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Umfjöllunarefni þessar ritgerðar er altsöngkonan Elsa Sigfúss og söngrödd hennar. 

Altröddin er sú rödd sem tekur hvað lengstan tíma að þroskast.  

Elsa Sigfúss var dóttir Sigfúsar Einarssonar tónskálds og organista og Valborgar 

Helleman (síðar Einarsson) píanóleikara. Hún lærði söng í Kaupmannahöfn þar sem 

hún bjó einnig stærstan part starfsævi sinnar. Í Kaupmannahöfn var hún dugleg að 

kynna íslensk sönglög og íslensk tónskáld, s.s. Jón Leifs, Pál Ísólfsson, Árna 

Thorsteinsson og Sigfús Einarsson. Var hún einnig fastráðinn söngvari við danska 

útvarpið og vann til fjölda verðlauna fyrir söng sinn. Hún kom víða við á sínum ferli 

og söng margvíslega tónlist allt frá dægurlögum til klassískrar kirkjutónlistar, þrátt 

fyrir að hún hafi verið þekktust fyrir dægurlagasönginn.  

Rödd hennar vakti alstaðar mikla athylgi fyrir hinn dökka blæ sem hún hafði, þrátt 

fyrir röddin hafi ekki verið stór né kraftmikil. Hún fékk einkum hrós fyrir túlkun sína 

og einlægni í meðferð texta. 

Rödd hennar var einnig sjaldgæf á heimsvísu vegna þess hversu djúp hún væri. 

 

Í ritgerðinni verður sagt frá þróun raddar Elsu, hvernig hún þroskast og breytist eftir 

því sem líður á starfsferil hennar. Úr bjartri, ungri og óreyndri rödd í dökka, mjúka og 

mikla altrödd. Efni ritgerðarinnar mætti í raun kalla þroskasögu listamanns. Til þess 

að fá betri mynd af þróun raddar Elsu verða teknar fyrir sex upptökur frá mismunandi 

tímum á söngferli hennar og skoðaðar breytingar á röddinni. 
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Inngangur 
Röddin er lifandi hljóðfæri. Hún er hluti af líkama söngvarans og aðgreinir hann frá 

öðrum tónlistamönnum. Píanistinn getur fengið sér nýtt píanó ef honum líkar ekki við 

það sem hann á og langar í annað. En söngvarinn aftur á móti fær hljóðfæri sitt í 

vöggugjöf og það  er algerlega undir honum sjálfum komið að þjálfa það og hlúa að 

því eins vel og frekast er kostur. Allir hafa raddbönd, en hafa hins vegar ekkert um 

það að segja hvers konar rödd þeir fá. Flestir geta lært að syngja á þann hátt sem þeir 

vilja með réttu þ jálfuninni. Mannsröddin hefur einnig það  sérkenni að vera mjög 

breytileg og dýpkar vanalega og dökknar með aldrinum. 

Um miðbik 20. aldar, skömmu eftir stríðslok var mikill uppgangur í tónlistarlífi 

Evrópu. Tónlistarmenn fengu aukið frelsi til þ ess að koma list sinni á framfæri án 

afskipta stjórnvalda, „ástandið“ gekk yfir íslenska þjóð  með tilheyrandi einkennis-

klæddum hermönnum og dansleikjum. Margar efnilegar söngkonur spruttu upp á 

sjónarsviðið bæði á Íslandi sem og erlendis. Þar ber helst að nefna Edith Piaf, Gretu 

Keller, Billie Holiday og Elsu Sigfúss. Þessar söngkonur áttu ekki einungis það sam-

eiginlegt að hafa allar verið dáðar söngkonur síns tíma, heldur höfðu þær einnig 

dökkar og djúpar raddir. En djúpar raddir höfðu fyrir þ ennan tíma átt mikið undir 

högg að sækja.1 

Í þessari ritgerð verður söngferill Elsu Sigfúss rakinn, hvernig rödd hennar þroskaðist 

og hvernig þróaðist sem söngvari og listamaður. Jafnframt verður leitast við að svara 

spurningunni: 

Hvað hafði rödd Elsu til að bera sem var til vinsælda fallið? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Baldur Andrésson. 2010 
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Röddin 
Söngröddin er flókið fyrirbæri. Eðli hennar var mönnum að mestu hulin ráðgáta þar til 

snemma á 19. öld að spænski bartón-söngvarinn og söngkennarinn Manuel Garcia 

(1805-1906) hóf rannsóknir á uppbyggingu og virkni raddarinnar. Hann gaf út bókina 

Traité complet de l’art du chant eða Listin að syngja sem lengi var notuð til kennslu 

og leiðbeiningar í söng. Í framhaldi af athugunum Garcia kviknaði áhugi manna á 

rannsóknum á röddinni og hvernig hún í raun og veru virkaði.2 

Raddir eru vanalega flokkaðar eftir kyni, ásamt því á hvaða tónsviði þeim líður best.   

Í heimi klassískrar tónlistar er altröddin lang sjaldgæfust af röddum kvenna. Í orðabók 

Oxford er altrödd (contralto) skilgreind svo: „Lægsta tónsvið kvennmannsradda. 

Venjulega með tónsvið frá g uppá e’’. Upphaflega heitið þýddi karlkynssöngvari sem 

syngur í falsettu.“3 Þær konur sem hafa altraddir hafa mikla brjósttóna, en skortir 

vanalega uppá hæðina. Til eru þó altraddir sem hafa mikinn kóleratúr og hafa þar af 

leiðandi meiri hæð á kostnað millitónanna. Ekki er gert ráð fyrir mörgum altröddum í 

óperum, en meira fer fyrir þeim í óratoríum og eru fáein hlutverk skrifuð fyrir röddina 

s.s. eins og í verkum Bachs, Händels og Mendelssohns. Einnig hafa varðveist barokk-

kantötur, samdar fyrir altraddir.4 

Hvernig skal syngja? 

Barkakýli, lungu, þind, raddbönd, munnur, mjúki gómurinn og varir, allt eru þetta líf-

færi sem gera okkur kleift að syngja. Undirstaða söngs er öndunin. Þ egar söngvari 

dregur andann áður en hann hefur upp raust sína dregur hann andann dýpra en 

vanalega, það  er kölluð þindaröndun. Í klassískum söng lyftir söngvarinn upp mjúka 

gómnum. Þ egar hann lyftist, myndast aukið pláss fyrir röddina sem gerir það  að 

verkum að hún hljómar öðruvísi en þ egar talað er. Hljómrými raddarinar eru m.a. 

munnur, kok, brjósthol, ennisholur og höfuð.5 Hvernig tækni á svo að nota til þess 

beita röddinni er álitamál og er í raun engin tækni sú „rétta“, þó svo að sumar aðferðir 

                                                        
2Potter, John. Oxford University Press 2007-2011. 
3Oxford Dictionary of Music..Oxford University Press 2007-2011. Upphaflegur texti 
„The lowest of the ranges of female v., with a normal range g–e″. Originally term 
meant a male singer, falsetto or castrato, being derived from ‘contr’ alto', abbrev. of 
contratenor altus.“ Þýðing: Steinunn Guðný Ágústsdóttir. 
4 Elísabet Erlingsdóttir. Munnleg heimild. 
5 Potter, John. Oxford University Press 2007-2011. 
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séu viðurkenndari en aðrar. Margar bækur hafa verið skrifaðar um söngtækni og 

hvaða tækni er heppilegast að nota. Tækni Lilli Lehmann er sú þekktasta og var mikið 

notuð í Danmörku á þeim tíma sem Elsa stundaði söngnám. Stuttu síðar náði tækni 

sem Aksel Schiøtz tileinkaði sér einnig nokkrum vinsældum.  

Kenningar Lilli Lehmann 

Lilli Lehmann (1848-1929) var þýskættuð  sópransöngkona. Lilli var afar fjölhæf 

söngkona. Hún tók að sér mjög ólík og fjölbreytt óperuhluterk; hlutverk Normu í 

samnefndri óperu Bellinis, Isolde í Tristan og Isolde eftir Wagner og titilhlutverkið í 

Carmen eftir Bizet svo fátt eitt sé nefnt. Hún skrifaði bókina Meine Gesangskunst eða 

Sönglistin mín árið 1902 þar sem hún lýsir þeirri söngtækni sem hún tileinkaði sér. 

Lilli Lehmann lagði ávallt mikla áherslu á öndum og hvernig undirbúa skyldi tóninn. 

„Ég dreg inn þindina og kviðinn örlítið og slaka svo á. Ég lyfti brjóstkassanum og skil 

að efri rifbeinin frá þ eim neðri, styð við þau efri með hjálp þeirra  neðri. Í þessari 

stöðu undirbý ég líkamsstöðu mina fyrir sönginn, bý til holrúm fyrir loft …. Á sama 

tíma lyfti ég mjúka gómnum upp í átt að nefi og fyrirbyggi að loft sleppi út í gegnum 

nefið. Þ indin fyrir neðan bregst við með því að verða teygjanleg og tekur við þrýst-

ingnum frá kviðnum. Brjóstkassi, þind og barkaspeldi mynda rými fyrir loft.“6   

Lilli Lehmann segir einnig í bók sinni að til þess að tónninn verði eins fallegur og 

hugsast getur verður hver einasti sérhljóði að heyrast, en það næst með því að brjóta 

sérhljóðana niður í smærri einingar og æfa þá þannig. Einnig skiptir miklu máli að 

líkamsstaðan sé rétt. T.d. ef sungið er á sérhljóðanum e þarf bæði stuðning frá nefi og 

kinnum þar sem e hljómar efst í munnholi, en ef sungið er a þarf að ýta barkanum nær 

nefinu vegna þess að a hljómar aftar í munnholinu. Þrýstingurinn sem myndast þegar 

við syngjum á sérhljóðanum a ætti í raun að gilda fyrir hvern einasta tón, en þó ekki 

nema í hófi, þar sem ekki má myndast spenna. Þindin er grunnur hvers tóns, þar sem 

hún stjórnar loftinu. Barkinn verður einnig að vera rétt staðsettur, en þó ber að varast 
                                                        
6 Lilli Lehmann: bls. 11. Upphaflegur texti „I draw in the diaphragm and the 
abdomen just a little, only to relax it immediately I raise the chest, distend the upper 
ribs, and support them whit lower ones like pillars under them. In this manner I 
prepare the form for my singing, the supply chamber for my breath, ….  At the same 
time I raise my palete high toward the nose and prevent the escape of the breath 
trough the nose. The diaphragm beneath reacts elastically against it, and furnishes 
pressure from the abdormen. Chest , diaphragm, and the closed epiglottis form a 
supply chamber for the breath.“ Þýðing: Steinunn Guðný Ágústsdóttir. 
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að milli barkans og tungunnar myndist spenna. Til þess að sem mest verði úr tóninum 

þarf að hafa mikið pláss aftan í hálsi og tónninn að sitja á réttum „innri“ stað, en hver 

tónn á sér sinn innri stað allt frá neðst í brjósti og upp í höfuð. „Bros-staðan“ 

(munnvik lyftast líkt og þegar brosað er) er nauðsynleg til þess að mýkt komi í rödd-

ina. Í eftirmála bókar sinnar kemur Lilli Lehmann inná það  hversu mikið röddin 

breytist með aldrinum. Höfuðtónar hverfa og hæð minnkar smám saman með 

aldrinum og blærinn breytist. 7 

Kenningar Aksel Schiøtz 

Aksel Schiøtz (1906-1975) var danskur tenórsöngvari og einn virtasti ljóðasöngvari 

Evrópu eftir seinni heimstyrjöldina. Í bók hans The singer and his arts lýsir hann 

söngferlinu svo: „Í mannslíkamanum er stöðugur straumur lofts í gegnum himnur – 

raddböndin – síðan öndum við og endurnýjum loftið í lungunum. Þegar loftið fer í 

gegnum himurnar fær heilinn boð um að sameina þær og sveiflukennt loft fyllir út í 

hljómrýmin: hljóðhol eða barkakýli, þ ar sem raddböndin eru staðsett, kok og 

munnhol. Hljóð verður til!“8 Aksel Schiøtz lýsir söng ekki jafn tæknilega í sinni bók 

og Lilli Lehmann. Hann heldur sig frekar við huglægar aðferðir og hvetur lesendur 

sína eindregið til þ ess að hafa meðferðis upptökutæki og taka upp í hvert einasta 

skipti sem þeir syngja. Ástæðan fyrir þessu er sú að röddin sem söngvarinn heyrir og 

upplifir innan í sínum eigin líkama er allt önnur, en aðrir heyra sem hlusta á.9 Söngv-

arinn ætti að þekkja rödd sína, því aðeins söngvarinn sjálfur hefur stjórn á rödd sinni. 

Schiøtz talar einnig um að söngvari verði að gæta að því að nota hljómrými sín rétt, 

þ.e.a.s. að röddin sitji rétt, að efstu tónarnir klingi í höfðinu, en ekki í nefinu og neðri 

tónarnir í brjóstinu, en ekki í höfðinu. Vitanlega blandast þó hljómrýmin mikið og því 

er nauðsynlegt að söngvarinn geri sér grein fyrir því í hvaða hljómrými hann eigi að 

beina röddinni. Öndun verður að vera eðlileg og óþvinguð. Schiøtz talar ekki aðeins 

um þindaröndun heldur að söngvarinn verði einnig að fá styrk frá bakvöðvum til þess 

að öðlast meiri kraft sem geri honum kleift að vaxa upp í fortissimo og lækka aftur 
                                                        
7 Lilli Lehmann. Bls. 40‐67. 
8 Aksel Schiøtz. Bls.21 Upphaflegur texti. „In the human body, air passes constantly 
through membranes – the vocal chords – then we breathe and renew the air in the 
lungs. When the air is exhaled between the membranes, and when the brain gives the 
signal to bring these together, the vibrating air enters the resonance rooms: the sound 
box or larynx, where the vocal chords are located, the pharynx, and the mouth cavity. 
A sound is born!“ Þýðing: Steinunn Guðný Ágústsdóttir. 
9Aksel Schiøtz. Bls.169-170. 
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niður í pianissimo í sama andardrætti. Söngvari á að getað leyft litum og vídd raddar 

sinnar að njóta sín án þess að það verði á kostnað túlkunar. Kjálki skal ávallt vera laus 

og líkamsstaða eðlileg. Aksel Schiøtz leggur mikla áherslu á í bók sinni að söngvari 

skuli syngja lög sem henti hans rödd og aldri. Hann skerpir þó á því að söngur lærist 

ekki af bók heldur eingöngu undir handleiðslu söngkennara eða leiðbeinanda.10 

Söngkonan Elsa Sigfúss 

Uppvaxtarár 

Elsa Guðrún Kristín Sigfúsdóttir fæddist í Reykjavík þann 19. nóvember 1908.11 For-

eldrar hennar voru Vilborg Helleman (síðar Vilborg Einarsson) og Sigfús Einarsson 

tónskáld og organisti. Elsa var fyrra barn þeirra hjóna, en í desember ári síðar eða árið 

1909 eignuðust þau drenginn Einar Sigfússon, sem síðar gat sér gott orð sem 

fiðluleikari. Til gamans má geta að það  var fyrsta prestsverk Bjarna Jónssonar, síðar 

dómkirkjuprests, að skíra Einar.12 

Elsa ólst upp í Reykjavík og hóf nám í Landakotsskóla. Síðar gekk hún í Barnaskóla 

Reykjavíkur í eitt ár og þar næst í Latínuskólann, en þá veiktist hún og fluttist tíma-

bundið með móður sinni til Danmerkur. Elsa stundaði nám í Danmörku í rúm tvö ár 

en leiddist vegna þess hversu langt var í skólann og kláraði hún af þeim sökum ekki 

skólagönguna, heldur tók nokkra kúrsa í vélritun áður en þær mæðgur fluttust aftur 

heim til Íslands.13 

Elsa og Einar halda utan 

Frá unga aldri var ljóst að Einar bróðir Elsu væri gæddur miklum tónlistarhæfileikum. 

Af þ eim sökum var ákveðið að senda hann til áframhaldandi tónlistarnáms í Det 

kongelige danske musikkonservatorium hjá Antoni Svendsen14. Elsa varð að vonum 

öfundsjúk út í bróður sinn, en hún var að læra á selló þegar hér var komið við sögu.15 

Fiðluleikarinn Þórarinn Guðmundsson bað foreldra Elsu um að leyfa henni að fara 

                                                        
10 Aksel Schiøtz. Bls. 24-27. 
11 Sigrún Gísladóttir. Bls. 178. 
12 Sigrún Gísladóttir. Bls. 178. 
13 Bjarki Sveinbjörnsson. Við ströndina fögur. 
14 Morgunblaðið. Einar Sigfússon – fiðluleikari. 
15 Bjarki Sveinbjörnsson. Við ströndina fögur. 
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með og úr varð að þau systkini hófu nám við Konunglega tónlistarháskólann í Kaup-

mannahöfn þann 7. janúar 1928. Elsa stundaði nám á selló hjá Paulus Bache fyrsta 

veturinn, en sótti einnig söngtíma hjá Dóru Sigurðsson. Dóra heyrði sérstakan blæ í 

dökkri altrödd hennar og var viss um að hún ætti framtíð fyrir sér, svo Elsa skipti um 

aðalfag haustið 1928. Söngurinn átti mikið betur við hana en sellóið og nefnir Elsa í 

viðtali að fingur hennar hafi í raun verið of stuttir til þess að spila á sellóið. 16  

Elsa undi sér vel hjá Dóru. Urðu þær miklar vinkonur og var mikill samgangur á milli 

þeirra. Elsu fannst skorta á að hún fengi nógu djúp lög til þess að syngja og tók uppá 

því að tónflytja verkin sem hún æfði niður á það  svið sem hæfði röddinni. Þetta var 

eins og gefur að skilja mikil vinna og varð Elsa ansi leikin við þessa iðju sína. 17 

Listamannsnafnið Elsa Sigfúss verður til 

Gögnum ber ekki saman um hvenær Elsa Sigfúss útskrifaðist. Flestar heimildir benda 

til ársins 1932, en í blaðaviðtali frá árinu 1934 talar Elsa um að hún hafi sótt einka-

tíma hjá Dóru í rúm 2 ár.18 Deput-tónleika sína hélt hún fyrir fullu húsi í húsnæði 

Oddfellowreglunnar í Kaupmannahöfn þ ann 23. febrúar árið 1934. Með Elsu lék á 

píanó Haraldur Sigurðsson. Elsa fékk mikið lof fyrir tónleikana og vakti mikla 

athygli.19 Á forsíðu Morgunblaðsins 9. mars 1934 sendur: 

„Loksins fengum vjér „debut“ sem gefur vonir fram yfir hið venjulega.“ 20  

Elsa var eins og áður segir dönsk í aðra ættina og eyddi lang stærstum hluta starfsævi 

sinnar í Danmörku. Hún tók snemma upp listamannsnafnið Elsa Sigfúss, en elstu 

heimildir sem fundist hafa um það  eru gömul einkunnablöð. Þar er hún skráð undir 

nafninu Elsa Sigfúss í stað Elsa Sigfúsdóttir. 21 

Í maí árið 1934 varð Elsa þess mikla heiðurs aðnjótandi að hljóta B.T.s Gyldne Spore, 

árleg hvatningarverðlaun til ungra og efnilegra danskra tónlistarmanna. Það var mikill 

                                                        
16 Sigrún Gísladóttir. Bls.178. 
17 Bjarki Sveinbjörnsson. Við ströndina fögur. 
18 Vísir. Elsa Sigfúss – söngkona. 
19 Morgunblaðið. Elsa Sigfúss – Söngkona. 
20 Morgunblaðið. Elsa Sigfúss – Söngkona. 
21 Vísir. Konan með flauelsröddina er hætt að syngja. 



  10 

heiður fyrir unga og óreynda íslenska söngkonu að hljóta þessi verðlaun, en hún hlaut 

þau fyrir miklar tónlistargáfur og einstaklega góðan og næman textaframburð.22  

Elsa söng stærstan hluta starfsævi sinnar í danska útvarpskórnum undir stjórn dansk-

ítalska hljómsveitastjórans Egisto Tangó. Í Danska útvarpskórnum voru einungis 

lærðir söngvarar og tónlistarmenn.23 

Íslendingur á erlendri grundu. 

Árið 1935 hlaut Elsa ferðastyrk frá danska ríkinu og notaði hún hann til frekara söng-

náms í Dresden í Þýskalan di um sumarið það  sama ár. Þ ar sótti tíma hún hjá dr. 

Waldemar Staegemann prófessor við tónlistarháskólann í Dresden.24 Dr. Staegemann 

vann að því að létta rödd Elsu og átti hún auðveldara með efri tónana en ella eftir 

dvölina.25 

Þrátt fyrir að vera búsett erlendis var Elsa iðin við tónleikahald á Íslandi. Á einum af 

tónleikum hennar hér á landi sat meðal áhorfenda maður að nafni Georg Kempff, 

yfirmaður kirkjutónlistar við háskólann í Erlangen í Þý skalandi. Kempff var einnig 

organisti og tónskáld og bróðir píanistans fræga Wilhelms Kempff. George Kempff 

hreifst af rödd Elsu og bauð henni að syngja altröddina í Messíasi eftir Händel í 

uppsetningu Háskólakirkjunnar í Erlangen í Þýskalandi. Elsa þáði boðið og árið 1936 

hélt hún til Þýskalands. Gagnrýnin sem hún fékk fyrir frammistöðu sína í Messíasi var 

vonum framar og blaðamenn voru nær einróma um hversu falleg og djúp röddin væri 

þrátt fyrir takmarkaðan styrk. Á ferð sinni um Þýskaland reyndi söngkonan ýmislegt 

fyrir sér. Hún söng t.d. hún óvænt á vígsluhátíð sem haldin var í tilefni þess að Hitler 

hafði fjárfest í spánnýju orgeli.26 

Síðla sumarið 1937 bauðst Elsu að syngja í Tívólíinu í Kaupmannahöfn sem hún þáði 

og fékk ágæta dóma fyrir söng sinn.27  

                                                        
22 B.T. B.T.s gyldne Spore – Vor Kunstner-Udmærkelse tilfalder denne Gang den 
unge islenske Altsangerinde Frk. Elsa Sigfuss.  
23 Sigrún Gísladóttir. Bls. 184. 
24 Nýja Dagblaðið. Ungfrú Elsa Sigfúss – Fréttaritari Nýja Dagblaðsins á tal við hina 
ungu söngkonu. 
25 Nýja Dagblaðið. Söngför Elsu Sigfúss til Þýzkalands. 
26 B.T. Triumftog gennem Tyskland. 
27 Morgunblaðið. Dagbók – Ungfrú Elsa Sigfúss. 
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Sumurin 1947 og 1948 dvaldi Elsa í Beaconsfield á Englandi. Þar sótti hún einkatíma 

hjá Tessu Richardsson, þ ekktum og virtum söngkennara við Royal Academy í 

London. Þar fékk hún nokkur tækifæri til þess að syngja í Breska útvarpið. Meðan á 

síðari sumardvölinni stóð lenti Elsa í óhappi. Hún datt illa á bakið og þurfti að gangast 

undir aðgerð. Slysið varð til þess að bakverkir hrjáðu Elsu alla tíð síðan.28 

Í byrjun ársins 1949 hélt Elsa til Hollands, þar sem hún söng í hollenska útvarpinu og 

fékk fína dóma. Í blaðinu Nieuwe Courant segir: „Dönsku, ensku og íslenzku þjóð -

lögin eru djúp í einfaldleik sínum og þarfnast mikils listræns skilnings. Þessir dapur-

legu hljómþýðu og aðlaðandi söngvar voru fluttir mjög blátt áfram og með hrífandi 

nærfærni. Söngurinn var hreinn og gekk til hjartans. Rödd Elsu Sigfúss var ekki mikil, 

en mjúk, jöfn og hljómgóð og framkoma hennar var greindarleg og hárrétt. Það  var 

mikil mótsetning á milli flygilsins sem var fullur af dásamlegum gleðiblómum og 

ungu konunnar, sem stóð framan við hann og söng um land sitt mjúkri rödd og heitu 

hjarta með döprum einfaldleik og miklum töfrum.“29 

Elsa var dáð söngkona alla sína starfsævi. Hún vann til margra viðurkenninga í Dan-

mörku. Þar ber hæst að nefna Tagea Brandt-ferðastyrkinn sem veittur er til danskra 

listakvenna fyrir fallega meðferð á danskri tungu sem hún hlaut árið 1956.30 Hún var 

einnig kosin næstvinsælasta söngkona Danmerkur í danska ríkisútvarpinu árið 1945.31 

Elsa söng sig inn í hjörtu Dana þ.á.m. blómaframleiðandans Niels Tyberg sem skýrði 

rauðar nellikur í höfuðið á henni. Nellikutegundin gengur ennþá undir nafninu Elsa 

Sigfúss.32 

Hvernig söngkona var Elsa Sigfúss? 

Orðið mikrofonsangerin eða hljóðnemasöngkona festist fljótt við Elsu. Hún varð á 

sinni ævi þekkt dægurlagasöngkona. Hún var jafnvíg á dægurlagasöng sem og sígilda 

tónlist, en vegna djúprar og sjaldgæfrar raddtýpu hennar átti hún sér ekki mikinn feril 

sem óperusöngkona. Elsa Sigfúss fékkst einkum við óratoríur og önnur kirkjuleg verk 

                                                        
28 Vísir. Elsa Sigfúss í Englandi. 
29 Þjóðviljinn. Elsa Sigfúss fær góðar móttökur í Hollandi. 
30 Þjóðviljinn. Elsa Sigfúss fær 23.550 kr. Styrk. 
31 Morgunblaðið. Elsa Sigfúss ætlar að halda hljómleika víða um land – Kom hingað 
með flugvjel á sunnudagskvöld. 

32 Heimskringla. Fréttir frá Íslandi. 
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auk sönglaga, ekki síst íslenskra sönglaga. Hún var dugleg við að kynna íslenska 

tónlist og íslensk tónskáld í Danmörku. Sönglög Sveinbjarnar Sveinbjörssonar, Páls 

Ísólfssonar, Þ órarins Jónssonar, Jóns Leifs og Sigfúsar Einarssonar söng Elsa oft í 

danska útvarpinu.  „Þú getur ekki annað en lagt við hlustir, svo sérskennileg og dökk 

er rödd ungfrú Elsu Sigfúss. Þetta undarlega og dásamlega tungumál sem hún söng á 

kveikti neista í hjörtum hlustenda og áhuga á íslenskri tónlist.“33. Svo er haft eftir 

blaðamanni Radiolytteren um söng Elsu á verkum fyrrnefndra tónskálda. 

Jafnvíg á dægurlög og klassískan söng? 

Trausti Jónsson lýsti skoðunum sínum í óperublaðinu árið 1998 um hvernig Elsa fór 

að þ ví að vera bæði vinsæl dægurlagasöngkona sem og virt klassísk söngkona. 

„Mörgum söngvurum hefur reynst erfitt að brúa bilið milli þ essara ólíku tónlistar-

heima og nokkuð víst má telja að það hafi ekki verið henni með öllu átakalaust. Tón-

listarheimur millistríðsáranna var þó að mörgu leyti mildari hvað þetta varðar gagn-

vart listamönnum, en síðar varð.“34 Hluti ástæðunnar liggur einnig í því hversu djúp 

og dökk rödd Elsu var. Hún hafði góða brjósttóna og þ ess vegna féllu dægurlögin 

henni vel, en á móti hafði hún einnig gott vald á texta og túlkun sem fleytti henni 

langt í sígildu tónlistinni.35 

Tónleikahald á Íslandi 

Elsa hélt ófáa tónleika í Gamla bíói. Þá var það ýmist Vilborg móðir hennar sem spil-

aði undir eða Páll Ísólfsson, frændi hennar. Hún kynnist einnig ungum píanóleikara að 

nafni Jóhannes Þorsteinsson , sem þ á var lítt þekkt ur jazzpíanisti. Héldu þ au saman 

svokallaða „nýtízku“-tónleika í október árið 1945. Tónleikarnir vöktu mikla athygli 

og flykktist fólk hvaðanæfa að til þess að hlýða á þau, en þar fluttu þau saman lög á 

borð við Blaa Roser, Det er ham som er prinsen, The more I see you, Jitterbach og 

Lille Kröltop sem á þeim tíma voru vinsæl dægurlög og hafði Elsa áður sungið þau í 

Danmörku. Tónleikarnir vöktu mikla lukku á Íslandi og ákváð því Jóhannes að fylgja 

Elsu til Danmerkur, þar sem þau myndi endurtaka leikinn. Af gögnum Elsu að dæma 

hafa þ au haldið tónleika 25. maí 1945 þ ar í landi undir yfirskriftinni „Sangaften“. 

Samstarfið varði þó ekki lengi þar sem Jóhannes lést af slysförum rétt eftir komuna til 

                                                        
33 Radiolytteren NU 10. árangur nr. 3. Þýðing: Steinunn Guðný Ágústsdóttir. 
34 Trausti Jónsson. Óperublaðið. 
35 Morgunblaðið. Elsa Sigfúss: „Dönsk Greta Keller“.  
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Danmerkur. Það  verður að teljast mikill missir að ekki skuli vera til upptaka af tón-

leikunum, þar sem Jóhannes var óþekktur áður en hann fór að spila með Elsu og tal-

inn mjög efnilegur á hljóðfærið.36 

Ekki var Gamla bíó eini tónleikastaður Elsu hérlendis. Hún hélt einnig nokkra kirkju-

tónleika í Dómkirkjunni í Reykjavík og sérstaka heiðurstónleika í nafni föður síns í  

heimabyggð hans, Eyrarbakka, síðla sumars ásamt Páli Ísólfssyni.37 

Árið 1952 söng Elsa hlutverk prins Orlofskys í uppsetningu Þjóðleikhússins á óperett-

unni Leðurblökunni (Die Fledermaus) eftir Johann Strauss. Hlutverkið er ekki stórt, 

en inniheldur þó eina sólóaríu, Chacun à son gout. Gagnrýnendur voru flestir á sama 

máli um að Elsa hefði staðið sig með stakri prýði, en rödd hennar ekki verið nógu 

mikil fyrir hlutverkið.38 Í gangrýni Vísis stendur „Þessi vinsæla og listræna söngkona 

býr að þ essu sinni við nokkuð önnur skilyrði en hún er vön, en fer frjálslega og 

djarflega með hlutverk sitt, sem er frá höfundarins hálfu ekki tilbrigðaríkt. Var 

ánægjulegt að kynnast söngkonunni einnig á þessu sviði. Þótt aðdáun almennings og 

vinsældir sínar eigi hún öllu öðru fremur að þakka listkunnáttu sinni og listskilningi á 

sviði söngsins, ásamt einkennilega fagurri rödd og raddbeitingu, sem ekki naut sín 

fyllilega á frumsýningunni.“ 39 

 

Þann 16. desember árið 1960 var Elsa sæmd riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu, 

en faðir hennar hafði hlotið sömu viðurkenningu 23 árum áður.40 Á þeim árum var 

Elsa að mestu leyti hætt tónleikahaldi sökum mikilla bakverkja. Árið 1964 hætti hún 

alfarið að syngja. Elsa eignaðist ekki börn, né giftist, en árið 1941 tók hún að sér kjör-

dóttur, Eddu Sigfúss41 og bjuggu þær mæðgur saman í Kaupmannahöfn fram til dauða 

Elsu, þann 22. maí 1979.42 

                                                        
36 Morgunblaðið. Þjóðsagnapersóna Íslenskar djassögu. 
37 Alþýðublaðið. ,Eg held mest upp á kirkjulega tónlist en það er líka ánægjulegt 
að syngja falleg dægurlög. 
38 Alþýðublaðið. Listakonan Elsa Sigfúss. 
39 Vísir.Þjóðleikhúsið – Leðurblakan. 
40 Sigrún Gísladóttir. Bls. 182. 
41 Vísir. Konan með flauelsröddina er hætt að syngja. 
42 Morgunblaðið. Elsa Sigfúss látinn. 
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Greining á rödd Elsu 

Rödd Elsu 

„Pigen med Fløjlstemmen“ eða „stúlkan með flauelsröddina“ er viðurnefni sem fest-

ist fljótt við Elsu vegna þess hversu mjúk og hljómfögur röddin var. Röddin var 

hvorki stór og hljómmikil né raddsviðið mikið, en hún var flauelsmjúk og djúp. Hver 

einasti tónn flæddi um tónleikarýmið, enginn tónn var of ómerkilegur. Hún var laus 

við tilgerð og leikaraskap og reyndi ekki að bæta við skrautnótum og flúri eins og 

margar söngkonur gera.43 Ástæðan fyrir þ ví gæti verið hversu þ ung röddin var en 

söngkonur með dekkri og þ yngri raddir eiga oft erfiðara með að gera margskonar 

skrautnótur og flúr.44 

Það sem gerði söng Elsu einnig sérstakan og frábrugðinn öðrum var hversu skýrt og 

óaðfinnanlega hún fór með texta. Með árunum jókst færni hennar í að taka utan um 

hvert einasta orð svo það fengi að heyrast eins skýrt og hugsast gat. Túlkun Elsu var 

einnig góð. Einlægni og innlifun einkenndi hana alla tíð þ rátt fyrir að röddin hefði 

þurft langan tíma til að þroskast eins og vaninn er með altsöngkonur.45  

Altraddir dökkna og dýpka með aldrinum46 og var rödd Elsu engin undantekning þar 

á. Á þeim rúmu 30 árum sem hún starfaði sem söngkona breyttist röddin mikið. Hún 

þróaðist frá því að vera kraftlítil, djúp og ójöfn yfir í jafna, fallega og silkimjúka alt-

rödd. Eftir Elsu liggja margar upptökur eða u.þ.b. 400 talsins og eru flestar á 78 snún-

ingaplötum. Hún söng inná plötur fyrir m.a. His masters voice, Pholyfon, Columbia, 

Fálkann, Tónó, Hljóðfærahús Reykjavíkur og þannig mætti lengi telja.47 Til þess fá 

betri mynd af rödd Elsu verður fjallað um sex upptökur frá mismunandi tímum á ferli 

Elsu.  

 

                                                        
43 Vísir. Söngskemmtun Elsu Sigfúss. 
44 Aksel Schiøtz. Bls 156. 
45 Sigrún Gísladóttir. Bls 180. 
46 Elísabet Erlingsdóttir. Munnleg heimild. 
47 Sigrún Gísladóttir. Bls.180. 
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Rósin (1937) 

 

Rósin eftir Árna Thorsteinsson (1870-1962) er eitt af hans fjölmörgu sönglögum, en 

ljóðið er eftir Guðmund Guðmundsson.48 Upptakan er frá árinu 1937 og með Elsu 

spila Elo Magnusen á fiðlu og Axel Arnfjörð á píanó. Laglínan er fremur einföld og í 

útgáfunni sem hér er fjallað um, er hún ýmist spiluð af Elo eða sungin af Elsu.  

Elsa er frekar ung þegar þetta er tekið upp, ekki nema 29 ára og röddin því enn mjög 

ungleg, björt og styrkur hennar ekki mikill. Hana skortir fyllingu og jafnvægi sem 

fæst einungis með aldrinum. Lítill munur er á styrkleika í flutningi Elsu og greinilega 

heyrist að efri tónana skortir styrk. Tónsvið lagsins er frá gís uppá cís’’. Mikill munur  

er á millitónunum sem sitja á miðsviði raddarinnar og á efstu tónunum, þar sem dökki 

blærinn nær ekki að halda sér á efri tónunum og verða þ ví þ eir mjóir og hvassir. 

Greina má því auðveldlega skilin á milli höfuð- og millitóna. Röddin situr fallega og 

lega lagsins fer rödd hennar einkar vel þrátt fyrir ungan aldur. Elsa hefur mikið vald á 

djúpa gísinu í endann sem er þungamiðja lagsins. Upphafleg tóntegund lagsins er f-

moll, en Elsa syngur lagið stórri þ ríund neðar eða í cís-moll. Það  kemur þó ekki að 

sök þar sem cís-mollin er í eðli sínu fremur myrk tóntegund líkt og f-mollin og breytir 

þess vegna ekki þeim dökka blæ sem einkennir lagið. Þar er til staðar hin yfirþyrm-

andi sorg og tilfinninganæmni. Elsa hefur fullkomið vald á texta þ ó aðeins beri á 

                                                        
48 Jón Kristinn Cortes. 2008. 
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áhrifum danskrar tungu í framburði hennar. Hvert einasta orð skilar sér í eyru áheyr-

endans þrátt fyrir dræm gæði upptökunnar. Elsa hefur ágætis vald á hendingum þrátt 

fyrir að einstaka niðurlagi sé ábótavant, þ.e. að nótnagildum er ekki fylgt eftir í end-

ingum líklega vegna loftleysis. Rósin krefst túlkunar sem Elsa hefur ekki náð full-

komlega á sitt valdi á þessum tímapunkti, en lofar mjög góðu. 

He was despised úr Messíasi (1943) 
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Arían He was despised er úr óratoríunni Messíasi eftir G. F. Händel (1685-1759) og 

er fyrir altrödd. Óratorían var samin árið 1741 í London og byggir á sögum úr Gamla 

testamentinu. Arían er skólabókardæmi um da capo-aríu (A-B-A). Laglínan í A 

kaflanum er hæg en B kaflinn er hraður og hljómsveitin ákafari. A-kaflinn er í E-dúr 

sem tónflyst yfir í cís-moll. Arían sýnir leikni Händels bæði í hljómfræði sem og 

tónsmíðum og er góð samblanda af tilfinngaríkri laglínu og krefjandi hljómagangi.49 

Raddsvið aríunnar er frá b upp á c’’ og er því mjög svipað raddsviði Rósarinnar. Hefð 

er fyrir því að A-kaflinn innihaldi skreytingar í endurtekningu, Elsa gerir það  ekki. 

Hún breytir þó aðeins um hraða og syngur endurtekninguna með aðeins meiri ákafa. 

Athygli vekur einnig að hún endurtekur ekki allan A-kaflann, heldur endar á takti 26 

sem verður að teljast óvenjulegt. A-kaflinn er vanalega alltaf endurtekinn allur en lík-

lega hefur hljómsveitastjóranum, Aage Juhl Thomsen, fundist verkið fara betur svona. 

                                                        
49 Amy Brewitt. 2001. 
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Kjörið tækifæri hefði verið að skreyta lokatónin (es-ið í takti 26) en Elsa lætur sér 

nægja að hægja verulega á og enda með miklu ritardandoi. Að öðru leyti er endur-

tekningin nær eins og fyrra skiptið. Heyra má mun á nákvæmni þ.e. niðurlag hendinga 

er nákvæmnara og fallegra. Vald Elsu á efri tónum hefur aukist. Sem dæmi má nefna 

tvístrikaða c-ið í byrjun B-kaflans, það er mun öruggara en tvískrikaða desið sem hún 

söng í Rósinni. Raddblærinn hefur dökknað ögn og röddin orðin eilítið fyllri enda er 

Elsa orðin örlítið eldri þegar upptakan er gerð. Röddin situr betur þó Elsa eigi erfiðara 

með textaframburð en í Rósinni. Stundum heyrast orð ekki eins í B-kaflanum eins og 

he hid. Orðið he hverfur og aðeins heyrist hid. Textinn er trúarlegs eðlis og frekar 

einfaldur. Túlkun Elsu á honum er ekki djúpstæð, en það einkenndi ávallt söng hennar 

að hún tileinkaði sér og túlkaði hvert einasta atkvæði textans. Þess vegna fær túlkun 

hennar ekki háa einkunn í þ essari upptöku. Hún er fremur þ urr og stíf miðað við 

frammistöðu hennar í öðrum lögum. Má vera að hljómsveitarstjórinn, Aage Juhl 

Thomsen, hafi beðið hana að syngja verkið með lágstemmdri túlkun vegna þess hvers 

eðlis það  var. Ekki er mikil hefð fyrir því í óratoríum að úthella miklum sýnilegum 

tilfinningum og má vera að Elsa hafi sungið aríuna af meiri innlifun árið 1936 í 

Erlangen. Upptakan sem rætt um er hér er frá árinu 1943.  
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Stemningsmelodi (1949) 

 

Stemningsmelodi er eftir Kai Normann Andersen (1900-1967) og textinn eftir Børge 

Müller úr kvikmyndinni Lejlighed til leje, sem var frumsýnd 29. desember 1949. Elsa 

var ekki einungis flytjandi aðallags myndarinnar heldur fékk hún örlítið hlutverk í 

henni. Hún fékk hlutverk kabarettsöngkonunnar Beate og syngur hún Stemnings-
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melodi í einu atriði myndarinnar. Lagið er dægurlag og varð mjög vinsælt eftir frum-

sýningu myndarinnar.50 Tóntegund lagsins er B-dúr og raddsviðið nær frá f upp á a´, 

en liggur mest á a, b og c og er því legan fremur djúp og líðandi. Elsa syngur lagið 

mjög mjúklega og þar sem það liggur svo neðarlega ber mikið á brjósttónum. Í raun 

mætti kalla þetta nýjan blæ á rödd Elsu. Léttara yfirbragð er á röddinni og mýktin er 

meiri en ella. Ekki ber eins mikið á dökka litnum eins og þegar hún syngur klassíska 

tónlist og hér er söngtækni Elsu ekki jafn flókin. Hún þarf ekki eins mikið á stuðningi 

að halda og hún andar ekki eins djúpt. Röddin hljómar mest í brjóstholi en í klass-

ískum söng blandar hún hljómrýmum meira saman (t.d. höfði, munnholi og nefi) sem 

gefur rödd hennar fleiri liti. Dægurlagahlið raddar Elsu er þ ví óumflýjanlega 

einfaldari og einsleitari á að hlýða. Dægurlagasöngur Elsu var ávallt mjög vinsæll 

bæði á Íslandi og í Danmörku en einkum vegna mýktar og hlýleika sem hún hafði á 

neðra sviði raddarinnar. Lagið er sungið á dönsku og fjallar um unga manneskju sem 

bíður og veltir vöngum yfir því hvort hún muni hitta elskhuga sinn á ný. Tilfinninga-

næmnin er mikil enda krefst lagið þess. Vel má heyra þær tilfinningar sem brjótast um 

í brjósti söngkonunnar meðan hún bíður eftir elskhuga sínum.  

                                                        
50 Den Danske film database. 
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Ave Maria (1952) 

 

Ave Maria eftir Franz Schubert (1797-1828) er þriðja og síðasta lagið úr ljóðaflokkn-

um Ellens dritter Gesang D. 839 og er eitt þekktasta sönglag Schuberts. Það var samið 

árið 1825 fyrir söng og píanó og fyrst gefið út árið 1926 í op. 52 nr. 6. Það  var 

upphaflega samið við ljóð Sir. Walter Scott The Lady of the Lake en síðar þýtt yfir á 

þýsku af P. Adam Storck. Textinn er trúarlegs eðlis og fjallar um Maríu mey móður 

Jesú og alls góðs.51 Píanóundileikurinn er fremur einfaldur þ ar sem hrynjandi er 

nánast alltaf eins og ekki mikið um nýtt tónefni. Laglínan er falleg og líðandi. 

Hljómagangur er fremur hefðbundinn. Laglínan krefst mikillar einbeitingar þar sem 

um er að ræða langar hendingar sem ekki má slíta sundur. Upptakan er frá árinu 1952 

og má heyra tæknilegan mun á rödd Elsu frá því hún söng Messías. Þar kemur í ljós 

árangur námsferðanna til Englands og Þýskalands. Röddin er jafnari en áður, þ.e. allir 

tónar eru jafn þykkir enda hafa efri tónarnir dökknað talsvert. Með Elsu á upptökunni 

er stjórnandinn Aage Juhl Thomsen og hljómsveit hans. Elsa syngur Ave Maríu í D-

dúr en upphafleg tóntegund er B-dúr og er lagið því töluvert lægra en í upprunalegi 

mynd eða lítilli 6und lægra. Raddsvið lagsins er ein áttund eða frá a til a’ og krefst því 

                                                        
51 The Schubert institute. 2011. 
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ekki mikils tónsviðs. Aftur á móti útheimtir það  mikinn aga og stuðnings til þess að 

halda út hendingarnar og passar Elsu þ ví ágætlega. Hún heldur hendingum vel og 

gerir passlegar styrkleikabreytingar þ .e. syngur laglínuna aldrei sterkar en forte enda 

eru ekki neinar styrkleikabreytingar merktar inn í nóturnar.  

Þegar vetrarþokan grá (1960) 

 

Þegar vetrarþokan grá er ljóð eftir Þ orstein Erlingsson. Elsa samdi sjálf lagið við 

ljóðið.52 Ekki er ljóst hvenær það  var samið. Á upptökunni sem er frá árinu 1960 

spilar móðir hennar Vilborg Einardóttir undir á píanó. Laglína Elsu er fremur einföld 

og lagræn. Raddsvið er fremur takmarkað, ekki nema ein 8und, þ.e. frá a uppá a´, líkt 

og í Ave Maríu og hljómagangur er einfaldur. Lagið er ekki eina tónsmíð Elsu, heldur 

samdi hún einnig lögin, Þú bláfjallageimur (við ljóð Sigríðar Thoroddsen)53 Að biðja 

sem mér bæri (við ljóð Björns Halldórssonar) og Kenndu mér (við ljóð Ólafar frá 

Hlöðum)54. Lögin eru fremur einföld, enda var Elsa fyrst og fremst flytjandi fremur, 

en tónskáld. Ekki eru til neinar heimildir fyrir því að Elsa hafi sótt tónsmíðatíma, en 

hún gæti hafa lært ýmislegt á því að þurfa að tónflytja öll lög sín enda var það iðulega 

handgert, en ekkert er ljóst í þeim efnum. Eitt er þó víst er að Elsa er undir áhrifum frá 

íslenskri sönglagahefð. Lagið er auðlært og grípandi og þarf varla nema eina hlustun 

til þess að það festist í huga manns. Þrátt fyrir að Elsa sé komin á sextugsaldur þegar 

upptakan er gerð og rödd hennar hafi dökknað töluvert mikið með aldrinum heyrist 

enn bjartur blær, sérstaklega á tónunum a’ og gís’.  Elsa ræður betur við þá tóna en í 

fyrri upptökum. Túlkun hennar á textanum er falleg og auðheyranlegt að hún meinar 

                                                        
52 Jón Kristinn Cortes. 2008. 
53 Morgunblaðið. Sigríður Thoroddsen. 
54 Trausti Jónsson. Ykkar einlæg. 
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hvert einasta orð sem hún syngur. Styrkleikabreytingar eru skýrari en áður hafa heyrst 

í upptökunum og það skilar sér í túlkun textans. 

  

Rósin (1964) 

 

Rósin eftir Árna Thorsteinsson við texta Guðmundar Guðmundssonar var tekin fyrir 

fyrr í þessari ritgerð. Þessi upptaka var gerð í upptökusal Ríkisútvapsins árið 1964 og 

er með því síðasta sem tekið var upp með söng Elsu. Á píanóið spilar Ólafur Vignir 

Albertsson, útsetning er eftir Árna Thorsteinsson sjálfan. 27 ár eru á milli fyrstu og 

síðustu upptöku. Hér gefst því kjörið tækifæri til að heyra þær miklu breytingar sem 

orðið hafa á rödd Elsu um starfsævina. Fyrst ber vitanlega að nefna þann dökka og 

silkimjúka blæ sem kominn er á röddina. Hann fæst einungis með aldrinum. Í laginu 

hefur hún svo til fullkomið vald á röddinni þrátt fyrir að raddsviðið sé það  dýpsta á 

þeim upptökum sem teknar hafa verið fyrir. Tóntegundin er stórri 2und lægri en á 

upptökunni frá 1937 og er raddsviðið nú frá fís uppá h’ en var frá gís upp á cís´´. 

Mikil tilfinningaleg nánd er í textanum og fær hlustandinn sterka tilfinningu fyrir því 

að hann sé í raun eini hlutstandinn og lagið sé sungið til hans. Dökki hljómurinn sem 

nú er í rödd Elsu gefur henni meiri trúverðugleika og túlkunin verður þ.a.l. mun betri 

en þegar hún var 29 ára að syngja Rósina. Hendingar eru langar og óslitnar með miklu 
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legatoi. Styrkleikabreytingar eru greinilegar og nær Elsa að skapa mjúkt piano upp á 

h-inu sem er efsti tónninn. Djúpi endatónninn er með fallegri tónum Elsu og ótrúlegt 

til þess að hugsa að hann sé í raun tónninn fís þar sem flestar söngkonur eiga í miklum 

erfiðleikum með hann. Sérhljóðar eru opnir og röddin klingir fallega og textinn er 

auðskilinn, einkum vegna þ ess hversu vel samhljóðarnir fá að njóta sín. Flutningur 

Elsu á Rósinni árið 1964 er í alla staði mun betri, en þegar hún flutti hana 1937, enda 

röddin loksins búin að ná þroska. 
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Niðurlag 
Hér hefur söngferill Elsu Sigfúss verið rakinn, allt frá því þegar hún var ung stúlka í 

Kaupmannahöfn með framtíðina fyrir sér og allt til enda ferils hennar. Rödd hennar 

mótaðist, þroskað ist, eltist og dafnaði þar til hún varð að lokum dökk, mjúk og fyllt 

altrödd. Elsa er fyrsta þekkta altrödd Íslands55 og markar söngferill hennar þess vegna 

djúp spor í íslenska tónlistarsögu. Hún ruddi brautina fyrir aðrar djúpar raddir sem á 

eftir henni komu. Elsa sannaði að hluta til kenningar Aksels Schiøtz um það hvernig 

röddin eigi að sitja, þ.e.a.s. að öll hljómrými blandist saman og fá að njóta sín. Aksel 

Schiøtz lagði einnig ríka áherslu á að söngvarar notuðu bakvöðvana til stuðnings við 

söng sinn. Þetta hefði getað hjálpað Elsu, sérstaklega á yngri árum þegar hún átti erfitt 

með tóna á efra sviði. Oft vantaði uppá raddstyrkinn hjá Elsu. Þar hefði tækni Lilli 

Lehmann komið henni að góðum notum, þ.e.a.s. að virkja vöðva andlitsins og tungu 

til þess að fá munnholið til þess að hljóma ennþá meira.  

Elsa átti alla tíð fremur erfitt með efra tónsviðið þrátt fyrir að hún hafi lært að hafa 

meiri stjórn á því á efri árum. Hennar helsta hljómhol var brjósthol og hnakki og átti 

hún oft erfitt með að blanda höfuðhljómholinu við. Hún gekk í gegnum sama langa 

þroskaskeiðið og allar altraddir ganga í gegnum, enda tekur það altraddir lengst allra 

kvenradda að þroskast. Það kemur því ekki á óvart að rödd hennar hafi loksins orðið 

fullmótuð þegar hún var komin hátt á sextugsaldurinn. Þróun raddar Elsu gefur góða 

og skýra mynd af því hvernig altröddin þ róast og hversu mikilvægt það  er að leyfa 

röddinni að þroskast í friði þrátt fyrir að það taki dágóðan tíma. 

Þrátt fyrir að hafa frekar takmarkaða og hljómlitla rödd tókst Elsu að ná vel til allra 

þeirra áheyrenda sem á hana hlýddu. Segja má að sú einlægni sem einkenndi söng 

Elsu alla hennar tíð hafi vegið einna þyngst í að gera hana að jafn einstökum lista-

manni og raun bar vitni. 

 

 

 

                                                        
55 Morgunblaðið. Fjölmennið í Gamla Bíó annað kvöld – Elsa Sigfúss syngur. 
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