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Útdráttur 
 

Flesta sögnvara langar að fá tækifæri til að syngja draumahlutverkið, uppáhalds 

aríuna í uppáhalds óperunni, í glæsilegu óperuhúsi. Til að sjá þann draum rætas leggja 

söngvarar á sig margra ára nám til að fullkomna söngtæknina, læra tónfræði, klassíska 

tónlistarsögu og tónheyrn, ná tökum á undirstöðuatriðum í leikrænni tjáningu, læra 

um helstu óperutónskáldin og óperurnar þeirra og byggja upp líkamlegan styrk til að 

syngja stórt hlutverk í óperu sem getur tekið tvo til fjóra klukkutíma í flutningi. En 

þegar söngvari fær loks upp í hendurnar stórt óperuhlutverk, hvað gerist þá? 

Sögntæknin og líkamsstyrkurinn er í góðu lagi og einnig almenn þekking á 

tónfræðinni og á óperum en þær eru mismunandi eftir tónlistartímabilum og 

tónskáldum. Getur þá söngvarinn látið sér nægja að læra þá texta og lög sem hann á 

að syngja, eða þarf hann ef til vill að kynna sér gaumgæfilega alla sögu óperunnar og 

umgjörð, allar aðrar persónur í sögunni, æfi tónskáldsins og tónlist þess? Hvað þarf 

söngvarinn að vita mikið um óperuna svo hann geti á sannfærandi hátt sungið og 

leikið hlutverkið? Í þessari ritgerð er leitað svara við þessum spurningum með því að 

setja sig í spor söngvara sem tekur að sér hlutverk Dísu í óperunni Galdra-Lofti eftir 

Jón Ásgeirsson. Jóhann Sigurjónsson gaf út leikrit um Galdra-Loft árið 1915, upp úr 

þjóðsögunni um samnefndan mann. Sagan heillaði Jón Ásgeirsson tónskáld sem síðar 

skrifaði óperu með leikritið til stuðnings. Hann notaði aðalpersónurnar úr fyrrnefndu 

leikriti Jóhanns en bætti einnig við og felldi út persónur og atriði eftir hentisemi. Út 

frá þessari óperu verður farið yfir mikilvægi þess að flytjandi Dísu afli sér þekkingar á 

sögunni alveg frá grunni áður en hlutverkið er flutt fyrir almenning.  
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Inngangur 
Ópera er stórt og mikið verk og leggja flestir ef ekki allir höfundar mikla vinnu í það 

að semja heila óperu. Það tekur oft mörg ár fyrir höfundinn að semja heilsteypta 

óperu. Til að gera góða óperu þarf að hafa sögu, tónlist og texta í samræmi. Það er því 

ekki sjálfgefið að semja heila óperu. Þegar höfundur leggur handrit í hendur 

söngvaranna sem munu flytja óperuna hvað gerist þá?  

Oft hefur verið gagnrýnt hvað óperusöngvarar fá í raun litla kennslu í leiklist þrátt 

fyrir að mikil vinna þeirra felist í því. Michael Ernst Goldstrom er leiklistarmenntaður 

og gagnrýnir óperuheiminn mikið fyrir það hversu algengt sé að söngvarar stigi á svið 

án þess að vita nokkuð um verkið eða um hvað þeir eru að syngja.1 

Gefum okkur dæmi, óperuna Galdra-Loft eftir Jón Ásgeirsson. Gæti sópransöngkona 

sem leika ætti Dísu flutt hlutverkið á ásættanlegan hátt án þess að þekkja sögu 

verksins, tónlistina frá byrjun til enda, aðrar persónur verksins, textann og tónskáldið? 

Er nauðsynlegt fyrir söngkonuna að gjörþekkja óperuna og skilja hana vel áður en hún 

stígur á svið? 

Til að leita svara við þessum spurningum verður óperan Galdra-Loftur eftir Jón 

Ásgeirsson rannsökuð eins og um undirbúning fyrir hlutverk Dísu væri að ræða.  

Fyrst verður tónskáldið, Jón Ásgeirsson skoðaður, því næst þjóðsagan og leikritið um 

Galdra-Loft og að lokum óperan Galdra-Loftur og persónan Dísa.  

  

Jón Ásgeirsson 
Ævi tónskálda hefur áhrif á öll verk þeirra. Uppeldi hefur áhrif, hvernig þau lærðu 

tónlist og margt fleira. Það er nauðsynlegt að kynna sér tónskáldið, sjá hvernig og af 

hverju ákvörðun var tekin um að semja þessa óperu en ekki einhverja aðra og af 

hverju persónurnar og sagan var túlkuð á þennan hátt. 

                                                
1 Goldstrom, Michael Ernst, Translating The Language Of The Opera, fyrirlestur á TedX – 
http://tedxtalks.ted.com/video/TEDxSantaMonica-Michael-Ernst-
G;search%3Asanta%20monica 
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Maður að nafni Jón Gunnar Ásgeirsson fæddist á Ísafirði 11. október árið 1928. 

Ungur flutti hann með fjölskyldu sinni til Reykjavíkur og inn á heimili hans var keypt 

lítið orgel.2 

Ég var tíu ára gamall þegar ég byrjaði að semja tónlist, þótt ég kynni náttúrulega 

ekkert meira en nótur. Ég las líka mikið á þessum tíma, meðal annars bókina Jón halti 

eftir Jónas frá Hrafnagili og út frá henni byrjaði ég að semja óperu án þess að hafa 

minnstu hugmynd um hvað ópera var.3 

15 ára gamall ákvað Jón að fara í tónlistarskóla þar sem hann lærði bæði hjá Karli 

Runólfssyni og Victori Urbancic. Jón fór svo í framhaldsnám utan landsteinanna og 

lærði meðal annars í Glasgow. Jón kenndi lengi bæði í Kennaraháskóla Íslands og í 

Söngskóla Reykjvíkur en ásamt því samdi hann fjöldan allan af tónverkum.4 Hann 

hefur samið þrjár óperur og sú fjórða er í vinnslu. Jón hefur alltaf verið mjög hrifinn 

af röddinni og hefur einblínt á það að semja sönglög, kórverk og óperur, „...þegar ég 

sem tónlist fyrir hljóðfæri syng ég hana jafnan. Við tónsmíðar hlusta ég með öðrum 

orðum eftir laglínunni en gef blæbrigðum, sem mörg nútímatónskáld leggja 

megináherslu á, minni gaum. Laglínan er mitt fag.“5 

Árið 1974 var haldin samkeppni í Þjóðleikhúsinu vegna 1100 ára afmæli landnáms. 

Jón ákvað að taka þátt í þeirri keppni og samdi þá sína fyrstu óperu, Þrymskviðu og 

vann hann keppnina. Hann fór að huga að annarri óperu stuttu síðar og lauk henni árið 

1989. Það tók hann tvö ár að semja þá óperu, Galdra-Loft þó hann hafi unnið önnur 

verkefni samhliða.6 Galdra-Loft samdi hann eftir leikriti Jóhanns Sigurjónssonar og 

einnig notaði hann ljóð hans og samdi tónlist við þau. Hann talaði um að óperan hefði 

lengi verið að þróast innra með sér en þegar farið var af stað þá komst hann að því 

hvað hann hafði í raun mikið efni í höndunum frá Jóhanni.7 Munurinn er þó mikill á 

leikriti og óperu til dæmis hvað varðar textann: „Óperan er allt annað form. Í fyrsta 

lagi þarf að stytta og þétta textann vegna þess að líftími sagðra orða er miklu styttri 

                                                
2 Halldór E. Laxness, Galdra-Loftur, Íslenska óperan, Íslenska óperan, 1996, bls. 31. 
3 Orri Páll Ormarsson, Laglínan er mitt fag, Morgunblaðið, 1. Júní 1996, sótt 28. Október 
2013. 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=128506&pageId=1855069&lang=is&q=Lagl%EDn
an%20er%20mitt%20fag 
4 Halldór E. Laxness, Galdra-Loftur, bls. 32-33. 
5 Orri Páll Ormarsson, Laglínan er mitt fag. 
6 Sæmundur Guðvinsson, Þetta er hrein geggjun, Helgarpósturinn, 15. maí 1996, sótt 27. 
október 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=234014&pageId=3194772&lang=is&q=S%E6mund
ur%20Gu%F0vinsson%20%DEetta%20geggjun 
7 Orri Páll Ormarsson, Laglínan er mitt fag. 
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heldur en sunginna. Það tekur um fjórfalt lengri tíma að syngja texta en segja hann 

fram. Ég felldi því margt úr leikritinu...“8  

Jón setti textann saman við tónlistina bæði samhliða tónsmíðunum og á undan. Í 

heildina var raddskráin 637 blaðsíður fyrir hljómsveit. Þegar ákveðið var að flytja 

verkið þurfti Jón einnig að skrifa verkið fyrir píanó svo hægt væri að æfa án heillar 

hljómsveitar, því er til nótnabók fyrir söng og píanó.9 Í dag hefur Jón samið þriðju 

óperuna sem hann kallar Möttulsögu og er hann að skrifa sína fjórðu sem fjallar um 

Vatnsenda-Rósu.10 

Þarna má finna mikilvægar upplýsingar fyrir söngvara sem undirbýr sig fyrir flutning 

á verki eftir Jón. Gott er að vita af því að Jón einblínir á laglínuna því það er ekki 

sjálfgefið hjá tónskáldum. Einnig fáum við upplýsingar um að Jón hafi valið setningar 

bæði úr leikriti Jóhanns og ljóðum eftir hann. Þá er næst á dagskrá að lesa sig til um 

uppruna sögunnar, gera sér grein fyrir því hvað Jón nýtti sér úr sögunni og hvað ekki. 

  

Þjóðsagan um Galdra-Loft 
Þrátt fyrir að Jón hafi að mestu leyti stuðst við handrit Jóhanns Sigurjónssonar er gott 

að lesa þjóðsöguna sem verkið byggir á.11 Í henni gætu leynst mikilvægar upplýsingar 

sem gætu hjálpað söngvaranum að túlka sitt hlutverk. Hana má finna til dæmis í bók 

Jóhanns Sigurjónssonar, en sú þjóðsaga er úr handriti síra Skúla Gíslasonar.12 

Ungur drengur að nafni Loftur Þorsteinsson var í skóla á Hólum í Hjaltadal. Hann var 

þó þekktari sem Galdra-Loftur því hann lagði mikla vinnu í galdra og þá frekar hina 

slæmu.13 Ýmsar frásagnir eru til af Galdra-Lofti: „Einu sinni fór Loftur heim til 

foreldra sinna um jólin. Tók hann þá þjónustustúlku á staðnum og járnaði hana og 

lagði við hana beizli og reið henni svo í gandreið heiman og heim.“14 Einnig hefur 

verið talað um að hann hafi barnað konu og drepið hana með göldrum. Aðalatriði 

þjóðsögunnar er í raun þegar Loftur reyndi að koma höndum yfir galdrabókina 

Rauðskinnu sem var grafin með Gottskálki biskup. Til að ná bókinni þurfti hann að 

                                                
8 Sæmundur Guðvinsson, Þetta er hrein geggjun. 
9 Sæmundur Guðvinsson, Þetta er hrein geggjun. 
10 „Rúv Fréttir“, á Rúv, 11. Október 2013, skoðað 20. október 2013, 
http://www.ruv.is/frett/jon-asgeirsson-85-ara  
11 Orri Páll Ormarsson, Laglínan er mitt fag. 
12 Jóhann Sigurjónsson, Galdra-Loftur, 3, Iðunn, Prentsmiðjan Oddi hf., 1987, bls.19-25. 
13 Halldór E. Laxness, Galdra-Loftur, bls. 9. 
14 Jóhann Sigurjónsson, Galdra-Loftur, bls. 19. 
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særa upp biskupana á Hólum. Það tókst ekki hjá honum og þar sem hann hafði selt 

djöflinum sál sína dó Loftur stuttu síðar.15 Tvær útgáfur eru til af því hvernig Loftur 

lést en Gísli Konráðsson segir í sögu sinni að „...menn hafa séð það af landi hvar 

Loftur steypti sér útbyrðis úr bátnum og kom ekki upp aftur.“16 Þá segir í sögu Jóns 

Árnasonar „...að grá hönd og loðin hefði komið upp þegar báturinn var kominn út 

fyrir landsteinana og hefði tekið um skutinn þar sem Loftur sat og dregið svo allt 

saman á kaf.“17 

Í þessari frásögn koma í raun engar persónur við sögu nema Loftur. Þó er stuttlega 

sagt frá Steinunni og hennar örlögum. Samt sem áður getur verið gagnlegt að þekkja 

þjóðsöguna til að gera sér grein fyrir til dæmis tíma og atvikum. Það er líka gott að 

lesa sér til um hvað Jóhann nýtti úr þjóðsöguni og hvað ekki.   

 

Leikritið Galdra-Loftur 
Út frá þjóðsögunni skrifaði Jóhann Sigurjónsson rithöfundur leikhandritið Galdra-

Loft.18 Jón Ásgeirsson studdist nánast að öllu leyti við leikritið, því mætti áætla að 

mikilvægt væri fyrir óperusöngvarana að lesa það.19 Þarna getur söngvarinn kynnst 

sinni persónu og áttað sig á framvindunni. Ef farið er stuttlega yfir leikrit Jóhanns er 

hægt að sjá hversu mikilvægur partur leikritið er í vinnu óperusöngvarans.  

Í leikritinu er sagt að sagan gerist snemma á 18. öld. Hlutverkin eru: biskup, 

biskupsfrú, Dísa, ráðsmaðurinn á Hólum, Loftur, Ólafur, Steinunn, blindur 

ölmusumaður, dótturdóttir blinda ölmusumannsins, fimm ölmusumenn, landshorna-

flakkari, vinnukona, vinnumenn, raddir samviskunnar og Gottskálk biskup grimmi.20 

Leikrit Jóhanns skiptist í þrjá þætti. Fyrsti þátturinn byrjar á því að ölmusumenn, 

landshorna-flakkari og fleiri sitja að spjalli. Biskupinn, vinnukona, blindur 

ölmusumaður og ráðsmaður koma fyrir í þessari senu, en engin þessara persóna er í 

óperu Jóns. Næstu tvær senur notar Jón í óperunni, bæði þegar Loftur talar við 

                                                
15 Jóhann Sigurjónsson, Galdra-Loftur, bls. 19-24. 
16 Halldór E. Laxness, Galra-Loftur, bls. 11. 
17 Ibid, bls. 11.  
18 Jóhann Sigurjónsson, Galdra-Lotur, bls. 19. 
19 Orri Páll Ormarsson, Laglínan er mitt fag. 
20 Jóhann Sigurjónsson, Galdra-Loftur, bls. 28. 
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Steinunni, þegar Ólafur kemur inn og að lokum Dísa. Fyrsta þætti handritsins líkur 

eins og í óperunni. 

Annar þáttur leikritsins byrjar á því að ráðsmaðurinn, faðir Lofts er að spjalla við Loft 

um framtíð hans. Þar á eftir kemur Dísa inn og þau Loftur tala um ástina. Þessu 

sleppir Jón einnig alveg í óperunni. Stytta útgáfu af spjalli Lofts og Steinunnar úr 

leikritinu notar Jón hinsvegar í öðrum þætti. Þar segir Loftur henni frá því að hann 

elski hana ekki, heldur Dísu. Steinunn segir honum þá að hún sé ólétt og Loftur 

verður henni reiður. Þá kemur Ólafur inn og reynir að hugga Steinunni en um leið og 

þau fara af sviðinu kemur Loftur inn og leggur galdra á Steinunni. Jón notar þessa 

senu í óperunni en breytir henni töluvert og Loftur fer þar með önnur orð þegar hann 

er að leggja bölvun á Steinunni.  

Í þriðja þætti leikritsins fylgir Dísa Lofti inn í kirkjuna en þannig er það ekki í 

óperunni hjá Jóni. Senan er að mörgu leyti eins en Jón stillir henni upp, þó aðeins 

öðruvísi. Raddir samviskunnar birtast þegar Loftur byrjar að særa upp Gottskálk 

biskup grimma en þær koma ekki fyrir í óperunni. Að lokum deyr Loftur þegar hann 

reynir að ná Rauðskinnu af Gottskálki. Ólafur, Dísa og biskupinn koma stuttu síðar 

inn og sjá þá Loft liggja látinn á kirkjugólfinu.21 Endirinn er því ekki alveg eins í 

handriti Jóhanns og óperunni eftir Jón. 

Það er hjálplegt að lesa leikrit Jóhanns því þar eru lengri og fleiri senur og getur það 

auðveldað flytjandanum að skilja persónuna. Þar koma líka fleiri hlutverk við sögu og 

sagan er ítarlegri. Það auðveldar skilning á heildarmyndinni.  

 

Óperan Galdra-Loftur 
Nú væri gott fyrir flytjanda að lesa sér til um fyrri sýningar verksins. Það getur oft 

hjálpað flytjanda að lesa gagnrýni fyrri sýninga, hversu oft sýningin var flutt og 

hverjir léku hvaða hlutverk. Af gagnrýni er hægt að læra og gera hluti betur.  

Jón Ásgeirsson fullgerði óperuna Galdra-Loft árið 1989 en þó var óperan ekki flutt 

fyrr en 1. júní 1996. Það var Íslenska óperan sem frumflutti verkið á Listahátíð 

Reykjavíkur. Óperan var flutt sex sinnum og svo var hún sett upp á ný um haustið 

                                                
21 Jóhann Sigurjónsson, Galdra-Loftur, bls. 29-93. 
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með örlitlum hlutverkabreytingum.22 Í fyrstu uppsetningu lék Þorgeir J. Andrésson 

Galdra-Loft, Elín Ósk Óskarsdóttir lék Steinunni, Bergþór Pálsson var Ólafur, Þóra 

Einarsdóttir lék Dísu, Loftur Erlingsson lék hlutverk Andans-samvisku Lofts, Bjarni 

Thor Kristinsson var gamli maðurinn og Viðar Gunnarsson lék Gottskálk biskup.23 Í 

uppsetningunni um haustið 1996 var tveimur hlutverkum breytt. Alda Ingibergsdóttir 

tók við af Þór og Viðar Gunnarsson bætti við sig hlutverki Gamla mannsins í stað 

Bjarna Thors. Kór Íslensku óperunnar söng kórhluta verksins sem þó er bara fyrir 

karlraddir. Hljómsveitarstjóri uppsetningarinnar var Garðar Cortes og leikstjóri 

Halldór E. Laxness.24  

Galdra-Loftur fékk mikið lof og flest gagnrýni var jákvæð. Sigurður Steinþórsson 

skrifaði þó gagnrýni eftir að hafa séð fyrstu sýningu haustsins 14. september og talaði 

hann meðal annars um að fyrsti þáttur óperunnar hafi verið of langur að sínu mati. 

Hann talaði vel um Þorgeir í hlutverki Lofts en vildi þó meina að hann hafi ekki 

túlkað hann nógu þungan og dulúðugan.25 

Einnig skrifaði Finnur Torfi Stefánsson gagnrýni. Hann talaði almennt mjög vel um 

verkið en nefndi þó að sýningin hefði mátt gleðja augað meira. Til dæmis fannst 

honum of fáir á sviði hverju sinni og talaði um að mögulega hefði þessi sýning borið 

það að hafa kór meira á sviðinu.26 

 

Jón samdi bæði tónlistina og textann (it. libretto) í óperunni en þó er það í raun tekið 

allt upp úr leikriti Jóhanns Sigurjónssonar. Einnig notaði hann ljóð eftir Jóhann sem 

honum fannst falla vel að óperunni.27 Óperan er í þremur þáttum eins og handrit 

Jóhanns og er í heildina rétt um tvær klukkustundir og 30 mínútur.28 Þegar Jón samdi 

óperuna ákvað hann að hafa hana á ónefndum stað og á ótilgreindum tíma. Þó að 

Galdra-Loftur sé í kringum tvítugt í sögunni þá er í lagi að fimmtugur maður syngi 

                                                
22 Sigurður Steinþórsson, Galdra-Loftur, Dagur-Tíminn, 19. september 1996, sótt 27. október 
2013,http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=188552&pageId=2454198&lang=is&q=Galdr
a%20Loftur%20%F3peran 
23 Halldór E. Laxness, Galdra-Loftur, bls. 35-37. 
24 Halldór E. Laxness, Galdra-Loftur, 35-37. 
25 Sigurður Steinþórsson, Galdra-Loftur. 
26 Finnur Torfi Stefánsson, Galdra-Loftur, Dagblaðið Vísir - DV, 6. júní 1996, sótt 27. 
Október 2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=196788&pageId=2941235&lang=is&q=5%20Galdr
a%20Loftur%20Galdra%20Loftur 
27 Orri Páll Ormarsson, Laglínan er mitt fag. 
28  Jón Ásgeirsson, Galdra-Loftur, 1., 2. og 3. bindi, Stef og Tónskáldafélag Íslands, 
Reykjavík, 2008, bls. 1-637. 
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hlutverk hans.29 Þrátt fyrir að Jón hafi reynt að hafa verkið tímalaust þá er yfir því 

andi löngu liðins tíma. Leikstjóra og leikmyndahönnuðum hefur mögulega tekist í 

fyrstu og einu uppsetningunni að gera leikmynd og leikara tímalausa en sagan sjálf er 

alltaf gamaldags. Þegar verk er unnið upp úr leikriti frá árinu 1915 sem var samið út 

frá þjóðsögu er mjög erfitt að setja það á tímalaust svæði.30 Sem dæmi má nefna að 

þegar Dísa kemur heim eftir fríið ríður hún heim að bænum á hesti. Það eitt að hestur 

sé farartækið segir okkur til um tíma sögunnar. Fátæk vinnukona og auðug 

biskupsdóttir gefur einnig vísbendingu um liðna tíð.  

Þessum atriðum er mikikvægt fyrir söngvarann að gera sér grein fyrir. Söngvarinn 

þarf að tímasetja sig samkvæmt þeim raunveruleika sem persónan lifir og hrærist í 

þrátt fyrir að tímaleysi sé í búningagerð og sviðsmynd. 

 

Jón notaði persónur upp úr handriti Jóhanns en breytti þó aðeins til og hafði til dæmis 

töluvert færri hlutverk. Í heildina eru sjö hlutverk í óperunni: Galdra-Loftur (tenór), 

Steinunn (sópran), Ólafur (barítónn), Dísa (sópran), Andi-samviska Lofts (barítónn), 

Gamli maðurinn (bassi) og Gottskálk biskup (bassi). Ásamt hlutverkunum sjö er 

karlakór.31 Gamli maðurinn og Andi-samviska Lofts eru ekki persónur í handriti 

Jóhanns og því hefur Jón búið þær persónur til frá grunni.  

Loftur er aðalpersóna óperunnar og syngur tenór hlutverk. Hann er ástfangin af Dísu 

þrátt fyrir að vera lofaður Steinunni í laumi. Steinunn er ástfanginn af Lofti en hún er 

fátæk vinnukona á bænum og því ekki nógu gott kvonfang fyrir Loft. Hlutverk  

Steinunnar er dramatískt því mikil sorg fylgir því. Algengt er að láta dekkri, dýpri 

raddir, s.s. mezzo-sópran eða alt, syngja dramatísk hlutverk, en Jón kýs að láta sópran 

syngja hlutverk Steinunnar. Dísa er hinsvegar dóttir biskupsins og er líka ástfangin af 

Lofti. Dísa er mun léttari karakter en Steinunn, hún á ríkan föður og er stolt ung kona. 

Hún fær að túlka það vel í sópran hlutverki sínu. Ólafur er gamall vinur Lofts, hann er 

ástfanginn af Steinunni og er ósáttur við það hvernig Loftur fer með Steinunni. Ólafur 

er alltaf góða persónan í verkinu, sannur vinur og kemur hreint fram. Hann er þó 

heldur dramatískur og syngur því ekki tenór heldur baritón hlutverk. Það mætti telja 

að Gamli maðurinn sé einskonar sögumaður og sé í byrjun að vara Loft við því sem 

koma skal. Gottskálk er látinn biskup. Hann geymir Rauðskinnu, galdrabókina hjá sér 

                                                
29 Orri Páll Ormarsson, Laglínan er mitt fag. 
30 Halldór Laxness, Galdra-Loftur, bls. 7.  
31 Halldór Laxness, Galdra-Loftur, bls. 35-37. 
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í gröf sinni en Loftur þráir að ná þeirri bók af honum.32 Allar persónur sem Jón notar 

upp úr leikriti Jóhanns eru keimlíkar og hann virðist nýta sér persónusköpun hans. 

Hins vegar skapar hann þessar tvær persónur, Gamla manninn og Andann-samvisku 

Lofts. Þær gerir hann vel en ekki er hægt að tengja þær á neinn hátt við aðrar persónur 

úr leikriti Jóhanns.  

 

 I. Forleikur 
Óperan byrjar á miklum forleik þar sem hljómsveitin spilar þykka hljóma og 

slagverkið er óspart notað. Þannig nær Jón strax að skapa drungalegt andrúmsloft og 

gefa góða mynd af því sem koma skal. Jafnvel mætti líkja forleik Jóns við óperur 

Wagners.33 Til dæmis koma endurteknar tríólur hjá flautum, óbóum og klarinettum á 

meðan strengjahljóðfærin hlaupa upp og niður á sextándupörtum.34 Þrátt fyrir að 

drunginn og stórir hljómaklasar séu í aðalhlutverki í forleiknum þá koma samt ljúfir 

og fallegir tónar inn á milli sem gætu vel lýst til dæmis heimi stúlknanna og Ólafi í 

verkinu. Drunginn lýsir persónu Lofts mjög vel. Þarna er mögulega verið að kynna 

hlutverkin í tónlistinni. Stef Lofts kemur líka fyrir í forleiknum og svo fylgir það 

honum í flestum lögum sem hann syngur. Jón nær því að lýsa hlutverkum óperunnar 

mjög vel með miklum styrkleikabreytingum og með mismunandi hljóðfæraskipan 

hvort sem verið er að lýsa Lofti eða kvenhlutverkunum og Ólafi.  

 

! II.!Fyrsti!þáttur!

Fyrsti þáttur byrjar á því að Gamli maðurinn kemur inn á sviðið og syngur aríuna, 

Gneistar sindra. Þar er hann að líkja lífi mannsins við  kyndil sem logar á og telur að 

sá logi sé örlagaeldur allra manna.35 Loftur kemur inn á sviðið og hann talar við 

Gamla manninn í tónlesi og aríum. Gamli maðurinn skilur við Loft en Loftur syngur 

þá um það hvað hann þráir völd. Í því kemur Steinunn inn og syngur um ást sína til 

Lofts. Loftur er hins vegar ekki með hugann hjá Steinunni en segir henni frá 

Rauðskinnu. Steinunn er ekki hrifin af þessum hugmyndum hans um galdra og þolir 

                                                
32 Jóhann Sigurjónsson, Galdra-Loftur, bls. 15. 
33 Jón Ásgeirsson, Galdra-Loftur heildarverk, Bergþór Pálsson, Elín Ósk Óskarsdóttir, Kór 
Íslensku óperunnar, Kristinn Sigmundsson, Loftur Erlingsson, Sinfóníuhljómsveit Íslands, 
Viðar Gunnarsson, Þorgeir J. Andrésson, Þóra Einarsdóttir, Rúv, Háskólabíó, 1998. 
34 Jón Ásgeirsson, Galdra-Loftur, bls. 1-13. 
35 Halldór E. Laxness, Galdra-Loftur, bls. 39. 
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ekki allan þennan lestur sem Loftur er að sökkva sér í. Hún nefnir það svo við hann 

hvort hann muni eftir því þegar hann kyssti hana síðast. Hann rifjar það upp og endar 

aríuna sína Eitt fagurt sumarkvöld á því að kyssa Steinunni. Í miðjum kossi kemur 

Ólafur inn en þá drífur Steinunn sig í burtu þar sem enginn mátti vita af ástarsambandi 

hennar og Lofts. Ólafur veit þó af því og segir þess vegna Lofti frá ást sinni á 

Steinunni. Hann vill þó frekar fórna henni heldur en vináttu þeirra Lofts og þeir 

syngja svo dúett saman, Reikult er rótlaust þangið. Dísa kemur inn á sviðið en hún 

hafði verið í burtu í heilt ár og því kemur hún þeim vinum verulega á óvart. Ólafur fer 

þá út af sviðinu en Loftur og Dísa rifja upp gamla tíma þegar þau léku sér saman. 

Loftur áttar sig á því að Dísa elskar hann en þau enda fyrsta þáttinn á því að rifja upp 

leikinn sem þau léku oft þegar þau voru börn en þá ímynduðu þau sér að þau flygju á 

töfrateppi upp til fjallana. Með aríu Lofts Fljúgðu, fljúgðu klæði klárast fyrsti þáttur 

óperunnar.36 

 

! III.!Annar!þáttur!

Annar þáttur hefst á andvökunótt Lofts. Þar berst hann við sinn innri mann og syngur 

á móti anda sínum sem er ímyndun Lofts. Þeir velta fyrir sér ástarmálum Lofts, hvora 

konuna skuli velja, Dísu eða Steinunni. Eftir spjallið kemur stuttur hljóðfærakafli sem 

heitir Næturljóð. Þar kemur fyrir töluvert öðruvísi tónlist en sú sem hefur einkennt 

verkið fram að þessu. Þetta er fallegt og lítið lag þar sem selló fær sólóhlutverk.37 Fá 

hljóðfæri styðja við sellóið en aðeins heyrist í klarinettum og hornum ásamt 

strengjahljóðfærum.38 Velta mætti fyrir sér hvaðan þessi hugmynd kemur. Mögulega 

eru þetta tilfinningar Lofts að brjótast fram þrátt fyrir að hann telji sig ekki geta elskað 

eða þótt vænt um annað fólk. Það gæti lagið táknað Dísu og Steinunni og þá þjáningu 

Lofts að þurfa að velja á milli tveggja kvenna. Þegar Næturljóðinu lýkur hefur Loftur 

náð að festa svefn. Steinunn kemur svo inn á sviðið og syngur um það hvort hún eigi 

að láta sig hverfa til að komast hjá vandræðum á milli hennar og Lofts. Þegar Loftur 

vaknar segir hann Steinunni frá því að hann elski Dísu og vilji því slíta sambandi 

þeirra Steinunnar. Þá tilkynnir Steinunn Lofti að hún sé ólétt. Loftur verður bálreiður 

við þær fréttir og biður Steinunni að hverfa úr lífi sínu. Hann segist muni koma 

                                                
36 Halldór Laxness, Galdra-Loftur, bls. 39. 
37 Jón Ásgeirsson, Galdra-Loftur heildarverk. 
38 Jón Ásgeirsson, Galdra-Loftur, bls. 320-325. 
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barninu í fóstur á gott heimili og vill með öllu slíta þessu sambandi. Steinunn tekur 

ekki vel í það en þá verður Loftur enn reiðari og segist hata Steinunni. Þau rífast þar 

til Loftur hendir Steinunni í gólfið og gengur út. Í sömu andrá kemur Ólafur inn og sér 

Steinunni í gólfinu. Hann segir Steinunni að hann vilji hjálpa henni eins og hann getur 

og vera henni sem bróðir. Á sama tíma er Loftur byrjaður á særingu til að drepa 

Steinunni. Áður en Steinunn skilur við Ólaf biður hún hann um að koma skilaboðum 

til Lofts um að hún hafi fyrirgefið honum allt. Öðrum þætti líkur með því að særingar 

Lofts ná hámarki og hann drepur Steinunni.39 

 

! IV.!þriðji!þáttur!

Í þriðja þætti er Loftur mjög sakbitinn og sár yfir því að Steinunn sé látin. Þegar hann 

hefur sungið Fyrirlátið mér, faðirinn sæti og beðið Steinunni um að miskunna sig 

koma Dísa og Ólafur inn. Dísa hefur þá komist að því að Loftur hafði svikið 

Steinunni vegna sín og þegar hún ber það undir Loft neitar hann því í fyrstu en gefur 

svo eftir og játar það. Hún verður sár, syngur aríuna Ég átti mér rós og lætur sig 

hverfa. Loftur verður reiður út í Ólaf og telur að hann hafi eyðilagt ást þeirra Lofts og 

Dísu. Ólafur segir Lofti frá skilaboðum Steinunnar um fyrirgefninguna og kveður svo. 

Loftur stendur einn eftir á sviðinu og fer þá að særa upp biskupana til að ná í 

Rauðskinnu. Biskuparnir vakna upp en þegar Loftur nær að snerta galdrabókina sjálfa 

deyr hann. Þá syngur Gottskálk um örlög Lofts en svo fara þeir allir aftur til grafa 

sinna. Stuttu síðar koma Ólafur, Dísa og Gamli maðurinn inn á sviðið og syngja um 

fyrirgefningu Lofts og ást sem aldrei varð að veruleika. Óperan endar á saknaðarsöng 

Dísu til Lofts, Á leiði þínu loga grásölt tár.40  

Þessi lesning getur hjálpað flytjandanum mikið við að skilja söguna og sitt hlutverk 

því þarna fær flytjandi góða lýsingu á sínum karakter, atburðarásinni og tilfinningu 

fyrir tónlist Jóns. 

 

 V. Hlutverk Dísu 
Þá er komið að því að setja sig inn í hlutverkið og skoða persónuna sem syngja og 

leika skal. Í þessu tilfelli er persónan Dísa tekin fyrir. Þá er gott að velta fyrir sér hver 

                                                
39 Halldór E. Laxness, Galdra-Loftur, bls. 39. 
40 Ibid, bls. 40. 



 14 

Dísa er, af hverju hún er persóna í þessu verki og hvernig hennar persóna mótast og 

þróast í óperunni.  

Í óperunni Galdra-Lofti eru aðeins sjö hlutverk og af þeim eru einungis tvö 

kvenhlutverk. Bæði kvenhlutverkin eru sópranhlutverk, Steinunn og Dísa.41 Dísa er 

dóttir biskupsins á Hólum.42 Dísa birtist óvænt í fyrsta þætti, þá nýkomin heim úr 

ferðalagi og syngur létt og skemmtilega Ég er komin heim. Klarinett er í aðalhlutverki 

í byrjun og lýsir því vel hvað hún er glöð að vera komin heim. Þegar líður á aríuna 

kemur tignarlegur kafli með trommuslætti og stórri hljómsveit um leið og hún lýsir 

því hvernig hún reið á hesti sínum, hvernig hún fór fram úr samferðafólki sínu til að 

komast sem fyrst heim.43 Í lokin syngur hún endurtekið Dæmalaust er gaman að vera 

komin heim sem er upphaflega texti úr handriti Jóhanns. Þarna kemur strax fram 

hversu léttur og glaðlegur karakter Dísa er og að ekkert illt fylgir henni. Í kjölfar 

söngsins um heimkomuna syngur hún Söngurinn um drauminn. Þar nær hljómsveitin 

að búa til mjög dulúðugan hljóm og hlustandinn kemst inn í draumaheim Dísu.44 Þrátt 

fyrir að um aríu sé að ræða fær söngvarinn ekki mikinn stuðning frá hljómsveitinni og 

er þetta því töluvert líkt tónlesi. Dísa og Loftur ræða svo saman þar sem strengir spila 

undir, nánast eingöngu í löngum liggjandi hljómum.45 Að því loknu syngur Loftur til 

Dísu og segir henni að ef annar maður fengi hönd hennar myndi hann skora þann 

mann á hólm og vilja drepa hann. Í raun er hann að segja henni frá ást sinni til hennar. 

Þau syngja svo saman Þú heldur þig geta en þá fara þau að rifja upp æsku sína og 

þegar þau léku sér saman. Loftur endar svo fyrsta þáttinn á því að syngja Fljúgðu, 

Fljúgðu klæði þar sem hann rifjar upp leikinn þeirra tveggja.46 Hægt er að ímynda sér 

að á meðan hann syngur aríuna séu þau að leika sér eins og þau höfðu gert á teppinu 

fyrir svo mörgum árum. Hann endar svo aríuna á því að biðja Dísu að kyssa sig og á 

eftir því kemur mikið og hátíðlegt eftirspil.47 

Dísa kemur ekki aftur fyrir í óperunni fyrr en í lok þriðja kafla. Þá er Steinunn látin og 

Loftur er inn í kirkjunni að syrgja Steinunni. Dísa og Ólafur koma að Lofti inn í 

kirkjunni og reyna að fá Loft til að viðurkenna það að hafa verið valdur að dauða 

                                                
41 Halldór E. Laxness, Galdra-Loftur, bls. 35-37. 
42 Jóhann Sigurjónsson, Galdra-Loftur, bls. 28. 
43 Jón Ásgeirsson, Galdra-Loftur heildarverk. 
44 Ibid. 
45 Jón Ásgeirsson, Galdra-Loftur, bls. 139-153. 
46 Halldór E. Laxness, Galdra-Loftur, bls. 35-37. 
47 Jón Ásgeirsson, Galdra-Loftur heildarverk. 
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Steinunnar.48 Þá fyrst finnur maður fyrir því að Dísa er sár og verður dramatískari en 

hún var í fyrsta kafla verksins. Eftir að Loftur og Ólafur hafa rifist um hver 

sannleikurinn sé syngur Dísa dramatíska og sára aríu Ég átti mér rós. Horn, klarinett, 

fagott og strengir sjá um undirspil aríunnar og lýsa mjög vel líðan Dísu sem 

einkennist af depurð og sorg. Í lokin kemur gríðarlega fallegt fiðlu sóló undir söng 

Dísu.49 Þetta sýnir vel að þrátt fyrir að vera mjög glaðlynd og létt þá getur sorgin náð 

tökum á henni og verið henni erfið. Þetta myndi teljast aðal aría Dísu og stærsti partur 

hennar í óperunni. Texti aríunnar er svo hljóðandi: 

 

 Ég átti mér rós á öruggum stað 

 með óskemmdri bleikrauðu krónunni sinni 

 og lengi ég knýtti við hvert hennar blað 

 það kærasta og fegursta af ævi minni. 

 

 Nú hef ég rósina mína misst 

 og marin liggja nú blöðin veik 

 og þó að ég vermi þau, væti og kyssi, 

 þá eru og verða þau kramin og bleik.50 

 

Dísa er í raun mjög stolt ung kona sem á auðuga fjölskyldu og er vel menntuð. Þrátt 

fyrir að vera léttari kvenkarakter verksins þá er hún alls ekki vitlaus og mætti jafnvel 

stundum skynja örlítinn hroka í karakter Dísu. Hún sýnir svo fram á mikinn og 

sterkan karakter þegar hún syngur aríuna sína Ég átti mér rós. Í byrjun óperunnar 

hljómar hún töluvert eins og léttur sópran en í raun er þetta mjög lýriskt hlutverk.51 

Hún færir birtu inn í líf Lofts og ruglar hann í ríminu. Hann hefur einungis hugsað um 

galdra og gert slæma hluti þar til Dísa kemur aftur heim, þá snögglega finnur hann 

fyrir væntumþykju og þarf að hugsa sig tvisvar um hvað hann sé að gera í þessu lífi. 

Loftur vill ekki missa Dísu því hann telur hana vera sína einu von um að kafna ekki í 

                                                
48 Halldór E. Laxness, Galdra-Loftur, bls. 35-37 
49 Jón Ásgeirsson, Galdra-Loftur heildarverk. 
50 Halldór E. Laxness, Galdra-Loftur, bls. 66. 
51 Viðtal Jónínu Bjartar Gunnarsdóttur við Þóru Einarsdóttur, 29. nóvember 2013. 
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hyldýpi myrkurs og illra galdra.52 Hún færir því mikla birtu yfir verkið sjálft því aðrir 

karakterar eru frekar þungir og daprir.  

Þarna fær söngkonan skýra mynd af Dísu. Hvernig skal túlka hennar persónu og 

framvindu hennar í óperu Jóns. Það er gott að hugsa hvernig best er að setja sig í þetta 

hlutverk og hvernig leikari getur persónugert sig sem Dísu.  

 

Lokaorð 
Jón Ásgeirsson samdi óperuna í kringum stóra og áhrifamikla sögu. Þetta er mjög 

dramatísk og þung saga sem ekki er auðvelt að koma til skila til almennings. Það sem 

hefur hjálpað söngvurum Galdra-Lofts í uppsetningunni árið 1996 var að mestu leyti 

það að tónskáldið var á lífi og viðstatt allt æfingatímabilið.53 Það eru ákveðin 

forréttindi að æfa upp verk með núlifandi tónskáldi og er það alls ekki algengt í 

óperuheiminum. Galdra-Loftur var frumfluttur árið 1996 og því höfðu söngvarar ekki 

mikið á milli handanna nema að lesa söguna og leikritið og svo auðvitað það sem Jón 

lét þau fá. 

Það er gott að lesa þjóðsöguna til að gera sér grein fyrir því hvernig atvikin voru 

upphaflega og hvaða persónur koma við sögu. Einnig kemur þá í ljós hvað Jóhann 

notaði úr þjóðsögunni og hægt er að velta því fyrir sér af hverju hann valdi þessi atriði 

en ekki önnur. Þjóðsagan gefur skýra mynd af Lofti og hvernig hann hagaði sér.  

Ljóst er að Jón tók karaktersköpunina að mestu leyti úr leikriti Jóhanns þrátt fyrir að 

hafa einungis notað nokkur hlutverk. Því er gott að lesa leikrit Jóhanns vel til að  

skilja persónurnar betur og tengsl þeirra. Flestar senur í leikritinu eru lengri en í 

óperunni og koma þar fram upplýsingar sem gefa betri heildarsýn á söguna og 

samskipti persónanna. 

Að lesa gagnrýni um fyrri sýningar hjálpar flytjandanum mikið því þar getur hann séð 

hvað má gera betur og hvað kom vel út.  

Síðast en ekki síst er mikilvægt að lesa vandlega óperuna sjálfa og átta sig á því hvað 

Jón notar úr leikriti Jóhanns og hvað ekki. Skilningur á framvindu í sögu Jóns er 

nauðsynlegur, samskipti persóna og vissulega sínu hlutverk.  

                                                
52 Halldór E. Laxness, Galdra-Loftur, bls. 65-66. 
53 Viðtal Jónínu Bjartar Gunnarsdóttur við Þóru Einarsdóttur. 
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Þessar rannsóknir hafa leitt í ljós að Dísa er stolt ung kona með miklar og djúpar 

tilfinningar. Samskipti persónanna í óperunni byggjast á 19. aldar tíðaranda og 

aðstæðum. Til dæmis þá ríður Dísa heim á hesti og segir til dæmis: „Ég reið í 

háloftinu eins og klárinn dró, [...] Eruð þið þeir einu sem ekki eruð í kirkju? Svei 

ykkur, heiðingjarnir.“54  

Þessi rannsókn hefur leitt í ljós að það ætti að vera sjálfsagður hlutur að söngvari 

leggist í mikla rannsóknarvinnu áður en hann flytur óperuhlutverk á sviði.  

Söngvarar þurfa að skilja persónuna sína vel og af hverju hún hagar sér eins og hún 

gerir. Hann þarf líka að gera sér grein fyrir öðrum persónum og á hvaða grunni þær 

persónur eru byggðar.  Það er því ljóst að ekki er nóg fyrir söngvara að læra sitt 

hlutverk, sama hversu lítið það er. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
54 Halldór E. Laxness, Galdra-Loftur, bls. 56. 
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Viðauki 
Viðtal við Þóru Einarsdóttur 

1. Hvernig undirbjóstu þig fyrir viðtalið? 

- Ég man eftir því þegar mér bauðst þetta, þá var ég mjög spennt fyrir því að 

taka þetta að mér, ég var frekar nýlega útskrifuð. Ég undirbjó mig þannig 

að ég las leikritið, ég man það og síðan lagði ég hreinilega bara af stað í að 

læra tónlistina og textann og af því að þetta er á íslensku að þá var það nú 

ekki mjög snúið. 

- Ég var voða upptekin af því að reyna að finna t.d. hvað ég var að segja, 

hvað segja aðrir um mig og nota allar aðferðir sem maður hefur lært. 

- Þetta var þannig að ég var í Englandi svo ég hafði ekki mikil tök á því að 

grúska hérna heima, ekki neina staðhætti eða svoleiðis, þannig að ég kom 

bara beint inn í æfingaferlið hérna heima. 

2. Fannst þér breyta miklu að þetta væri fyrsta uppfærslan á óperunni, að hún 

hafi aldrei verið gerð áður? 

- Já, það gerir það náttúrlega, þú auðvitað hlustar ekki á neitt, en ég reyndar 

er ekki endilega vön því hvort eð er, ég forðast það frekar, mér var sagt að 

það væri betra að hlusta ekki. Ég man að ég var að vinna svolítið bara 

svona út frá textanum og reyna að tileinka mér hann þannig að hann yrði 

svona sem eðlilegastur. Ég man líka ef það voru atriði sem manni fannst 

erfið að þá gat maður talað um það við Jón, það er auðvitað það sem er 

stórkostlegt, að geta unnið efni með núlifandi tónskáldi, en þetta var mjög 

tilbúið og það var ekki miklu breytt, allavega ekki mínu hlutverki, en það 

var ekki miklu breytt sem er oft gert. 

3. Hvernig var að hafa tónskáldið viðstatt æfingaferlið? 

- Það var bara rosalega gaman, Jón er svo mikill karakter. Það skemmtilega 

er að hann syngur þetta allt, það var alveg sama hvað það var hann söng 

alltaf allt. Hlutverk Lofts er náttúrlega þvílíkt hetjutenór hlutverk, það þarf 

hreinilega hetju til að syngja það, þetta er svo mikið og stórt og liggur allt 

svo hátt, og maður sá oft karakter Jóns í Lofti. Ég þekkti auðvitað Jón, 

hann kenndi mér hljómfræði í söngskólanum. En hann er svona maður sem 

er allur svona á útopnu og ber mikið á honum en svo á hann svona 

viðkvæmar og fallegar hliðar líka sem kannski sjálst ekki alveg jafnvel en 
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kemur fram í tónlistinni. Og mér fannst líka svo skemmtilegt hvað þetta er 

svolítið Wagnerískt, þetta minnti mig mjög á Wagner, miklar tilfinningar 

og grand ópera. 

4. Var eitthvað sem kom þér á óvart í tónlistinni eða karakternum, 

persónusköpun? 

- Það sem mér fannst eiginlega svo flott hjá honum er að hanna nær að gera 

Dísu svona stollta, nær stolltinu fram hjá henni, hún er af háum stéttum og 

er vel menntuð og örugg með sig. Hún er ekki hrokafull en svona alveg á 

mörkunum og mér finnst það dálítið flott hvernig hann náði því, þó hún sé 

létti sópraninn í verkinu og Steinunn er náttúrlega dramatíski karakterinn 

að þá hefur Dísa samt líka mjög sterkann karakter, mér fannst það dálítið 

flott, svona ekki bara þessi litla sæta eitthvað. Svo fær hún líka þessa 

ofboðslega fallegu aríu, Ég átti mér rós, þar fær hún alveg að sína sínar 

tilfinningar og hún hefur alveg sannar tilfinningar. Þannig að hann nær að 

stilla þeim svolístið svona, þannig að Dísa sé keppinautur og Dísa verður 

ekki of veik við hliðin á Steinunni sem er svakalega flottur karakter. 

5. Myndiru geta líkt þessari óperu við einhverja aðra óperu? 

- Nei, ég veit ekki alveg hvernig ég ætti að gera það. Eins og ég sagði þá er 

hún svolítið wagnerísk en samt mjög íslensk og persónuleg fyrir Jón. Það 

er náttúrlega svo frábært að fá svona óperu sem er sett á svið, það hefði 

verið svo æðislegt að fá bara strax aðra óperu eftir hann af þvi að ef maður 

hugsar um óperusöguna, hver man eftir fyrstu óperum tónskálda því fyrstu 

óperurnar þeirra eru svolítið svona æfingar fyrir þá. Það vantar náttúrlega 

að tónskáld hérna á Íslandi fái tækifæri til að þróa sig áfram í forminu og 

það ætti að vera stuðningur bara t.d. utan frá til að fá þá til að halda áfram 

að semja því þetta er mjög mikilvægt fyrir okkur og menningararfinn. Það 

er svo mikilvægt fyrir okkur að fá þetta íslenska efni, sögur sem allir 

þekkja og sögur sem fólk tengir við og að fólk fái tækifæri til að kynnast 

óperuforminu á þann hátt, í gegnum hluti sem við tengjum við. 

 

 

 

 


