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Flokkun á íslenskum þjóðlögum, þjóðkvæðum og þjóðvísum í 

verkum Þorkels Sigurbjörnssonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Svanfríður Hlín Gunnarsdóttir 

 



 

Útskýringar 

Eftirfarandi er yfirlit yfir öll þau verk Þorkels Sigurbjörnssonar sem innihalda íslensk 

þjóðlög, þjóðkvæði eða þjóðvísur. Flest verkin eru útsetningar á þjóðlögum en inn á 

milli eru frumtónsmíðar við þjóðkvæði eða þjóðvísur. Til aðgreiningar er titill þeirra 

verka skáletraður í flokknum „Þjóðlög / Þjóðkvæði / Þjóðvísa“ í töflunum. Ef 

þjóðkvæðin og –vísurnar eru settar við þekkt þjóðlög þá flokkast þau sem slík, fremur 

en sem kvæði eða vísur. Í skáletraða flokkinn fara því eingöngu frumtónsmíðar 

Þorkels.  

 Í töflunum eru þau verk sem innihalda trúarlega texta stjörnumerkt við titil þeirra 

laga.  

 

 

Efniviðurinn: 

 Alls 41 þjóðlag og 6 þjóðkvæði/-vísur 

o Þar af 17 sem innihalda trúarlega texta (16 lög + 1 kvæði/vísa) 

 

Afrakstur:  

 Útgáfur (flokkar og stök verk): 36 verk  

o Af 36 útgáfum eru 6 umskriftir, þær eru skáletraðar hér að neðan. 

 Alls útsett: 98 lög (stök verk og partar af stærri flokkum)  

  

 

 

 Þar að auki eru 10 verk sem rannsóknin náði ekki til. Þau hafa ýmist ekki verið 

gefin út á nótum, eru uppköst eða umskriftir af verkum sem gefin voru út, eru 

einungis til á nótum í einkasafni eða verk sem urðu útundan við rannsókn þessa, 

vegna umfangs. Þau verk eru því ekki tekin með í úrvinnslunni hér að ofan né koma 

þau fyrir í flokkunartöflunum, enda hafa þau ekki verið rannsökuð til hlítar. Nánari 

upplýsingar um verkin má finna hér á eftir.  



 

Dreifing þjóðlagatónsmíða yfir feril Þorkels: 

 

1960-69 

1. Sjö jólasöngvar, f. sópran/alt/tenór, (1957-61?) 

2. Þrjú gömul Maríulög, f. baritón og strengjasveit, 1966 

3. Tveir jólasálmar úr „Hymnodiu“, f. barnakór, (1967?) 

4. Kyrrðardansar, f. flautu/selló/sembal, 1967 

5. Kyrrðardansar, f. klarínett/selló/píanó, (umskrifað) 1968 

6. Tvö lög fyrir barnakór, f. barnakór, 1968 

7. Fjögur íslensk þjóðlög, f. klarínett og píanó, 1968 

8. Sex íslensk þjóðlög, f. víólu og píanó, 1969 

 

1970-79 

1. Leikur handa Grýlubörnum, f. blandaðan kór, 1970 

2. Tröllaslagur, f. blandaðan kór, 1970 

3. Kisum, f. klarínett/víólu/píanó, 1970 

4. 14 íslensk þjóðlög (sömu og 12 ísl. þjóðlög), f. sópran/píanó, (70-73?) 

5. Gömul uppeldisaðferð, f. blandaðan kór, 1971 

6. Tónleikaferðir, f. píanó, 1972 

7. Tvö lög úr Melódíu, f. kvennakór, 1975 

8. Einn Guð í hæðinni, f. kvennakór og einsöngvara (S+A), 1975 

9. Lilja, f. baritón og píanó, 1979  

10. Lilja, f. baritón og píanó, 1979 (Önnur tóntegund, önnur útgáfa?) 

11. Hans Variationer, f. píanó, 1979 

 

1980-89 

1. Immanúel oss í nátt, f. blandaðan kór, 1980 

2. Þrjár útsetningar, f. blásarakvintett, 1982 

3. Hræra, f. blásarakvintett, 1985 

4. Sex íslensk þjóðlög, f. flautu/fiðlu/selló, 1988 

5. Syngi Guði sæta dýrð, f. blandaðan kór, 1989 

 

 

 



 

1990-99 

1. Sex íslensk þjóðlög (umskrifað), f. klarínett/selló/píanó, 1991 

2. Heimsókn (Visit), f. strengjakvartett, 1991 

3. Það mælti mín móðir, f. barnakór, 1994 

4. Lítill kvartett leikur sér, f. strengjakvartett, 1995 

5. Brot úr Grýlukvæði, f. blandaðan kór, 1996 

6. Þrjú íslensk þjóðlög, f. 2-3 selló, 1997 

7. Einn Guð í hæðinni, f. sópran/flautu/selló, 1998 

8. Guð gaf mér eyra, f. sópran/flautu/selló, 1998 

9. Hvað flýgur mér í hjarta blítt, f. sópran/flautu/selló, 1998 

 

2000-09 

1. Gangur (Gaits), f. hljómsveit, 2001 

2. Fiðlufrænkur, f. tvær fiðlur, 2002 

3. Fimm íslensk þjóðlög, f. mezzósópran/flautu/fiðlu/selló/hörpu, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Óútgefið / úr einkasafni (Ekki tekið með í talningunni hér á undan) 

1. Lilja, f. blandaðan kór, ártal óþekkt. (Óútgefið / nótur í einkasafni). 

2. Björt mey og hrein, f. rödd og flautu, ártal óþekkt. (Óútgefið, upptaka frá 

1967). 

3. Þorgeirsboli, f. hljómsveit, 1969.  

4. Fjögur íslensk þjóðlög, f. flautu og píanó, ártal óþekkt. Frumflutt árið 1975 af 

Robert Aitkin, flautuleikara og Þorkeli Sigurbjörnssyni á píanó. (Óútgefið / 

nótur í einkasafni). [Líklegast umskrift á Fjögur íslensk þjóðlög fyrir klarínett 

og píanó, frá árinu 1968.] 

5. Petits plaisirs, f. 2 fiðlur, selló og sembal/píanó, 1978-79 (?). 

6. Rek (e. Drift), f. klarínett og píanó, 1984. 

7. Yfir kaldan eyðisand (úr Fjögur íslensk þjóðlög), f. klarínett og píanó, ártal 

óþekkt. Upptaka frá 1992 þegar Ármann Helgason, klarínettleikari og David 

Knowles, píanóleikari, léku verkið á Tónvakanum í Háskólabíó. (Óútgefið). 

8. Heyr mín hljóð, himna Guð, f. blandaðan kór, 1998. (Óútgefið / nótur í 

einkasafni). 

9. Handrit, f. rödd, flautu, fiðlu, selló og hörpu. Hér er um óskráðar 

þjóðlagaútsetningar að ræða, lögin eru Kyrrðardansar, Ólafur reið með 

björgum fram, Nátttröllið, Krumminn á Skjánum og Það var barn í dalnum. 

Nóturnar fundust í plastvasa ásamt kórverkinu Einn dagur enn, sem er frá 

árinu 2006 og líklegt er að þetta handrit sé frá svipuðum tíma. [Þetta er 

líklegast frumrit af Fimm íslensk þjóðlög frá 2006. (Óútgefið? / nótur í 

einkasafni). 

10. Grátandi kem ég, f. fiðlu og píanó, ártal óþekkt. Aukalag á tónleikum Önnu 

Guðnýjar Guðmundsdóttur, píanóleikara og Sigurbjörns Bernharðssonar, 

fiðluleikara, í Íslensku óperunni þann 4. júní 2008. (Óútgefið). 

 

 

 

 


