
JÓN LEIFS

Jón Leifs fæddist að Sólheimum í Austur-Húnavatnssýslu þann 1. maí 

-



EDDA – ÓRATÓRÍA
Íslensk tónskáld höfðu ekki sýnt Eddukvæðum áhuga fyrr en Jón Leifs kom til sögunnar. Ekki er vitað um 
tónsetningu Eddukvæða fyrr en Jón samdi Þrjú erindi úr Hávamálum op. 4 árið 1924. Aftur á móti sótt i 
Richard Wagner í arf íslenskra fornbókmennta, bæði Eddukvæði og sögur, þegar hann samdi 

að smekk Jóns Leifs sem kvaðst hafa samið mörg verka sinna, þeirra á meðal , „sem and-

 

-
setning á Völuspá, en það varð að endingu mun stærra í sniðum og hann leitaði fanga víða í Eddukvæðum 

og Endurreisn. Um það leyti sem Jón hóf að 

Jón tvítugur að aldri, 1919.



R
Jón Leifs var ekki maður málamiðlana og hugmyndir hans um Eddu voru stórbrotnar í meira lagi. Hann 

varðveitt eru á handritasafni Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns hefur hann teiknað ævintýra-

 
 
Að endingu ákvað Jón að fara hófsamari leið í fyrstu tveimur . Í Eddu III, sem hann 

-



DRÆMAR VIÐTÖKUR Á SÖGUSINFÓNÍUNNI
Tónlist Jóns Leifs hlaut oft dræmar viðtökur meðan hann sjálfur lifði, bæði hér 
á landi og erlendis. Þegar Sögusinfónían
skrif aði til dæmis Klaus Egge að verkið væri „sá versti djöfulgangur sem ég fyrir 

upp bygging verksins var eins og storkið hraun“. Annar gagnrýn andi sagði að 

þættir úr Eddu

heilsa stjórnandanum hljóp hann rakleitt út á gang.
 

Eddu

þætti sem er stór brotin 
lýsing á Óðni hinum al

verið slitið reyndi hann að 
taka upp þráðinn þar sem 

dugðu aðeins til að semj a 

handritið til hliðar og það 

þráðinn upp að nýju. Á 



tugarins. Einfald ari þjóðlagaútsetningar hans voru sérlega vinsælar og Rímna-
danslögin op. 11

da. Á þess um árum fæddist einnig hugmyndin að stærsta verki Jóns, Eddu- 
óratóríunum, og hann lauk við fyrsta hluta verksins (Sköpun heimsins) árið 

Islands künstler-
ische Anregun  g (List ræn köllun Íslands), þar sem hann viðrar hugmyndir 

og tveimur dætrum. 

lega að verndun höfundarréttar á vegum STEFs, Samtaka tónskálda og eigend a 

Geysir, Hekla, Dettifoss og . Undir lok ævinnar tók Jón 
Eddu-óratóríuna en honum entist ekki aldu  r 

til að ljúka þriðja verkinu, Eddu III – Ragna rökr.

   Í Þ

Þorbjörg, Jón og Leifur.



EDDU-

Jón Leifs lauk við Eddu 

-

urðu þær vonir að engu. Hann falaðist líka efti  r 

var engin  n áhug i á slíku verki. Edda I mátti því bíða 

Edda

Edda I er ein merkasta tónsmíð íslenskrar tón-

radd skrána var óratórían lengsta, viðamesta og 
metnaðar fyllsta tónverk sem nokkur Íslendingur 

og dirfsku og er enn eitt dæmið um þann magnaða 
-

um 1922. 



V
Á PLÖTUM

 

-

Edda -
gáfan spanna heildarsafn verka Jóns. 



 

Ó EDDA III

Eddu-óratóríuna

Eddu-óratóríunnar

Fine Fine 
-


