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„Það var 1858 sem hingað til lands 
kom þýskur maður, Konrad Maurer, 
og ferðaðist um landið heilt sumar, 
safnaði fróðleik um landshagi og lét 
fólk segja sér sögur. Heimkominn 
til Þýskalands skrifaði hann tvær 
bækur. Ég var að þýða aðra þeirra, 
Íslenskar alþýðusögur, sem kom út 
í Þýskalandi 1860 en ekki á íslensku 
fyrr en núna,“ segir Steinar Matth-

íasson, leiðsögumaður og þýðandi. 
Hann ætlar að fjalla nánar um þetta 
efni á rannsóknarkvöldi á vegum 
Félags íslenskra fræða í kvöld klukk-
an 20 í Hannesarholti á Grundarstíg 
10, en gengið er inn frá Skálholtsstíg.

Steinar segir margar sagnanna 
þekktar hér á landi, þó alls ekki allar. 
„Mér finnst þessar sögur ágætlega 
sagðar og skrifaðar og Maurer nefnir 

heimildarmenn víða. Maurer skrifar 
líka í kringum sögurnar og ber þær 
saman við sögur í sínu heimalandi, “ 
segir Steinar. Meðal sagna sem ekki 
hafa birst áður nefnir hann nokkrar 
mergjaðar um séra Hálfdan Narfa-
son á Felli í Sléttuhlíð í Skagafirði, 
sem talinn var göldróttur og fjöl-
kunnugur.  
  gun@frettabladid.is

Segir mergjaðar íslenskar alþýðusögur
Steinar Matthíasson þýðandi fj allar um Dr. Konrad Maurer og íslenskar alþýðusögur í kvöld í 
Hannesarholti, Grundarstíg 10, gengið inn frá Skálholtsstíg. 
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Leikritið Fjalla-Eyvindur eftir Jóhann Sigurjónsson 
er eitt fárra verka sem íslenska þjóðin getur talið 
til sinna klassísku leikbókmennta. Sögur af útilegu-
manninum og Höllu ástkonu hans á átjándu öld eiga 
sér stað í hjörtum margra. Þessar sögur fundu heim-
ili sitt í verki Jóhanns sem var frumsýnt hjá Leik-
félagi Reykjavíkur árið 1911 þegar við vorum enn í 
grunninn bændasamfélag. Þar fundu þær rödd í ljóð-
rænum, rammíslenskum og fallegum texta skáldsins 
þar sem tekist er á við ástina, náttúruöflin og sam-
félagið.

Fyrir Stefan Metz leikstjóra og Sean Mackoui, 
leikmynda- og búningahönnuð, er Ísland átjándu 
aldar fjarlægur heimur. Þeir félagar hafa þó unnið 
hér áður með góðum árangri en sýningar þeirra 
Krítarhringurinn í Kákasus árið 1999 og Eldraun-
in á síðasta ári fóru afar vel í íslenska leikhúsunn-
endur. Stefan Metz segir það ekki breyta miklu fyrir 
þá að nú séu þeir að takast á við íslenska klassísk. 
„Það virðast allir Íslendingar hafa skoðanir á Fjalla-
Eyvindi,“ segir Stefan og brosir hlýlega. „Ég finn 
fyrir þessum áhuga en í raun ekki pressu þannig að 
ég finn fyrst og fremst til ábyrgðar eins og ég bara 
geri alltaf.“

Sean tekur undir þetta og bendir á að þeir hafi 
fengið tækifæri til þess að tengjast Íslandi bæði nú 
og í fyrri ferðum og það hafi haft heilmikið að segja. 
„Á sínum tíma fórum við hringferð um Ísland og 
það var dásamleg reynsla. Fengum að finna fyrir 
fámenninu og skynja náttúruöflin og fegurðina. Það 
hafði mikið að segja.“ Stefan bætir við að allt þetta 
opna rými sem er á Íslandi sé svo sérstakt. „Það 
er eitthvað sem við vildum reyna að fanga og eftir 
að við fórum í upphafi æfingatímabilsins á slóðir 
Fjalla-Eyvindar og Höllu þá styrktist mikilvægi 
þessarar nálgunar. 

Stefan fór því þá leið með leikmyndina að vinna 
með ákaflega opið rými. „Þannig gefum við leikur-
unum líka ekki færi á að halla sér að einhverjum 
hækjum í leikmynd eða öðru slíku. Þeir þurfa að ná 
sambandi við áhorfendur sem þurfa að sama skapi 
að beita ímyndunaraflinu og taka þátt í sköpunar-
ferli verksins. 

Þetta er gamalt verk og að sama skapi þurfum við 
því að huga að tímarammanum, hann getur myndað 
ákveðinn vegg á milli verks og áhorfenda og það vilj-
um við ekki að gerist. Þetta er það sem heillar mig 
mest við leikhúsið; að skora á áhorfendur að beita 
ímyndunaraflinu.“

Stefan bendir á að þó svo að það hafi verið bæði 
hjálplegt og ánægjulegt að kynnast landi og þjóð þá 

sé fjarlægðin sem þeir hafi á verkið sem útlending-
ar líka jákvæð. „Við erum því mjög meðvitaðir um 
að það eru margir sem vita miklu meira um þetta 
en við. Það hvetur okkur áfram í því að vinna náið 
með leikurunum og hlusta á skoðanir og hugmyndir 
annarra.“

Stefan heldur áfram og verkið er honum greini-
lega afar hugleikið. „Styrkur þessa verks er ekki síst 
í margbreytileika þess. Það er mjög dramatískt og 
felur í sér ákveðna beiðni um kaþarsis. Það tekst á 
við grimmdina í samfélaginu, ástina og hina algjöru 
fórn og ekkert er gefið eftir í engu að síður mjög svo 
ljóðrænum texta. Það minnir okkur að mörgu leyti á 
Medeu. Því þegar við fórum að skoða verkið þá átt-
uðum við okkur á því að þetta er verk um konu. Hún 
er í raun burðarás verksins og sú persóna sem ver 
mestum tíma á sviðinu og þar af leiðandi þótti okkur 
rétt að hún væri einnig í titli verksins. Halla er líka 
fyrir okkur ákaflega íslensk. Kona með sterka þörf 
fyrir sjálfstæði og jarðtengd en að sama skapi afar 
ljóðræn og heillandi.“  magnus@frettabladid.is

Fjarlægðin hjálpar
Þjóðleikhúsið frumsýnir í kvöld Fjalla-Eyvind og Höllu í leikstjórn Stefans Metz 
sem hefur áður sett hér upp sýningar ásamt Sean Mackoui, með góðum árangri.

LEIKSTJÓRINN 
OG HÖNN-
UÐURINN 
 Stefan Metz 
leikstjóri og 
Sean Mackoui 
leikmynda- og 
búninga-
hönn uður á 
stóra sviði 
Þjóðleikhússins. 
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KLASSÍSK ÁSTARSAGA  Nína Dögg Filippusdóttir og Stefán 
Hallur Stefánsson fara með hlutverk þeirra Höllu og Eyvindar.
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Sætabrauðsdrengirnir
Salnum í Kópavogi laugardaginn 21. 
mars
SÖNGVARAR: VIÐAR GUNNARSSON, 
BERGÞÓR PÁLSSON, GARÐAR THÓR 
CORTES OG GISSUR PÁLL GISSURARSON.
HALLDÓR SMÁRASON ÚTSETTI OG LÉK 
Á PÍANÓ. 

Þegar ég gekk inn í Salinn í 
Kópavogi rétt fyrir klukkan 
átta á laugardagskvöldið til að 
hlusta á hina svokölluðu Sæta-
brauðsdrengi, sat ungur maður 
við píanóið og var að spila djass. 
Þetta var Halldór Smárason sem 
ég held að fæstir viti hver er. Ég 
kannaðist þó við kauða, var á tón-
leikum í sumar þar sem hann kom 
mjög við sögu. Tvö framúrstefnu-
leg og glæsileg tónverk voru flutt 
eftir hann sem báru ótvíræðum 
hæfileikum vitni. Og ekki bara 
það, þau voru líka fyndin. 

Þessi húmor var allsráðandi á 
tónleikunum núna, þótt útsetn-
ingar Halldórs hafi í sjálfu sér 
ekki verið nein ómstríð furðu-
legheit. Halldór lék allan tím-
ann undir á píanóið, djassaði lög 
á borð við Litla tónlistarmanninn 
og Dagnýju. Lögin voru krydduð 
allskonar ærslum, bæði á meðan 
þau voru flutt og í kynningun-
um á undan. Um lagið Dalakof-
ann sagði Halldór t.d. að á ensku 
héti það The Dale Kofe. Í öðru 
var sungin ensk þýðing á setn-
ingunni „þið verðið að ýta bíln-
um, við erum að starfa hér“. Hún 
hljómaði svona: „You must eat the 
car, we are starving here.“

Söngvararnir gerðu óspart grín 
að sjálfum sér og létu allt flakka. 
Sumt má vissulega flokka sem 
fimmaurabrandara, en í stemn-
ingunni á tónleikunum voru slíkir 
brandarar líka fyndnir. Söngvar-
arnir voru þeir Viðar Gunnars-
son, Bergþór Pálsson, Garðar 

Thór Cortes og Gissur Páll Giss-
urarson. Sá síðastnefndi er ekki 
hár í loftinu og um það voru 
sagðar ófáar skrýtlur. Gissur t.d. 
kynnti lagið Litla tónlistarmann-
inn sem Tónlistarmanninn. Þegar 
hinir söngvararnir hváðu, öskraði 
Gissur alveg brjálaður: „Ókei, 
LITLI tónlistarmaðurinn!“ 

Söngvararnir skiptust á að 
kynna lögin, og á einum tíma-
punkti fór Gissur í fýlu vegna 
þess að hann fékk ekki að kynna 
næsta lag. Bergþór sagði þá við 
hann: „Gissur minn, þú færð að 
kynna fullt af lögum eftir hlé.“ 
Það dugði ekki til. Gissur gekk 
burt, settist í lítinn sófa og fór að 
borða banana, þungur á svip.

Eins og nærri má geta voru 
þetta skemmtilegir tónleikar. 
Útsetningarnar voru eftir Hall-
dór eins og áður hefur komið 
fram (með örfáum undantekning-
um). Þær voru líflegar, samsöng-
urinn var þéttofinn og djasspíanó-
leikurinn var alltumlykjandi. 

Það vantaði þó ákveðna fágun í 
sönginn. Söngvararnir sungu vel 
í sjálfu sér, en upp í opið geðið á 
hver öðrum, ef svo má segja. Með 
því á ég við að aðalsönglínurnar 
áttu það til að drukkna í mótrödd-
unum. Einhver hefði þurft að 
stjórna söngvurunum á æfingum, 
dempa mótraddirnar svo megin-
línurnar skiluðu sér betur. Sam-
söngurinn var ekki nógu fókuser-
aður á tónleikunum.

Halldór var hins vegar frá-
bær á píanóinu. Hann er magn-
aður djassari og alls konar hlaup 
og hröð hljómaskipti léku í hönd-
unum á honum. Og brandararnir 
hittu allir í mark, fólk bókstaf-
lega veltist um af hlátri. Þrátt 
fyrir smá annmarka var þetta því 
skemmtileg kvöldstund.  Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Það var glatt á hjalla 
á tónleikum Sætabrauðsdrengjanna á 
laugardagskvöldið. Enda fínir söngv-
arar og dagskráin full af gríni.

The Dale Kofe

SÆTA-
BRAUÐS-
DRENGIRNIR 
 Þeir félagar 
fóru á kost-
um í Salnum 
í Kópavogi.  
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Til hvers að flækja hlutina?
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SJÁLFKRAFA 
í BESTA ÞREP! 
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