
Þjóðlagatónsmíðar Þorkels: Söng- og kórverk  

 

23 útgáfur (alls 48 söngverk). 

 - 6 útgáfur innihalda bara þjóðkvæði/-vísur. (Frumsamið?) 

 - 15 útgáfur innihalda bara þjóðlög. 

 - 2 útgáfur innihalda bæði þjóðlög og þjóðkvæði/-vísur.   

Þorkell notar alls 7 þjóðkvæði/-vísur og 24 þjóðlög í kór- og söngverkum sínum.  

 

Fyrir sópran, flautu og selló: 3 verk (3 þjóðlög) 

Fyrir mezzósópran, flautu, fiðlu, selló og hörpu: 1 verk (3 þjóðlög og 2 þjóðkvæði) 

Fyrir baritón og píanó: 2 verk (Tvær útgáfur af Liljulaginu) (1 þjóðlag) 

Fyrir baritón og strengjasveit: 1 verk (3 þjóðlög) 

Fyrir sópran og píanó: 1 verk (11 þjóðlög og 3 þjóðkvæði)  

 

Fyrir barnakór/kvennakór: 8 verk (6 þjóðlög og 2 þjóðvísur).  

Þar af:  

 Fyrir kvennakór: 3 verk (3 þjóðlög) 

 Fyrir barnakór/kvennakór: 1 verk (1 þjóðlag) 

 Fyrir barnakór: 4 verk (2 þjóðlög og 2 þjóðvísa) 

Fyrir blandaðan kór: 6 verk (2 þjóðlög, 3 þjóðkvæði og 1 þjóðvísa) 

Fyrir blandaðan kór SAT: 1 verk (6 þjóðlög, 1 lag sem tengist ekki rannsókninni) 

 

Trúarlegir textar: 14 verk (13 þjóðlög og 1 þjóðkvæði) 

 

  



Þjóðlög, þjóðkvæði og -vísur í söng- og kórverkum Þorkels:  

 

Blástjarnan þótt skarti skær 

Döggling og drottningen 

* Einn Guð í hæðinni (3) 

Gimbillinn mælti 

* Guð gaf mér eyra 

* Guð þann engil sinn, Gabríel 

* Guðs almáttugs dóttir dýr 

* Göfug jómfrú, gráttu ei (Þjóðvísa) 

* Heiðra skulum vér herrann Krist  

* Heilagi drottinn himnum á 

Hvað flýgur mér í hjarta blítt (3) 

* Immanúel oss í nátt (3) 

Kóngurinn ræddi við riddarann Stíg (Þjóðvísa) 

Krummi svaf í klettagjá 

Krumminn á skjánum (2) 

* Kærustu hlýðið (2) 

* Lilja / Liljulagið (2) 

Ljósið kemur langt og mjótt 

* Með gleðiraust og helgum hljóm 

* Móðir Guðs og meyjan skær 

Sjá nú er liðin sumartíð 

* Syngi Guði sæta dýrð (2) 

Það mælti mín móðir (2) 

Það var barn í dalnum (þjóðkvæði/Ókindarkvæði) (2) 

 

Nokkur af þessum þjóðlögum innihalda þjóðkvæði/-vísu, til dæmis Göfug jómfrú 

gráttu ei og Kóngurinn ræddi við riddarann Stíg, en þar sem til eru þekkt þjóðlög við 

kvæðin/vísurnar þá flokka ég þau sem þjóðlög. Sama segir með Það var barn í 

dalnum sem er ókindarkvæði/þjóðkvæði, og fleiri.  

 

 



 

Þjóðkvæðin: 

*Blessi drottinn berin á því lyngi (Þjóðkvæði/viðlag) 

Grýlukvæði (3) 

 - Brot úr Grýlukvæði (þjóðkvæði/Grýlukvæði) 

 - Leikur handa Grýlubörnum (Grýla kallar á börnin sín) (þjóðkvæði/Grýlukvæði) 

 - Grýla kallar á börnin sín (þjóðkvæði/Grýlukvæði) 

Nátttröllið (Þjóðkvæði) (2)  

Ólafur reið með björgum fram, mig syfjar (Þjóðkvæði/gamankvæði) (2) 

Tröllaslagur (Þjóðvísa/tröllaslagir) 

Gömul uppeldisaðferð / Það á að strýkja strákaling (Þjóðvísa) (2)  

 

  



Tileinkanir 

 

Tileinkað Þórunni Guðmundsdóttur, sópran: 2 verk 

* Einn Guð í hæðinni (fyrir sópran, flautu og selló) - 1998 

Þórunn Guðmundsdóttir, sópran – Fyrir tónleikaröð Dómkirkjunnar árið 1998 

* Guð gaf mér eyra - 1998 

 Þórunn Guðmundsdóttir, sópran – Fyrir tónleikaröð Dómkirkjunnar árið 1998 

 

Tileinkað Sólrúnu Bragadóttur, sópran: 2 verk 

Hvað flýgur mér í hjarta blítt (fyrir sópran, flautu og selló) - 1998 

Sólrún Bragadóttir, sópran, fyrir diskinn Íslensk sönglög, 1998.  

14 íslensk þjóðlög – ca. 1970-1973 

Sum eru tileinkuð Elísabetu Erlingsdóttur og Kristni Gunnarssyni píanóleikara 

(1976), önnur (4) eru tileinkuð Sólrún Bragadóttir. (1998) 

 

Tileinkað Agli Friðleifssyni, kórstjóra og Telpnakór Öldutúnsskóla: 2 verk 

Blessi drottinn berin á því lyngi - 1968 

Egill Friðleifsson, 1968 fyrir norrænt barnakóramót í Finnlandi. (Upptaka frá 

Stokkhólmi 1970?) 

Það á að strýkja strákaling / (ATH. Gömul uppeldisaðferð) - 1968 

Egill Friðleifsson, 1968 fyrir Finnlandsmótið. 

 

Tileinkað Hólmfríði Benediktsdóttur, söngkonu og kórstjóra: 2 verk 

* Göfug jómfrú, gráttu ei (Þjóðvísa) - 1975 

Hólmfríður Benediktsdóttir. Frumflutningur óþekktur en Íslenski kvennakórinn í 

Kaupmannahöfn söng bæði þetta og Einn Guð í hæðinni inn á disk árið 2008.  

Kóngurinn ræddi við riddarann Stíg (Þjóðvísa) - 1975 

Hólmfríður Benediktsdóttir. Frumflutningur óþekktur. 

 

Tileinkað Þorgerði Ingólfsdóttur, kórstjóra og Hamrahlíðarkórunum: 5 verk 

Gömul uppeldisaðferð / (ATH. Það á að strýkja strákaling)  

Tileinkað Hamrahlíðarkórnum og „frumflutt“ árið 1971 við brautskráningu 

stúdenta. (Í raun frumflutt þremur árum áður af Agli og Telpnakór Öldutúnsskóla.) 



* Immanúel oss í nátt – 1980 (áður á námsárunum) 

Sérstaklega útsett aftur fyrir Hamrahlíðarkórinn fyrir sjónvarpsmessu árið 1980.  

Leikur handa Grýlubörnum - 1970 

Kór MH og Þorgerður Ingólfsdóttir. Frumflutt á þrettándakvöldi skólans 1971. 

Sjö jólasöngvar – Á námsárunum líklegast 

Ekki tileinkað Hamrahlíðarkórunum en Þorgerður Ingólfsdóttir fékk verkið árið 

1967 þegar hún stjórnaði barnakór í Tónlistarskólanum í Reykjavík. Líklegast 

samið á námsárum Þorkels. Tileinkun óþekkt, líklegast ekki samið sérstaklega fyrir 

Þorgerði.  

Syngi guði sæta dýrð – (Nótur í einkasafni!) – 1989 (áður á námsárunum) 

Sérstaklega útsett fyrir Hamrahlíðarkórinn fyrir jólamessu í Hallgrímskirkju 1989.  

Tröllaslagur - 1970 

Kór MH og Þorgerður Ingólfsdóttir. Frumflutt við brautskráningu stúdenta vorið 

1971.  

 

Tileinkað Elísabetu Erlingsdóttur og Kristni Gunnarssyni: 1 verk 

14 íslensk þjóðlög – 1970-73 

Sum eru tileinkuð Elísabetu Erlingsdóttur og Kristni Gunnarssyni píanóleikara 

(1976), önnur (4) eru tileinkuð Sólrún Bragadóttir. (1998) 

 

Tileinkað Sigrún Þorgeirsdóttir: 1 verk 

Brot úr Grýlukvæði - 1996 

Sigrún Þorgeirsdóttir. Samið fyrir jóladiskinn Jólavaka sem kvartettinn Rúdólf gaf 

út árið 1997. 

 

Aðrar tileinkanir: 1 verk (1 umskrifað) 

* Lilja / Liljulagið (2) – 1979 (báðar útgáfur) 

Guðný, ekki vitað hver Guðný er. Frumflutningur óþekktur en upptaka frá 1986 

þar sem Eiður Ágúst Gunnarsson, söngvari og Ólafur Vignir Albertsson, 

píanóleikari flytja verkið. 

 

Óþekktar tileinkanir: 5 verk 

Fimm íslensk þjóðlög - 2006 

Óþekkt tileinkun og óþekkt tilefni. 



Hvað flýgur mér í hjarta blítt (fyrir barnakór/kvennakór) - 1967 

Óþekkt / óþekkt. 

Tveir jólasálmar úr „Hymnódíu“ – 1967  

Óþekkt / óþekkt 

Það mælti mín móðir (fyrir barnakór) - 1994 

Óþekkt / óþekkt.  

Þrjú gömul Maríulög – 1966  

Óþekkt og óþekkt. 

 


