgar. En 4. versið hljóðar svo: 

Faðir og móðir þeim fögnuði’ í
finna sín börnin smá;
vinur og bróðir, vel með frí, 
víst þar hvor annan sjá;
pípnanna söng og simfóní
þar sífellt heyra má;
organ syngur í ýmsum bý, 
útvaldir fagna þá.6

 4 Sbr.: Riemann Musik Lexikon, 1967, III: 757. Sohlmans musiklexikon, 1975–1979, 
II: 98.

 5 Sbr. The New Oxford Companion to Music (NOCM), 1984. I: 523.
 6 Lbs 1927 4to: 395 [ath. bls.tal]. Sbr.: Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 327–328.
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Sálmurinn er sagður ortur af Bjarna nokkrum Jónssyni (f. um eða 
fyrir 1580, d. eftir 1655), sem var ýmist nefndur Bjarni skáldi, Húsa-
fells-Bjarni eða Bjarni Borgfirðingaskáld. Hann hefur verið talinn 
eitt snjallasta skáld sinnar tíðar.

Hljóðfæri Þórðar biskups Þorlákssonar
Þórður Þorláksson, sem nefndur hefur verið í sambandi við 6. útg. 
Grallarans, fæddist 1637, lærði fyrst í Hólaskóla, síðan í háskólanum 
í Kaupmannahöfn, varð rektor Hólaskóla 23 ára gamall en var þar 
aðeins 3 ár, fór þá aftur utan og var erlendis að mestu næstu 7 ár, 
m. a. við nám í háskólum í Rostock og Wittenberg, Strassburg og 
París. Hann hefur því víða farið og eflaust séð og heyrt margt. 

Eftir fyrstu námsdvöl sína í Kaupmannahöfn kom hann heim 
(1658) og hafði þá með sér þrjú hljóðfæri sem nefnd eru regal, klavi-
kord og symfónn. Skal nú gerð stuttlega grein fyrir tveimur þeim 
fyrri: 

Regal var lítið orgel með tunguröddum eingöngu. Það var fyrsta 
hljómborðshljóðfærið sem framleiðir tóna með fjöðrum og loft-
blæstri, svo að vitað sé (líkt og síðar var gert í því hljóðfæri, harm-
onium, sem vinsælast var hér á landi frá síðustu áratugum 19. aldar 
og fram um miðja 20. öld). Uppruni nafnsins er ókunnur. Hljóð-
færi þessarar gerðar var fyrst smíðað um miðja 15. öld og var fram 
undir lok 18. aldar notað sem continuo-hljóðfæri til að fylla hljóm-
ana við generalbassa (basso continuo) sem mjög var tíðkaður á bar-
okktímanum. Auk organleikarans þurfti annan mann til að þenja 
(blása eða troða) belgina sem voru tveir. Þessi hljóðfæri voru ekki 
stærri eða þyngri en svo að auðveldlega mátti flytja þau. Sum voru 
svo lítil að þau mátti leggja saman eins og stóra bók. Slíkt hljóðfæri 
var oft nefnt „biblíu-regal“. 7 

Clavichord (klavikord) var hljómborðshljóðfæri með strengjum, 
eitt hið fyrsta sem fundið var upp. Það var í notkun frá 15. öld og í 
sumum löndum allt fram í byrjun 19. aldar. Strengjunum er komið á 
hreyfingu með eirblöðum eða þunnum pinnum sem komið er fyrir 

 7 The New Oxford Companion to Music (NOCM), 1984. II: 1550–1551.
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Regal.

Clavichord.
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lóðréttum aftan til á nótnastöngunum. Slást þeir upp undir strengina 
eins og á vogarstöng þegar nóturnar eru slegnar, og gera hvort tveggja 
í senn: að vekja sveiflur í strengnum og ákveða tónhæðina. Sá hluti 
strengsins sem ekki á að hljóma er „dempaður“ með dúkræmum sem 
þræddar eru milli strengjanna við þann enda þeirra sem nær er 
nótnaborðinu. Meðan nótunni er haldið niðri, hljómar strengurinn, 
en þegar nótunni er sleppt deyða dúkræmurnar tóninn í strengnum 
öllum. Þrjár til fjórar samliggjandi nótur á nótnaborðinu slá sama 
strenginn á mismunandi stöðum. Þannig nást 3–4 samliggjandi 
tónar, sem ólíklegt er að þurfi að hljóma samtímis, úr sama 
strengnum, eftir því hvar tónvakinn snertir hann. 

Hljóðfærið minnti, f ljótt á litið, á sembal (virginal) eða taffel-
píanó en var minna, og gat staðið á borði. Strengirnir voru úr stáli 
eða eir, tveir og tveir saman og slegnir samtímis. Þar sem ná mátti 
3–4 tónum úr sömu strengjatvennunni, þurfti hljóðfæri sem náði 
yfir 4 áttundir, eða um það bil 48 hálftóna, ekki að hafa nema 32–36 
strengi, 16–18 strengjatvennur. 

Með áslætti og þrýstingi á nóturnar gat hljóðfæraleikarinn haft 
áhrif á tóninn, meiri en þekkist á nokkru öðru hljómborðshljóð-
færi. Hann hafði með vissum óbeinum hætti fingurinn á strengj-
unum, gat ráðið nokkru um tónhæðina, því að tónninn hækkaði 
við aukinn þrýsting á nótuna, og jafnvel kallað fram visst „vibrato“. 
En klavíkordið var veikróma hljóðfæri. „Semballinn er notaður í 
samleik, klavikordið eitt sér,“ sagði C. P. E. Bach.8 

Fyrir þriðja hljóðfærinu, symfóninum, hefur verið gerð grein hér 
að framan (sjá bls. 385). 

Talið hefur verið að Þórður biskup Þorláksson hafi sjálfur leikið 
á þessi hljóðfæri sín að minnsta kosti framan af ævi. En líklega 
hefur hann farið að stirðna við hljóðfæraleik þegar á hann hlóðust 
embættisannir. Hann varð biskup í Skálholti 1674, þegar Brynjólfur 
Sveinsson lét af störfum, og gegndi því embætti til æviloka, 1697. 

Handgenginn Þórði biskupi var Hjalti Þorsteinsson (1665–
1754)9sem ungur hafði verið tekinn í Hólaskóla en varð stúdent úr 

 8 The New Oxford Companion to Music (NOCM), 1984. I: 414 og áfr.
 9 Sjá nánar: Hjalti Þorsteinsson prófastur í Vatnsfirði. Í: Matthías Þórðarson, 1920: 

1–9.
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Skálholtsskóla 1686. Þórður tók hann þá í þjónustu sína, en tveimur 
árum síðar fór hann til háskólanáms í Kaupmannahöfn og lauk 
guðfræðiprófi 1690. Hjalti var mjög listfengur maður, bæði í mynd-
list og tónlist, og Þórður biskup hvatti hann til þess að leggja sig 
eftir tónlistinni meðan hann var í Kaupmannahöfn, og einkum 
eftir að hann hafði lokið námi sínu í háskólanum. Séra Hjalti segir 
svo frá í sjálfsævisögu sinni (hann talar um sig í 3. pers.): 

Eftir það hann [þ. e. Hjalti] var til Íslands kominn tók mag. Þórður 
hann enn á ný í sína þénustu og tilsagði honum á meðal annars, að 
hann eftir sinni tilsögn og í sinni náveru skyldi reparera og stemma 
sín áður nefndu instrumenta musicæ [hljóðfæri], því hann vildi sitt 
regal hljóma láta í Skálholtskirkju á næstu jólahátíð.10

En þetta fór á annan veg, því að kirkjupresturinn í Skálholti, séra 
Þorsteinn Gunnarsson, andaðist 7. desember um veturinn. Tók þá 
séra Hjalti við embætti hans að boði biskups, og var vígður prestur 
rétt fyrir jólin, 21. desember. Hann hefur eflaust messað í Skálholts-
kirkju á jólunum, en regal biskups hefur ekki hljómað í kirkjunni á 
þeirri hátíð, – og aldrei síðar svo að vitað sé. Enginn veit heldur 
hvað varð um hljóðfæri Þórðar biskups Þorlákssonar. 

Séra Hjalta var skömmu síðar veitt eftirsótt prestakall, Vatns-
fjörður við Ísafjarðardjúp, og þjónaði hann þar í hálfa öld 1692–
1742. Ekki er þess getið að hann hafi stundað hljóðfæraslátt eftir 
þetta, en til eru enn málverk eftir hann, svo og mjög falleg handrit, 
sum með nótum (sjá bls. 273). 

Orgel Magnúsar Stephensens
Næsta orgel sem hér kemur við sögu var í eigu Magnúsar Stephen-
sen dómstjóra. Magnús fæddist 1762, sonur Ólafs Stefánssonar 
stiftamtmanns í Viðey. Að loknu stúdentsprófi fór hann til náms í 
Kaupmannahafnarháskóla 1781 og var þar viðloðandi með nokkrum 
hléum til ársins 1788, er hann lauk prófi í lögfræði. Það er í frásögur 
færandi og mun hafa verið sjaldgæft ef ekki einsdæmi á þessum 

 10 Sama rit: 2.
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tímum, að á háskólaárunum naut Magnús sérstaks framlags frá 
föður sínum til að sækja leikhús og tónleika, og notaði Magnús sér 
það reglulega. Þeir feðgar voru báðir söngmenn miklir og hneigðir 
fyrir tónlist. Til er frásögn af því að séra Jón Steingrímsson eld-
prestur heyrði söng þeirra feðga við embættisgjörð á Þingvöllum og 
hreifst af.11 Magnús segir frá því í ævisögu sinni að hann hafi allt 
frá æsku haft „góð og hvell sönghljóð“ sem á fullorðinsárum hafi 
orðið sterk og karlmannleg, „enda æfði faðir hans þau stöðugt“, en 
hann var sjálfur „liðugur og góður söng- og hljóðfæramaður“ að 
sögn Magnúsar. Faðir kenndi syni „öll hin vönduðustu andleg og 
veraldleg lög“, söng með honum tvísöng í rökkrinu á kvöldin og 
oftar, og vandi hann við, allt frá áttunda ári, að vera forsöngvari við 
húslestra. Ólafur lét Magnús, og börn sín öll sem upp komust, læra 
að leika á langspil og „söng oft undir með þeim“.12

Að loknu lögfræðiprófinu gegndi Magnús ýmsum embættum 
hér heima, uns hann var skipaður dómstjóri í landsyfirdómi sum-
arið 1800, og sat hann þar síðan til æviloka1833. Hann bjó fyrst að 
Leirá og síðan að Innra-Hólmi í Borgarfirði, en síðast í Viðey. 

Magnús var áhrifamesti talsmaður upplýsingastefnunnar svo-
nefndu hér á landi í lok 18. og upphafi 19. aldar, og lét sér fátt 
mannlegt óviðkomandi. Hann mun hafa átt sinn þátt í störfum 
„Þess konunglega íslenska lærdómslistafélags“, sem Jón Eiríksson 
konferensráð stofnaði í Kaupmannahöfn 1779 og gaf út ársrit í 15 ár 
(1780–1794). Í 8. „bindini“ (árgangi) þess rits birtust fyrst á prenti í 
íslensku riti nótur við veraldlegan texta, og eru um margt einkenni-
legar (tónsvið, neðri rödd greinilega ætluð fyrir hljóðfæri o. fl.). 

Magnús Stephensen stofnaði eftir heimkomu sína og veitti for-
stöðu Landsuppfræðingarfélaginu sem svo var nefnt frá 1796, og 
fékk þá brátt umráð yfir einu prentsmiðju landsins, þegar samein-
aðar voru á einn stað (í Leirárgörðum) þær prentsmiðjur sem fyrir 
voru í landinu. Þar gaf hann út mikinn fjölda rita, þýddra og frum-
saminna, þar á meðal sálmabókina sem áður var nefnd, Aldamóta-
bókina eða „Leirgerði“.

 11 Jóns Steingrímsson, 1945: 313–314.
 12 Tímarit Hins íslenska Bókmenntafélags, IX: 201. Sbr.: Bjarni Þorsteinsson, 1906–

1909: 58.



393

10. kafli Hljóðfæri á Íslandi á fyrri tíð

Um orgel Magnúsar sem fyrr var nefnt kemur margt fram í 
minnisblaði (Pro memoria!) sem hann skrifaði á dönsku á Leirá 16. 
ágúst 1802 og sendi stiftsyfirvöldum, stiftamtm. [Ólafi] Stephensen 
(föður sínum) og Geir Vídalín biskupi.13 

 13 ÞÍ: Skjalasafn stiftamtmanns III, 227: Ýmislegt um dómsmál 1711–1803.

Nótur úr riti lærdómslistafélags.
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Orgel (positiv) frá 1800.
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Þar kemur fram að Magnús hefur árið 1800 lagt til að fengið 
yrði orgel (positiv) í dómkirkjuna í Reykjavík, og hefur danska 
kansellíið fallist á tillöguna. Ætlun Magnúsar var að söngkennari 
við „endurbættan“ latínuskóla ætti að leika á orgelið, stjórna safn-
aðarsöng í kirkjunni, og venja skólanemendur á að syngja taktrétt 
og með röddum [taktmæssig og harmonisk], en slíkur söngur sé 
alveg óþekktur í öllum söfnuðum landsins; kansellíið hafi einnig 
beðið um álit stiftamtmanns og biskups á því hvort ekki sé nauð-
synlegt að orgel verði þegar í stað fengið í dómkirkjuna, og telur sig 
vissan um að þeir hljóti að telja það æskilegt. Hann býður til kaups 
fallegt, nýtt, gott og fullkomið orgel (positiv) með 5 sterkum 
röddum: principal 4ra feta, gedacht 8 feta, flautu 4 feta, oktav 2gja 
feta og sesqvialtera [kvint-rödd]. Orgelið er smíðað í Kaupmanna-
höfn þegar Magnús var þar árið 1800, og keypti Magnús það á 500 
ríkisd. Síðan hefur það verið notað í tvö ár í Leirárkirkju, fengið að 
láni frá Magnúsi, en þar sem hann er nú á förum frá Leirá og eng-
inn verður þar sem getur leikið á orgelið, býður hann það handa 
dómkirkjunni fyrir kaupverð sitt, 500 rd., þó með þeim skilmála að 
tekið verði við því á Leirá og andvirðið greitt fyrir l. ágúst 1803. 
Verði ekki af kaupunum fyrir þann tíma hafi hann ákveðið að gera 
aðrar ráðstafanir. Flutningurinn 3gja mílna veg frá Leirá til Reykja-
víkur verði á kostnað dómkirkjunnar, en Magnús býðst þó til að 
undirbúa flutninginn og hafa umsjón með honum, svo og með 
uppsetningu orgelsins í kirkjunni. 

Hann minnir „hina góðu herra“ á það hagræði að losna við dýra 
og erfiða flutninga hljóðfæris frá Kaupmannahöfn, það sé rúmfrekt 
og um það þurfi að búa sérstaklega svo að það skemmist ekki og 
verði gagnslaust í landi þar sem enginn orgel- eða hljóðfærasmiður 
sé til að lagfæra það sem aflaga kynni að fara; sitt orgel hafi hann 
haft með sér á stóru þrísigldu skipi; farmgjöld mundu því verða 
mjög há og hentugar skipaferðir sjaldgæfar. – Hann ábyrgist að 
orgel sitt sé í fullkomnu lagi og vísar til vitnisburðar meðdómenda 
landsyfirréttarins, svo og dómkirkjuprestsins, sem hafi heyrt það „i 
fuld Gang“ við guðsþjónustu í Leirárkirkju. 

Það er skemmst frá því að segja að ekkert varð af þessum 
kaupum, og hafði Magnús orgelið með sér að Innra-Hólmi og síðar 



396

Íslensk tónlistarsaga

til Viðeyjar. Í dómkirkjuna í Reykjavík kom ekki orgel fyrr en 1840, 
og má segja að með þeim atburði hefjist nútímasaga tónlistar á 
Íslandi. Í kjölfarið kom svo söngkennsla í latínuskólanum eftir að 
hann fluttist til Reykjavíkur 1846. 

Þegar Magnús Stephensen andaðist (17. mars 1833) eignuðust 
erfingjar hans orgelið. Stiftamtmaður, sem þá (1829–1837, en Ólafur 
H. Finsen var settur í embættið 1834–1836) var L. A. Krieger, hafði 
í hyggju að kaupa orgelið handa Bessastaðakirkju og leitaði eftir því 
við Sveinbjörn Egilsson, kennara við Bessastaðaskóla, að hann lærði 
að spila á orgelið. Ástæðan var eflaust sú að Sveinbjörn var einn af 
örfáum mönnum í grenndinni – og raunar á landinu öllu – sem 
kunnugt var um að hefðu lagt sig nokkuð eftir tónlist. Hann hafði, 
þegar hann var við nám í Kaupmannahöfn, keypt sér tilsögn í 
flautuleik og einnig sótti hann danskennslu. Þegar Sveinbirni barst 
erindi stiftamtmanns, haustið 1833, skrifaði hann Finni Magnús-
syni prófessor og biður hann „að komast eftir, hvort ekki væri nein 
prentuð anvijsning [leiðbeining] til handa þeim sem vildu af sjálfum 
sér læra að leika á orgverk; eg hef einhverntíma lært flautunótur, en 
aldrei að orga. Ég bið yður við tækifæri að skrifa mér þetta, samt 
hvað slíkar nótur, eða orgelskóli mundi kosta, samt hvort þær 
mundi einhlítar manni tilsagnarlaust.“ Ekkert varð af því að orgelið 
væri keypt nú fremur en í fyrra skiptið, og var það skömmu síðar 
selt aftur til Danmerkur.14 

Þess má geta hér að Sveinbjörn var að miklu leyti alinn upp hjá 
Magnúsi Stephensen. Hann var skáld gott á íslensku og latínu, en 
hefur orðið frægastur af þýðingum sínum á grískum fornkvæðum 
(Oddyseifskvæðum og Ilionskviðu) og orðabókinni Lexicon poë-
ticum, og telst einn af höfuðpostulum íslenskrar málvakningar á 
19. öld. Þegar skólinn var fluttur frá Bessastöðum til Reykjavíkur 
1846 varð hann fyrsti rektor hins nýja Reykjavíkurskóla og bjó síðan 
í Reykjavík til æviloka.15 

Í ævisögu Sveinbjörns sem Jón Árnason þjóðsagnasafnari ritaði 
og birt var fyrst 1856 segir nokkuð af heimilislífi hans. Jón var lengi 

 14 Ljósrit af bréfi Sveinbjarnar [úr bréfasafni stiftamtmanns?] fengið frá dr. Aðal-
geiri Kristjánssyni. – Jón Helgason: Árbækur Reykjavíkur.

 15 Íslenskar æviskrár, IV: 361–362.
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á heimilinu og mjög handgenginn Sveinbirni. Honum var í minni 
„hvílíkur fögnuður það var á vetrarkvöldin … fyrir börnin að 
flykkjast þá inn í stofuna til hans og annað hvort stíga dans eða 
syngja undir, er hann brá til gamla vanans og blés bæði þeim og sér 
til gamans á þverpípu. Var þar þá tíðum að heyra samsöng og dynj-
andi dansleik. Þessum rökkurstundum varði hann þannig ekki ein-
ungis sér til dægrastyttingar og hressingar, heldur og börnum 
sínum til yndis.“16 

 16 Sveinbjörn Egilsson, 1856: Æfisaga Drs. Sveinbjarnar Egilssonar [eftir Jón Árna-
son]: xiv, xviii, lxv. – Íslenska æviskrár, III: 391–392. 

Dansleikur í Reykjavík á valdatíma Jörundar Hundadagakonungs. Jörundur bendir á hárkollu 
dansmeyjarinnar sem flækst hefur í ljósakrónunni.
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Árni Böðvarsson (1713–1776), „eitt mesta rímnaskáld sem uppi hefur 
verið“1 orti þannig um Bjarna Jónsson (um 1709–1790) sem kall-
aður var djöflabani eða Latínu-Bjarni: 

„Fiðlu og simfun fer með tíðum, 
fíól, hörpu, langspil, gígju“.2

Hér eru nefnd þau tvö hljóðfæri sem lengi voru ein kunn almenn-
ingi á Íslandi og voru þó líklega aldrei mjög almenn nema þá í ein-
stöku héruðum. Þetta eru íslenska fiðlan og langspilið. Bæði þessi 
hljóðfæri eru sömu ættar, komin af stórri fjölskyldu strengjahljóð-
færa sem teygir anga sína um alla Evrópu og allt til Austurlanda 
fjær. Forfaðirinn er einstrengjungurinn („mónókord“) sem notaður 
var við rannsóknir og tilraunir í tónfræði allt frá tímum Forn-
Grikkja (sjá bls. 154) en til ættarinnar telst einnig slagharpa 
nútímans, þótt löng sé orðin þróunarleiðin þar á milli. Íslenska 
fiðlan hefur nokkra sérstöðu og verður að því vikið. En langspilið á 
nána ættingja meðal hljóðfæra sem til hafa verið á Norðurlöndum 
og annars staðar um norðvestanverða Evrópu. Á stöku stað eru þau 
enn í notkun en annars gleymd að mestu eins og íslensku hljóð-
færin eru líka. 

Bæði fiðlan og langspilið voru íslensk smíð, og vitað er um menn 
sem smíðuðu mörg langspil. Hljóðfærin voru eingöngu notuð til að 
leika með söng. Sérstök hljóðfæralög virðast aldrei hafa verið til 
meðal íslenskra þjóðlaga. 

 1 Íslenskar æviskrár, I: 37.
 2 Ólafur Davíðsson, 1888–1892: 273.
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Fiðlan
Íslenska fiðlan (sjá mynd) hefur verið talin mjög gömul hér á landi3 
og að líkindum eldri en langspilið. Úr gömlum vikivaka eru ljóð-
línurnar:

Hrosshár í strengjum og holað innan tré,
eigi átti hann fiðlungur meira fé,4

sem Davíð skáld Stefánsson tók upp í leikrit sitt Gullna hliðið. Hér 
er beinlínis sagt að strengir fiðlunnar hafi verið úr hrosshári og 
fleiri heimildir benda í sömu átt. Magnús Stephensen lýsir fiðlu 
með einum hrosshársstreng seint á 18. öld. Telur hann henni fátt til 
gildis en segir að hún sér orðin fágæt.5

Lengst mun íslenska fiðlan hafa verið í notkun í Þingeyjarsýslum, 
í suðursýslunni fram á fyrstu áratugi 19. aldar en í norðursýslunni 
allt fram yfir 1870.6 Síðustu fiðlurnar munu allar hafa verið með 
vírstrengjum, ýmist úr látúni eða stáli, eða jafnvel úr silfri.7

Gísli Konráðsson (1787–1877) segir frá skagfirskum manni, sem 
Fiðlu-Björn var kallaður „fyrir því hann lék manna best á fiðlu; 
lagði hann það eitt fyrir sig og fór um héröð með íþrótt þá og hélt 
sér uppi við það.“ Gísli bætir því við að það hafi verið forn trú „að 
álfar og ýmsar vættir sæktu þar mjög að er fiðla var leikin,“ enda 
komst Björn í tæri við álfa áður en yfir lauk.8 Á öðrum stað tekur 
Gísli svo til orða um Björn þennan: „Hann kvað manna best á fiðlu 
svo að ærin íþrótt var í.“9

Þegar séra Bjarni Þorsteinsson var að vinna að Þjóðlagasafni sínu 
skrifaði hann í öll héröð á landinu þar sem hann taldi hugsanlegt 
að gamlar fiðlur væru til eða þá einhverjir sem þekktu slík hljóð-
færi og gætu veitt upplýsingar um þau. Aðeins úr einni sveit, Keldu-

 3 Um sögu og smíði íslensku fiðlunnar, sjá: Njáll Sigurðsson, 2003.
 4 AM 979a 4to: 450v. Jón Samsonarson, 1964, II: 25. Sbr. Ólafur Davíðsson, 1880–

1892: 269.
 5 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 68.
 6 Garðar Jakobsson og Páll H. Jónsson, 1990: 11–12.
 7 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 70.
 8 Gísli Konráðsson, 1979–1980, 2: 24–25. Sbr.: Ólafur Davíðsson, 1880–1892: 269.
 9 Sömu rit.
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hverfi í Norður-Þingeyjarsýslu, bárust honum jákvæð svör. Gömul 
fiðla var þar þó ekki til svo að menn vissu, en Stefán Erlendsson í 
Ólafsgerði smíðaði fiðlu fyrir séra Bjarna og gat veitt honum upp-
lýsingar um hljóðfærið og notkun þess.

Séra Bjarni lýsir þessari fiðlu þannig að hún hafi verið aflangur 
kassi með hliðum, göflum og botni. Hliðarnar og botninn voru úr 
mjög þunnum fjölum. Kassinn var um 78 sentimetrar á lengd, 14 
sm á breidd í annan endann en 17 sm í hinn og 14 sm á dýpt. Kass-
inn var alltaf á hvolfi þegar spilað var á hljóðfærið. Upp úr botn-
inum fast við breiðari gaflinn stóðu tveir sívalir trénaglar, 13 sm 
háir, og lágu niður í gegn um botninn töluvert inn í kassann. Milli 
þeirra var um 7 sm bil. Mjótt gat var í gegn um efri enda hvors 
sívalnings. Oftast voru tveir strengir á fiðlunni. Annar þeirra var 
kræktur á tvo nagla með 7 sm millibili utan í mjórri gaflinum. 
Síðan lágu þeir upp yfir gaflröndina sem var töluvert hærri en 
botninn, skáhallt upp í efri enda trénaglanna við hinn gaflinn og 
gegn um götin sem á þeim voru. Með því að snúa trénöglunum og 
láta strengina vefjast um þá mátti þannig stríkka á strengjunum og 
stilla hljóðfærið. Strengirnir voru báðir stilltir í sömu tónhæð og 

Íslensk fiðla.
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svo hátt sem þeim var treyst til að þola. Lítil útskorin þunn fjöl, 
nálægt 14 sm á lengd og 4–5 sm á breidd, oft kölluð „bretti“, var 
reist upp á rönd undir strengjunum nálægt mjórri enda fiðlunnar, 
líkt og „stóllinn“ á strengjahljóðfærum nútímans. Leikið var á 
hljóðfærið með taglhársboga sem öðru hverju var borinn myrru.10

Annars var fátt líkt með íslensku fiðlunni og þeim strengjahljóð-
færum sem nú tíðkast, og einkum er leikaðferðin ólík öllu sem 
annars þekkist. Henni er þannig lýst að fiðlarinn hafði hljóðfærið 
fyrir framan sig á borði, eða á fjöl á hnjánum, og sneri breiðari end-
inn til vinstri en hinn mjórri til hægri. Boganum var haldið í hægri 
hendi og var hann dreginn yfir strengina vinstra megin við 
„brettið“. Vinstri hönd var stungið hálfkrepptri inn undir strengina 
nálægt trénöglunum við breiðari enda hljóðfærisins, og sneru negl-
urnar upp en handarbakið niður. Lagið var leikið á þann strenginn 
sem nær var spilaranum, með þeim hætti að fremsta kjúka þumal-
fingurs studdist upp undir strenginn en síðan var strengurinn 
snertur með hinum fingrunum fjórum eftir því sem lagið krafðist, 
ýmist með nöglunum eða kjúkufletinum ofan við neglurnar. Bog-
inn var oft dreginn yfir strengina báða, einkum í sálmalögum og 
öðrum lögum sem hægt gengu.

Einn þeirra manna sem lék á íslenska fiðlu í Norður-Þingeyjar-
sýslu um miðja 19. öld, svo að fært sé í frásögur, var Sveinn Þórar-
insson11, síðar amtsskrifari á Möðruvöllum (d. á Akureyri 1869), 
faðir paters Jóns sem frægur varð víða um lönd undir rithöfundar-
nafninu Nonni. Sveinn lék bæði á fiðlu og langspil og auk þess orðið 
einna fyrstur manna hér á landi til að spila á harmóniku. Af dag-
bókum hans má sjá að hann hefur varið flestum frístundum sínum 
til að leika á hljóðfæri, sér sjálfum og öðrum til ánægju. En síðasti 
fiðluleikarinn í þessum stíl mun hafa verið Sveinn Grímsson á Vík-
ingavatni (d. 1876).12 annars eru heimildir um útbreiðslu og notkun 
fiðlunnar mjög af skornum skammti.

 10 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 69–72.
 11 Sbr. dagbækur Sveins Þórarinssonar frá árunum 1836–1869: ÍB 859 8vo og ÍB 680 

8vo.
 12 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 71–72.
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Langspilið
Eftir að kom fram á 19. öld voru langspil (sjá mynd) orðin miklu 
algengari en fiðlan að því er talið er, og þau fengu meðbyr þegar Ari 
Sæmundsen gaf út 1855 Leiðarvísi til að spila á langspil … sem getið 
er hér að framan (sjá bls. 264).

Langspilin voru nokkuð margbreytileg að lögun og gerð13, en 
hin einföldustu voru aflangir tréstokkar, grynnri en fiðlukassarnir, 
mjókkandi í annan endann, og út úr mjórri endanum gekk snigill, 
þar sem komið var fyrir stillitöppum, jafnmörgum og strengir voru 
á hljóðfærinu, með líkum hætti og er á nútíma strokhljóðfærum. 
Strengirnir voru oftast 2, 3 eða 4, og voru festir í annan endann, 
líkt og strengir fiðlunnar, á nagla utan á breiðari gafli hljóðfærisins. 
Þeir lágu síðan upp yfir gaflbrúnina sem var aðeins lítið eitt hærri 
en yfirborð stokksins, eftir honum endilöngum og yfir lága brík við 
mjórri endann, og voru loks þræddir gegn um augu á stillitöpp-
unum og stilltir með því að snúa þeim. Á langspilið var leikið með 
boga, eins og á fiðluna, og hafði sá sem lék hljóðfærið fyrir framan 

 13 Um sögu og smíði íslenska langspilsins, sjá: Njáll Sigurðsson, 2004.

Langspil.
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sig á borði eða fjöl. Snigllinn sneri til vinstri. Sá strengur sem 
næstur var spilaranum var lagstrengurinn og undir honum var 
nótusett gripbretti með þverböndum líkt og á gítar. Strengurinn lá 
aðeins nokkra millímetra yfir böndunum og var „stoppaður“ með 
því að styðja á hann ofan frá með fingrum vinstri handar. Á 
myndum sýnist þó að það hafi helst verið gert með þumalfingri. En 
aðra fingrasetningu hefur sú stúlka haft sem þetta var kveðið um:

Á langspilið litla María lipurt syngur,
laglega færir hún lipra fingur.14

Bogann hafði spilarinn í hægri hendi og strauk ýmist lagstrenginn 
einan, eða strengina báða eða alla, nálægt breiðari enda hljóðfæris-
ins.

Gerðir langspila voru misjafnlega vandaðar og íburðarmiklar. 
Algengasta frávikið frá einföldustu gerðinni sem hér var lýst var 
bogadregið útskot á þeirri hlið hljóðfærisins sem frá spilaranum 
sneri, næst breiðari enda stokksins. Þar var líka hljómop á yfirborði 
langspilsins, oftast kringlótt og stundum með einhvers konar lauf-
askurði.

Mestur vandi við að smíða langspil var að nótusetja það rétt. Á 
því hefur vafalaust oft verið misbrestur, og aðvörun Péturs Guð-
jónssonar gegn langspilinu „sem sjálfsagt á sinn þátt í spillingu sál-
malaganna“ hefur ekki verið úr lausu lofti gripin.15 Aðrir töldu að 
langspilið gæti, ef rétt væri á haldið, orðið nytsamt hjálpartæki við 
að læra lög og jafnvel leiðrétta það sem úrskeiðis hafði farið, einkum 
í meðferð sálmalaga. Þetta var hugsun Ara Sæmundsen, þegar hann 
gaf út fyrrnefnda bók sína. Þar leggur hann höfuðáherslu á að 
kenna rétta nótusetningu og tekst það bærilega, þótt hann vilji ekki 
„öldungis fullyrða“ að hlutfallareikningur sinn sé réttur.16 Heim-
ildir eru fyrir því að margir hafi smíðað langspil og nótusett eftir 
forskrift Ara og tekist vel. Meðal annars segir Finnur Jónsson 
(1842–1924) á Kjörseyri í bréfi til séra Bjarna Þorsteinssonar að eftir 
leiðarvísi Ara og með hjálp langspilanna hafi menn lært lögin í 

 14 Ólafur Davíðsson, 1880–1892: 266.
 15 Pétur Guðjónsson, 1861. Formáli Íslenskrar sálmasöngs- og messubókar, 3.
 16 Ari Sæmundsen, 1855: 14.
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sálmasöngsbók Péturs Guðjónssonar frá 1861, en það hefði enginn 
getað með þá bók eina í höndum.17 Páll H. Jónsson (1908–1990) 
segir sömu sögu úr Þingeyjarsýslu. Hann getur þess sérstaklega að 
leikið hafi verið á langspil með sálmasöng við húslestra.18

Fleiri urðu til að finna lausnir á þessum nótusetningarvanda. 
Benedikt Jónsson á Auðnum segir í bréfi til séra Bjarna Þorsteins-
sonar að hann hafi smíðað langspil fyrir marga og reynt að halda 
upp heiðri þessa þjóðlega hljóðfæris. Hann hafi lesið sér til í 
erlendum bókum um eðlisfræði og hljóðfræði, og hafi þeir Sig-
tryggur Helgason (1857–1930) á Hallbjarnarstöðum fundið „óbrigð-
ula reglu fyrir réttri nótusetningu langspils … en allt var til einskis 
… langspilið datt úr sögunni“.19

 17 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 74. Halldór Kristjánsson, 1964: 20.
 18 Garðar Jakobsson og Páll H. Jónsson, 1990: 12.
 19 Bjarni Þorsteinsson, 1906–1909: 594.
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Óprentaðar heimildir og hjálpargögn:
Árnasafn (Det arnamagnæanske Institut, Kaupmannahöfn og Stofnun Árna 
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