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Óperan Einvaldsóður eftir Guðmund Stein Gunnarsson er ný íslensk ópera, frumflutt í 

Árbæjarkirkju á tónlistarhátíðinni Sláturtíð í október 2017. Texti óperunnar er kvæða-

bálkurinn Einvaldsóður eftir séra Guðmund Erlendsson frá Felli í Sléttuhlíð, sem segir frá 

girnd og heimsku gráðugra manna sem sækjast eftir valdi í heiminum. Sem innblástur að 

tónsmíðum fyrir söngvara óperunnar notaði Guðmundur Steinn m.a. hugmyndir frá rann-

sóknum Hreins Steingrímssonar á kveðskap í Breiðafirði. Hlutverk söngvara óperunnar var 

að kveða rímnabálk séra Guðmundar Erlendssonar í heild sinni í þrem lyklum; heilum, 

hálfþröngum og alþröngum, sem byggja allir á sömu stemmunni. Við flutning notuðu 

söngvarar hljóðrás til að fylgja eftir, í stað hreyfinótna sem hljóðfæraleikarar spiluðu eftir. 

Óperan Einvaldsóður er áhugavert verk sem brýtur upp hið hefbundna óperuform. Samvinna 

tónskálds og söngvara er meiri en venjan er og umgjörð óperunnar og nánd áhorfandans við 

persónur óperunnar er einstök.  

Í þessari ritgerð er fjallað um einkenni Einvaldsóðs og tónsmíðaaðferðir Guðmundar 

Steins, með áherslu á sönghlutverkin og innblásturinn sem hann sækir í rannsóknir á 

íslenskri kvæðahefð. Helstu heimildir eru viðtöl við Guðmund Stein Gunnarsson, upptaka 

frá frumflutningi óperunnar, texti óperunnar eftir séra Guðmund Erlensson, hreyfinótur og 

leiðbeiningar frá höfundi og grein Atla Ingólfssonar um Einvaldsóð, ásamt bókinni 

Kvæðaskapur eftir Hrein Steingrímsson. 
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Inngangur 

Nýjar íslenskar óperur eru ekki á hverju strái. Í samanburði við ríka óperuhefð Evrópulanda 

er saga óperunnar á Íslandi stutt og hófst ekki fyrr en árið 1974 með Þrymskviðu eftir Jón 

Ásgeirsson. Frumflutningur nýrrar óperu er því viðburður í íslenskri tónlistarmenningu. 

Óperan Einvaldsóður eftir Guðmund Stein Gunnarsson var frumflutt í október árið 

2017 í Árbæjarkirkju. Í óperunni notar Guðmundur Steinn 17. aldar kvæðabálkinn  

„Einvaldsóður“ eftir séra Guðmund Erlendsson frá Felli í Sléttuhlíð (1595–1670), en hann 

rekur atburði mannkynssögunnar frá Nóaflóði til samtímans og segir frá girnd og heimsku 

gráðugra manna. Þetta er ópera sem brýtur upp hið hefðbundna óperuform og í henni er 

notast við nýstárlegar aðferðir við að skapa tónmál fyrir söngvara og hljómsveit. Með 

Einvaldsóði sameinast hið óhefðbundna og hefðbundna á skemmtilegan hátt og er samvinna 

tónskálds og söngvara meira en venjan er. Umgjörð óperunnar og nánd áhorfandans er 

einnig með öðru móti en tíðkast á Íslandi.  

Sem söngvari með klassískan bakgrunn langaði mig að skoða verk sem einblínir á 

söng og óhefðbundar eða nýjar aðferðir við að semja fyrir söng, þar sem samvinna er á milli 

tónskálds og söngvara verksins. Ég valdi að skoða nánar Einvaldsóð eftir að hafa unnið með 

Guðmundi Steini og listakonunni Marinu Rees að kórverkinu Hvalkór sem flutt var á 

tónleikastaðnum Mengi í ágústmánuði 2018. Guðmundur Steinn bjó til leiðbeinandi hljóðrás 

úr óreglulegum efnivið fyrir flytjendur til að syngja eftir. Fyrir söngvarana var þessi nálgun 

hvetjandi og krefjandi á annan hátt en venjan er. 

Einvaldsóður er ópera sem brýtur upp hið hefðbundna óperuform. Hér verða 

einkenni Einvaldsóðs og tónsmíðaaðferðir Guðmundar Steins skoðuð, með áherslu á 

sönghlutverkin og innblásturinn sem hann sækir í rannsóknir á íslenskri kvæðahefð. 
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1. Tónskáldið  

Guðmundur Steinn Gunnarsson fæddist í Reykjavík árið 1982. Hann hóf tónlistarnám árið 

2001 í Tónlistarskólanum í Reykjavík og í framhaldi stundaði hann nám í tónsmíðum við 

tónlistardeild Listaháskóla Íslands. Eftir útskrift þar árið 2005 fluttist hann til Bandaríkjanna 

í frekara tónsmíðanám við Mills College í Oakland, Kaliforníu og útskrifaðist þaðan með 

meistaragráðu árið 2007.1 Guðmundur Steinn hefur verið virkur í íslensku tónlistarlífi í 

fjölda ára og verk hans flutt á fjölmörgum tónlistarhátíðum og viðburðum á Íslandi, 

Norðurlöndum, Bandaríkjunum, Evrópu og Asíu.2 Hann er einn af stofnmeðlimum Samtaka 

listrænt ágengra tónsmiða umhverfis Reykjavík, S.L.Á.T.U.R., sem starfað hafa frá árinu 

2005 og skipa stóran sess í tónlistarlífi hérlendis. Þar nota meðlimir oft óhefðbundnar 

aðferðir við tónsmíðar og tónlistarflutning.3 

Tónsmíðar Guðmundar Steins eru fjölbreyttar. Verk hans eru mörg hver skrifuð fyrir 

breiðan hóp hljóðfæra og söngvara, oft með rafhljóðum og heimatilbúnum eða breyttum 

hljóðfærum. Tónmál Guðmundar Steins einkennist af flóknum rytmískum mynstrum í kerfi 

sem leitar út fyrir mörk hefðbundins takts og nótnaskriftar.4 Hann notar nú nánast alfarið 

hreyfinótnaskrift í verkum sínum til að miðla fyrirmælum til flytjanda.5  

Guðmundur Steinn samdi óperuna Einvaldsóð árið 2017, eftir að hafa kynnst 

samnefndum kvæðabálki í gegnum eiginkonu sína, Katelin Parsons, sem starfar við 

rannsóknir á fornbókmenntum við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og hefur 

unnið að rannsóknum á höfundinum, séra Guðmundi Erlendsyni frá Felli í Sléttuhlíð, og 

Einvaldsóði.6 Áður en lengra er haldið skulum við líta aðeins á kvæðabálkinn sjálfan, til 

þess að skilja betur hvers vegna Guðmundur valdi þennan texta sem efnivið í óperuna 

Einvaldsóð. 

 

                                                
1 Ísmús, 2019. Guðmundur Steinn Gunnarsson. Sótt 7. maí 2019 af https://www.ismus.is/i/person/id-
1006047 
2 Guðmundur Steinn Gunnarsson, 2019. Bio. Sótt 7. maí 2019 af http://gudmundursteinn.net/bio-2/ 
3 Guðmundur Steinn Gunnarsson. Bio. 
4 Guðmundur Steinn Gunnarsson. Bio. 
5 Guðmundur Steinn Gunnarsson, 2007. An Approach to Rhythm. Ritgerð til MA-prófs frá Mills Collage, 
Kaliforníu. 
6 Guðmundur Steinn Gunnarsson, viðtal tekið af Maríu Sól Ingólfsdóttur í janúar 2019, Reykjavík. 
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Kvæðabálkurinn „Einvaldsóður“ 

Séra Guðmundur Erlendsson (1595–1670) að Felli í Sléttuhlíð í Skagafirði var prestur og 

skáld og þjónaði víða um land en settist að lokum að á æskuheimili sínu að Felli árið 1634 

og starfaði þar til æviloka. Eftir hann hafa varðveist ýmis kvæði, sálmar, biblíurímur sem 

og söguleg kvæði líkt og „Einvaldsóður“.  

„Einvaldsóður“ var saminn í kringum árið 1648 og hefur varðveist í mörgum 

handritum.7 Rímurnar eru ortar í fornyrðislagi sem sóttur er í Völuspá,  en þær eru ekki 

frumortar heldur endursögn á danskri þýðingu á ensku kvæði eftir skoska riddarann David 

Lyndsay frá 16. öld. „Einvaldsóður“ er alls 307 erindi í sex köflum og segir frá girnd og 

heimsku gráðugra manna sem sækjast eftir valdi í heiminum. Kvæðabálkurinn hefur mörg 

einkenni heimsósómakvæða, enda gagnrýnir séra Guðmundur þar samtíma sinn og notar 

tækifærið sérstaklega til að gagnrýna kaþólsku kirkjuna og upphefja lúterskar hugmyndir, 

en rétt rúmlega öld var liðin frá siðaskiptum á Íslandi.8  

Ljóðmál séra Guðmundar Erlendssonar í „Einvaldsóði“ er seiðandi og orðanotkunin 

fjölbreytt og litrík. Frásögin er spennandi og birtist hlustandanum ljóslifandi. Kvæðið var 

vinsælt á sínum tíma, eins og mikill fjöldi handrita gefur til kynna, en séra Guðmundur, 

samtímamaður Hallgríms Péturssonar, er nánast óþekktur í dag og Einvaldsóður enn 

óútgefinn líkt og flest verka hans. 9  „Einvaldsóður“ spannar mannkynssöguna, allt frá 

Nóaflóði til samtímans, og koma margar persónur og staðir við sögu. Lýsingar sögumanns 

á sögupersónum og gjörðum þeirra eru oft ýktar og öfgakenndar, ef til vill til að undirstrika 

persónueinkenni, dramatík og boðskap frásagnarinnar.  

Hér fyrir neðan má sjá dæmi um kvæðastíl séra Guðmundar, þar sem hann kveður 

um konunginn Sardanapalus og tilraun hans til einræðis. Eftir skrautlegt líferni endaði 

konungur líf sitt með því að kveikja í sér á stóru báli, sem og drottningu sinni og eigum 

öllum (sjá vísur 130 og 131). Konungur hafði gert grafskrift yfir sjálfan sig þar sem hann 

lýsir lífsspeki sinni (sjá vísur nr. 132, 133 og 134). Séra Guðmundur Erlendsson fyrirlítur 

þennan boðskap og lýsir Sardanapalusi sem versta manni veraldarinnar, stærstu mannfýlu 

og hvimleiðum hverjum manni (sjá vísur 126 og 127). 

 

 

                                                
7 Atli Ingólfsson. „Skandall í Árbæjarkirkju“ Þræðir, tölublað 3, 27. apríl 2018. Sótt 8. maí 2019. 
https://www.lhi.is/tolublad-3-skandall-i-arbaejarkirkju 
8 Hjalti Hugason. „Af hverju urðu siðaskiptin hér á Íslandi?“ Vísindavefurinn, 24. febrúar 2010. Sótt 8. maí 
2019. http://visindavefur.is/svar.php?id=16219. 
9 Guðmundur Steinn Gunnarsson. „ Explanations“ Einvaldsóður – Chamber opera in 4 acts (Leiðbeiningar 
með nótum), 2019. 
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Mynd 1. Brot úr 2. bálki Einvaldsóðs – af Bel og Nino.10 
 

Eins og tíðkaðist var „Einvaldsóður“ saminn til flutnings, mögulega sem nokkurs 

konar leikhús og greinilega til skemmtunar, ekki einungis inni á heimilum heldur ef til vill 

á opinberum stöðum. 11  Vísbendingar þess eðlis má sjá í sjálfum textanum, þar sem 

sögumaður ávarpar hóp fólks sem á hann hlýðir. Þá ávarpar sögumaður áheyrendur enn 

fremur í byrjun og lok kaflanna (sjá mynd 2). 

                                                
10 Guðmundur Steinn Gunnarsson. Einvaldsóður – Um þær fjórar Monarchiur eða einvaldsstórnar eftir séra 
Guðmund Erl., samantekin að Felli í Sléttuhlíð (Textablað söngvara), 2017. 
11 Guðmundur Steinn Gunnarsson, viðtal tekið af Maríu Sól Ingólfsdóttur í janúar 2019, Reykjavík. 
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Mynd 2. Brot úr textablaði söngvara.12 

 

Hér lýsir kvæðamaður því sem fyrir augu ber. Fólk er orðið þreytt, stúlkurnar hálfsofandi, 

strákarnir horfnir og yngstu börnin orðin úrill og þreytt eftir langa setu. Kvæðamaður 

ávarpar hlustendur, segist ætla að þegja og biður að sér verði færður Aphrogalur.13 Slíkar 

lýsingar og ávarpanir kvæðamanns eru algengar í „Einvaldsóði“, sem gerir textann einlægan 

og persónulegan, enda stendur málefnið nærri hjarta höfundar.  

„Einvaldsóður“ er ef til vill óhefðbundið val fyrir líbrettó í óperu en áhrifaríkt engu 

að síður. Það minnir áheyrendur á söguleg einkenni kvæðisins, að það var skrifað til 

opinbers flutnings, til skemmtunar og að hefðin var sú að kvæði voru kveðin en ekki lesin, 

eins og við erum vön.14 Nú verður sjónum beint nánar að óperunni Einvaldsóði með hliðsjón 

af óperuforminu, óperuhefðinni á Íslandi og íslenskri rímnahefð. 

 

                                                
12 Guðmundur Steinn Gunnarsson. (Textablað söngvara) 
13 Óvíst er hvað Aphrogalur nákvæmlega er en heimildir benda til þess að það sé einhvers konar 
mjólkurdrykkur: Jones, Rowland. „A postcript to the origin of Language„ Celtic Linguistics 1700-1850, 
Volume III. (London: Routledge, 2002) Sótt 6. maí 2019. 
https://books.google.is/books?id=X1yLmppkwqIC&pg=PR100-
IA1&dq=aphrogala&hl=is&sa=X&ved=0ahUKEwjQjoPCpYniAhUH6KQKHQg8AsIQ6AEIKTAA#v=one
page&q=aphrogala&f=false). 
14 Árni Heimir Ingólfsson. „Misskilningurinn með Passíusálmana“ Fréttablaðið, 24. apríl 2019. Sótt 4. maí 
2019 af https://www.frettabladid.is/skodun/misskilningurinn-med-passiusalmana/ 
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2. Einvaldsóður sem ópera 

Óperuformið er spennandi fyrirbæri sem á sér margslungna sögu. Þar sameinast nær allar 

listir; sviðslist, tónlist, myndlist, dans og margt fleira. Óperan hefur lifað og dafnað í gegnum 

aldirnar og er í sífelldri þróun og því oft erfitt að henda reiður á nákvæmlega hvað hún er. 

Hefðbundin ópera er í hnotskurn sviðsverk þar sem hlutverk sögupersónanna eru 

sungin við meðleik frá sinfóníuhljómsveit, flutt í sérhönnuðum óperuhúsum. Söguþráður 

óperunnar er oftast fenginn úr sögulegum, goðsagnakenndum atburðum eða skáldsögum, 

tekinn saman af líbrettista í líbrettó sem tónskáldið notar við persónusköpun og gerð aría, 

dúetta og annarra samsöngva og kóra. Umgjörðin og sviðsetningin í heild er í höndum 

leikstjóra, búningahönnuða, sviðshönnuða og annarra sem koma að listrænni uppsetningu 

óperunnar, en söngvarar og hljóðfæraleikarar hafa þar minna að segja. Innan óperuheimsins 

ríkir lotning fyrir því sem tónskáldið og líbrettisti hafa unnið að, sem gefur minna rými fyrir 

listrænt innsæi og framlag tónlistar- og listamanna að verkinu.  

Ef við lítum á óperuna á Íslandi birtist hún okkur í nokkuð hefðbundnu formi. Sem 

dæmi um hefðbundnar íslenskar óperur má nefna fyrstu íslensku óperuna, Þrymskviðu 

(1974) eftir Jón Ásgeirsson, og Ragnheiði (2014) eftir Gunnar Þórðarson. Þar eru 

söguþráður og persónur sóttar í sögulega eða goðsagnakennda atburði og þær innihalda 

aríur, samsöngsatriði, kóra og sinfóníuhljómsveit. Umgjörðin, búningar og sviðsetning er 

vandlega uppsett til að gefa áhorfendum innlit inn í sögusvið óperunnar.  

Nokkur íslensk tónskáld hafa þó snúið upp á hið hefðbundna óperuform. Má þar 

nefna óperuna UR_ eftir Önnu Þorvaldsdóttur, frumsýnd í Osló árið 2015. Í skýringum með 

verkinu lýsir Anna aðalpersónunni sem óræðri og táknrænni persónu, túlkaðri af þrem 

söngvurum, sem leitar uppruna síns og raddar sem hefur glatast.15 Söguþráður óperunnar er 

óhefðbundinn og persónur hennar víkkaðar út fyrir manneskjuna, en flygill og flytjandi túlka 

móðirina eða jörðina.16 

Einvaldsóður er ópera sem brýtur upp hefðbundið form óperunnar og fellur því í 

flokk óhefðbundinna ópera, jafnvel þótt margt í henni tóni við hið hefðbundna óperuform. 

Óperan var frumflutt í október 2017 í Árbæjarkirkju í Reykjavík á tónlistarhátíðinni 

Sláturtíð á vegum tónskáldafélagsins S.L.Á.T.U.R. Hún var flutt tvisvar, 21. og 22. 

október.17 Einvaldsóður hefur ekki librettó eða eiginlegan söguþráð heldur er rímnabálkur 

                                                
15 Anna Þorvaldsdóttir. „Premise„ UR_. (Chester Music: 2015) Sótt 4. maí 2019, 
https://issuu.com/scoresondemand/docs/ur_57470 
16 Anna Þorvaldsdóttir. UR_. 
17 Áki Ásgeirsson. „Sláturtíð 2017„ S.L.A.T.U.R. Sótt 4. maí 2019. http://www.slatur.is/slaturtid/slaturtid-
2017/ 
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séra Guðmundar Erlendssonar fluttur í heild sinni yfir alla óperuna og segir frá mannkyns-

sögunni, frá Nóaflóði til nútímans, þ.e. samtíma séra Guðmundar. Verkið er samið fyrir tvo 

söngvara, sópran og tenór og sex hljóðfæraleikara sem spila á þverflautu, blokkflautu, gítara, 

Thranophone, Halldorophone, rafhljóð, gígjur, endurstilltar melódikur og slagverk 18 

Söngvarar á frumflutninginum voru Heiða Árnadóttir og Pétur Húni Björnsson. 

Hljóðfæraleikarar voru Helga Aðalheiður Jónsdóttir, Ingi Garðar Erlendsson, Karen Erla 

Karólínudóttir, Svanur Vilbergsson, Páll Ivan frá Eiðum og Þorvaldur Már Guðmundsson. 

Tæknimaður var Jesper Pedersen og aðstoð við sviðsetningu annaðist Aðalbjörg Árna-

dóttir. 19  Upptaka óperunnar frá flutningnum í Árbæjarkirkju var nýlega gefin út á 

geisladisk.20 

Hljóðfæraleikarar leika eftir hreyfinótum á tölvuskjá. Nóturnar hreyfast frá hægri til 

vinstri og er tónn leikinn þegar nóta fer yfir rauðu línuna vinstra megin á skjánum (sjá mynd 

3). Engin hefðbundin hraðafyrirmæli eru notuð svo rytminn stjórnast af hraða nótnanna á 

skjánum. Auk hljóðfæra og söngs heyrast rafhljóð úr litlum hátölurum víðs vegar í rýminu. 

Í leiðbeiningum er skýrt tekið fram að verkið skuli flutt í torfbæ eða litilli sveitakirkju og 

undir engum kringumstæðum mega hátalararnir eða nótur flytjenda vera sjáanleg 

áhorfendum meðan á flutningi stendur.21 

Persónur óperunnar eru fljótandi, leysast upp og koma til baka og eru áheyrendur 

allan tímann ómeðvitaðir um hvaða persónur söngvararnir túlka. Til skýringar hefur 

Guðmundur Steinn skipt hlutverkunum í tvennt eftir söngvurum óperunnar.22 Hið fyrra er 

prestur, sunginn af Pétri Húna, sem stendur fyrir skáldið sjálft, séra Guðmund Erlendsson, 

en einnig fyrir sögumann óperunnar, gamlan mann. Hann klæðist fötum er líkjast íslenskum 

17. aldar fatnaði og hefur yfirbragð karlmennsku og valds. Hitt hlutverkið er rödd aldanna, 

sungin af Heiðu Árnadóttur, en hún táknar tímann sem sagan gerist í og allt sem er handan 

skáldsins sjálfs. Hún stendur fyrir margar persónur en er um leið nokkurs konar völva eða 

andi, klædd blárri flík með gullbróderingu sem tónar vel við umgjörð óperunnar.  

 

 

                                                
18 Guðmundur Steinn Gunnarsson. „Explanations“ Einvaldsóður – Chamber opera in 4 acts (Leiðbeiningar 
með nótum), 2019. 
19 Atli Ingólfsson. „Skandall í Árbæjarkirkju“ 
20 Guðmundur Steinn Gunnarsson. Einvaldsóður – Kammerópera í 4 þáttum. (Reykjavík: 
Gudmundursteinn.net, 2019) Geisladiskur. 
21 Guðmundur Steinn Gunnarsson. „Explanations“ 
22 Guðmundur Steinn Gunnarsson. (Viðtal) 
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Mynd 3. Upphaf 1. kafla. Chitarra A slær fyrstu nóturnar í óperunni.23 

 

Í uppsetningunni á Einvaldsóði fara Guðmundur Steinn og aðstandendur skrefinu 

lengra í umgjörð verksins en oft er gert í flutningi íslenskra ópera. Árbæjarkirkja, þar sem 

óperan var frumflutt, er safnkirkja á Árbæjarsafni, reist á árunum 1960–61 með Silfrastaða-

kirkju úr Skagafirði sem fyrirmynd.24 Í grein um Einvaldsóð nefnir Atli Ingólfsson að eins 

konar Gesamstkunstwerk hafi hafist þegar inn í kirkjuna var stigið.25 Með flutning Einvalds-

óðs í Árbæjarkirkju varð kirkjan og staðurinn sjálfkrafa að sviðsmynd óperunnar. Gestirnir 

ganga beint inn í hús sem að einhverju leyti tilheyrir samtíma séra Guðmundar Erlendssonar, 

eru í mikilli nánd við persónur sögunnar og eru ósjálfrátt orðnir hluti af uppsetningunni og 

sögunni. Um leið og gengið er inn í kirkjuna er frásögnin hafin.26  

                                                
23 Guðmundur Steinn Gunnarsson. Einvaldsóður. 2017. (Óútgefnar hreyfinótur) 
24 Borgarsögusafn Reykjavíkur. „Kirkja“ Saga húsanna á Árbæjarsafni. 2019. Sótt 2. maí 2019. 
http://borgarsogusafn.is/is/node/708 
25 Atli Ingólfsson. „Skandall í Árbæjarkirkju“ 
26 Guðmundur Steinn Gunnarsson. (Viðtal) 



 

 
 

13 

 
Mynd 4. Árbæjarkirkja.27 

 

 
Mynd. 5. Frá frumflutningi Einvaldsóðs í Árbæjarkirkju.28 

                                                
27 Borgarsögusafn Reykjavíkur. „Kirkja“ 
28 Atli Ingólfsson. „Skandall í Árbæjarkirkju“ 



 

 
 

14 

3. Söngur 

Guðmundur Steinn er vandvirkt tónskáld og hugmyndaauðgi hans veruleg eins og sést vel 

á óperunni hans og fyrri verkum. Í samtali við tónskáldið kom fram að hann hefði sótt sér 

innblástur úr ýmsum áttum, en með Einvaldsóði vildi hann fá tækifæri til að innsigla margar 

hugmyndir í einu.29 Hér í framhaldi verður fjallað um tónsmíðaaðferðir Guðmundar Steins 

fyrir söng í óperunni út frá rímnakveðskap og rannsóknum Hreins Steingrímssonar og 

annarra áhrifa. 

 
Mynd 6. Fyrirmæli og merki þeirra útskýrð á textablaði söngvara. 30  

 

Aðferð Guðmundar Steins til tónsmíða fyrir söngvara Einvaldsóðs er um margt 

öðruvísi en vant er, þar sem sjaldnast er unnið með laglínur og tónmál innan tóntegunda 

heldur nokkurs konar afbrigði af sömu laglínunni. Í óperunni kveða söngvararnir sömu 

stemmuna í gegnum allt verkið, alls 307 vísur. Stemman kemur fyrir í þrem lyklum: heilum 

lykli, hálfþröngum lykli og alþröngum lykli (sjá mynd 6). Söngvararnir sjá á textablaði 

hvaða lykil er verið að nota hverju sinni; heilan, hálfþröngan eða alþröngan, og hefur hver 

lykill sitt tákn. Í heilum lykli er stemman sungin eins og hún er skrifuð (sjá mynd 7). Sama 

stemman er sungin í hálfþröngum og alþröngum lyklunum, nema að þar er hún þrengd, 

þ.e.a.s. tónbilin eru minnkuð og verða því oft minni en hálftónn. 

 
Mynd 7. Stemman, sungin í heilum lykli.31  

                                                
29 Guðmundur Steinn Gunnarsson. (Viðtal) 
30 Guðmundur Steinn Gunnarsson. (Textablað söngvara) 
31 Guðmundur Steinn Gunnarsson. „Explanations“ 
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Þessi nálgun er sprottin frá rannsóknum Hreins Steingrímssonar á rímnakveðskap.32 

Hreinn rannsakaði upptökur af kvæðamönnum úr Breiðafirði frá árunum 1958–1974 og 

ritaði um efnið í bók sinni, Kvæðaskapur - Icelandic Epic Songs.33  Rímnakveðskapur hefur 

lengi verið hluti af menningu Íslendinga, allt frá 14. öld til upphafs 20. aldar. Heimilisfólkið 

safnaðist saman í baðstofunni, sinnti handavinnu og öðrum verkum og hlustaði á 

kvæðamann kveða rímur til afþreyingar, oft í margar klukkustundir í einu.34 Húsakynnin 

voru lítil og þurfti því ekki hljómmiklar raddir til flutnings svo allir heyrðu. Kveðið var í 

talrödd eða innan þægilegs tónsviðs kvæðamannsins.35  

Vegna utanaðkomandi áhrifa um miðbik 20. aldar breyttist íslenskt þjóðfélag hratt 

og hefðirnar einnig. Með tilkomu útvarpsins kynntust Íslendingar vestrænni tónlist og 

hljómmeiri söngstíl sem hæfði betur stærri samkomustöðum eins og þekktust í Evrópu og 

Norður-Ameríku, ólíkt því sem Íslendingar voru vanir. Á sama tímabili var Ísland hernumið 

og höfuðborgin fylltist af Bretum og síðar Bandaríkjamönnum. Fólk í sveitum fluttist til 

Reykjavíkur í leit að vinnu og íbúum stórfækkaði á landsbyggðinni. Rímnakveðskapur, sem 

og fleiri hefðir, urðu tengdar fátækt og tóku að hverfa úr daglegu lífi Íslendinga og 

varðveittust illa kynslóða á milli.36  

Það sem greip athygli Guðmundar Steins í rannsóknum Hreins var meðal annars 

virkni, breytileiki og flutningur stemmunnar hjá kvæðamönnunum.37 Stemman var ekki 

bundin tóntegund, heldur grunntóni sem sunginn er í byrjun og enda hennar og kallast 

seimur. Hjá kvæðamönnunum var stemman sem sveiflast í kringum grunntóninn síbreytileg 

og mörk tónbilanna fremur óljós. Hreinn kallaði þetta breytileg tónbil (e. variable 

interval).38 Við nánari athugun á flutningi kvæðamannanna virtist stemman skiptast í þrjár 

stillingar, þar sem tónbilin minnka og stækka á milli vísna. 

Kvæðamaðurinn styðst ekki við reglubundinn púls með hjálp frá trommuslætti eða 

öðru heldur ræðst hraði flutningsins af bragarhætti kvæðisins og geðþótta hverju sinni.39 

Meðan á flutningi stóð gerðu kvæðamennirnir einnig ýmis tilbrigði eða spuna við 

stemmuna. Bendir Guðmundur Steinn á möguleg líkindi með íslenskum kvæðaskap og 

                                                
32 Hreinn Steingrímsson. Kvæðaskapur - Icelandic Epic Song. 1974. bls. 10. (Reykjavík: Mál og Mynd, 
2000) 
33 Hreinn Steingrímsson. Kvæðaskapur. bls. 17  
34 Hreinn Steingrímsson. Kvæðaskapur. bls. 10 
35 Hreinn Steingrímsson. Kvæðaskapur. bls. 11 
36 Hreinn Steingrímsson. Kvæðaskapur. bls. 11 
37 Guðmundur Steinn Gunnarsson. (Viðtal) 
38 Hreinn Steingrímsson. Kvæðaskapur. Bls 18, bls. 104 
39 Guðmundur Steinn Gunnarsson. (Viðtal) 
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hefðbundinni tónlist ýmissa þjóða, til dæmis frá Rúmeníu og Malasíu.40 Í tónlist frá þeim 

löndum er drífandinn annar en hinn reglubundni púls eða hljómaframgangur sem þekkist í 

vestrænni tónlist, og tónlistin er sveigjanlegri og óreglulegri í takti.41 

Í óperunni Einvaldsóði beita söngvarar röddinni í samræmi við hinn forna 

rímnakveðskap og nota því yfirleitt þægilegt raddsvið. Guðmundur Steinn útsetti verkið á 

þann veg að söngvarar lesa ekki af tölvuskjá eins og hljóðfæraleikararnir heldur lesa þeir 

textann af blaði og fá fyrirmæli í gegnum leiðbeinandi hljóðrás úr heyrnartólum. 42 

Hljóðrásin gefur þeim grunntón og hæsta tón hvers frasa í gegnum vísuna, sem og lokanótu 

inn í seiminn; þegar seinasta atkvæðið er haldið út. Þá fá söngvararnir líka leiðbeiningar um 

næstu innkomur.43 Þetta gerir þeim kleift að syngja stemmu sem ekki er bundin tóntegund 

og inniheldur tónbil sem eru minni en hálftónn.   

Einvaldsóður er margslungið verk og geymir ótal mörg atriði sem vert er að fjalla 

um. Hér á eftir verður kafað dýpra í mögulegan boðskap Einvaldsóðs, agað frelsi söngvara 

og notkun hjóðrásar og umgjörð óperunnar. 

                                                
40 Guðmundur Steinn Gunnarsson. (Viðtal) 
41 ibid 
42 ibid 
43 ibid 
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4. Umræður 

Einvaldsóður er stórgerð ópera sem þó inniheldur engar aríur með dramatískum 

hápunktum eða stórfenglegum kór. Hún er ekki endursköpun á kveðskap fyrri alda heldur 

notar Guðmundur Steinn einkenni þess sem aðferð til tónsmíða. Hún er í senn 

óhefðbundin og hefðbundin, nýtískuleg og gamaldags, þar sem skarast boðskapur 

óperunnar og ólík hugmyndafræði liðins tíma og samtímans.  

Boðskapur? 
Hugmyndir séra Guðmundar Erlendssonar og kristilegur boðskapur í texta hans rennur 

kannski ekki í sléttan farveg þar sem viðstaddir hafa annars konar sýn á tilveruna nú á dögum 

og lifa í heimi þar sem engin ein heimsmynd er ríkjandi. Gagnrýnir séra Guðmundur 

lifnaðarhætti og hugmyndir sem á okkar tíma eru upphafnar og telja margir að séu leiðin að 

hamingjusamara lífi, líkt og líferni Sardanapalusar (sjá mynd 1). Með því að nota texta séra 

Guðmundar fáum við innsýn inn í menningararf okkar og heimsmynd fólks til forna og fáum  

tækifæri til að endurspegla hugmyndir okkar og samfélag í nútímanum.  

Hljóðrás og agað frelsi söngvara 
Tónmál, framkvæmd og uppsetning óperunnar í heild er allt önnur en klassískir söngvarar 

eiga að venjast. Heiða Árnadóttir og Pétur Húni Björnsson, sem sungu við frumflutning 

Einvaldsóðs, eru bæði menntuð í klassískum söng.44 Þau eru reynslumikið tónlistarfólk sem 

einskorðar sig ekki við eina tónlistargrein. Pétur Húni er vanur kvæðamaður og Heiða hefur 

meðal annars unnið að nútímatónlist, djass og þjóðlagatónlist. Hlutverk söngvaranna var 

flutningur rímnanna í mismunandi lyklum, en að ósk Guðmundar Steins höfðu þau rými til 

að víkja frá settum reglum og gera sín eigin tilbrigði við stemmuna, líkt og kvæðamennirnir 

gerðu forðum.45 Guðmundur Steinn og söngvararnir unnu saman við undirbúning óperunnar 

allt frá upphafi og er framlag söngvaranna því verulegt, og meira en almennt gerist.  

Eins og fram hefur komið útbjó Guðmundur Steinn hljóðrás fyrir söngvarana í stað 

hreyfinótna. Slík nálgun er allt öðruvísi en vant er og leysir ýmis vandamál hvað varðar 

tónmyndun í flóknum hljómsveitarmeðleik eða samsöng, því á köflum syngja þau sömu 

rímuna hvort í sínum lykli. Með hljóðrásinni heyra þau tónhæð og aðrar upplýsingar sem 

annars hefðu verið á nótnablaði við lítinn stuðning frá hljómsveitinni við tónmyndun. 

Hljóðrænt upplýsingaflæði er því skýrt og skilvirkt og minnkar sjónrænt upplýsingaflæði 

sem annars hefði verið of fyrirferðarmikið. Þróun stemmunnar er í höndum söngvaranna og 

                                                
44 Guðmundur Steinn Gunnarsson. Einvaldsóður – Kammerópera í 4 þáttum. (Geisladiskur) 
45 Guðmundur Steinn Gunnarsson. (Viðtal) 
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er því ákveðinn slaki í flutningi rímnanna og frásögnin verður í senn lifandi, skýr og 

seiðandi. Þessi aðferð við söngsmíðina rímar vel við það hvernig Guðmundur Steinn vinnur 

hreyfinóturnar fyrir hljóðfæraleikarana sem fá sínar upplýsingar á skjá, þar sem nóturnar 

fljóta til þeirra með litlum fyrirvara. Agaða frelsið sem söngvararnir fá í flutningi Einvalds-

óðs er einstakt í óperuheiminum og það getur vel verið að það hentar alls ekki öllum 

söngvurum. Samvinna söngvara og tónskálds í gegnum ferlið er einnig óalgeng í hefð-

bundnum óperuuppsetningum, jafnvel í nýjum verkum þar sem tónskáldið er viðstatt.  

Svipað og í Einvaldsóði, notaði Guðmundur Steinn leiðbeinandi hljóðrás í kór-

verkinu Hvalkór fyrir flytjendur að fylgja eftir. Þar var efniviðurinn hljóðupptökur af 

hvölum sem söngvararnir áttu að túlka eða líkja eftir. Hljóðin voru lífræn, flókin og ekki 

innan hefðbundinnar tóntegundar og erfitt að festa á nótur. Hljóðrásin varð að lausn til að 

ná fram settu markmiði í þessu verki.  

Notkun hljóðrása er spennandi og tiltölulega auðveld leið til að semja fyrir raddir og 

býður upp á áhugaverða nálgun í flutningi. Þetta er líka aðgengileg leið til að setja fram 

tónmál, og gaman væri að sjá hana notaða víðar, til dæmis í kórverkum og í tón- og 

listsköpun með börnum. Efniviður verksins og umgjörð óperunnar býður upp á aukið frelsi, 

sem söngvararnir nýttu sér í flutningi sínum. Ég er viss um að bæði söngvararnir og verkið 

í heild hafa notið góðs af því.  

Umgjörð 
Í leiðbeiningum eru skýr fyrirmæli um umhverfi óperunnar og hvað sé sýnilegt áhorf-

andanum sem undirstrikar mikilvægi umgjarðar óperunnar og upplifunar viðstaddra. Um 

leið og inn í safnið er stigið er óperugesturinn kominn inn í annan heim, fornan heim, sem 

á sama tíma er nálægur okkur; fyrir utan Reykjavík en samt í Reykjavík 

Óperur á Íslandi, íslenskar sem erlendar, eru nánast alltaf settar upp á sviði, sem 

táknar heiminn sem sögupersónurnar lifa og hrærast í og áhorfendur sitja prúðir í sætum 

sínum. Mun sjaldnar eru áhorfendur hluti af uppsetningunni og í mikilli nánd við persónur 

og hljóðfæraleikara, líkt og hér. Þessi nálgun er einstök og kannski vanmetin í óperu-

heiminum. Óperuna og leikhúslistina skortir ekki þau sérstæðu verkfæri til að búa til heim 

sem hægt er að dvelja í um stund og gleyma sér. Fantasían er algjör og virkjar ímyndunarafl 

áhorfandans og ef til vill hlustun hans líka.  
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Lokaorð 

Einvaldsóður er spennandi verk sem opnar umræðu um stöðu óperuformsins og hvernig hún 

birtist okkur hér á Íslandi. Hún gefur okkur innsýn inn í rímnakveðskap fyrri alda og hvernig 

eða hvort hægt sé að viðhalda þeim hefðum eða nota á nýja vegu. Nálgun Guðmundar Steins 

á texta séra Guðmundar Erlendssonar og tónlistarsköpunar í verkinu öllu er aðdáunarverð 

sem vonandi gefur tónskáldum, söngvurum og tónlistarfólki innblástur til að prófa sig áfram 

með. Einvaldsóður er margslungið verk og hefur alla burði til að lifa góðu lífi í íslensku 

tónlistarsenunni. Ég hlakka til að sjá þessa einstöku óperu flutta aftur í framtíðinni. 
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