
Tónlistarhópurinn Gadus morhua 
 
Sú árlega hefð hefur skapast í Stykkishólmi að haldin 
er þjóðbúningarhátíð stuttu eftir Jónsmessu. Hátíðin 
ber heitið Skotthúfan og sumarið 2016 var þemað 
Jörundur hundadagakonungur. Skipuleggjendum 
hátíðarinnar þótti því viðeigandi að bjóða upp á 
tónlistardagskrá þar sem gerð yrði tilraun til að 
sameina kvöldvökur baðstofanna og tónlistarflutning 
evrópskrar hirðmenningar. Það var þá sem leiðir 
Eyjólfs Eyjólfssonar söngvara og langspilsleikara og 
Steinunnar Arnbjargar Stefánsdóttur 
barokksellóleikara og kvæðakonu lágu saman og til 
varð vísir að nýjum tónlistarhópi.  
 
Samhljómur langspilsins og barokksellósins gaf strax ímyndunaraflinu lausan tauminn. Til 
Íslands rötuðu á öldum áður aðalsmenn í ævintýraleit og ekki ólíklegt að með í farteskinu hafi 
verið tískuhljóðfæri af meginlandinu. Rétt eins og Þórarinn Eldjárn lýsir á eftirminnilegan hátt 

í heimildarskáldsögunni Baróninum er franski 
aðalsmaðurinn á Hvítárvöllum leikur á knéfiðlu fyrir 
íbúa Reykjavíkur undir lok 19. aldar. En hvað ef 
baróninn hefði tekið hús á tónelskum bónda í 
Borgarfirði, sest í eitt fleti baðstofunnar með selló 
milli fóta, bóndinn andspænis með langspil við sitt 
hvora hnésbótina, og þeir tekið að leika saman? 
Hvernig ætli slíkur samruni forneskjulegrar 
baðstofumenningar og þokkufullrar 
heimsmenningar hafi hljómað?  
 

Ekki leið á löngu þar til hin fjölhæfa söng- og tónlistarkona Björk Níelsdóttir slóst í hópinn og 
hafa þau síðan komið fram við hin ýmsu tækifæri, jafn innanlands sem utan. Ber helst að nefna 
tónleika á Þjóðlagahátíðinni á Siglufirði, Sönghátíð í Hafnarborg og í Les Dominicains 
menningarsetrinu í Guebwiller í Frakklandi. Meðal næstu verkefna eru upptökur fyrir 
geisladisk og undirbúningur vegna útgáfutónleika í Reykjavík og á Akureyri. Þá mun hópurinn 
koma fram tónlistarhátíðum í Vannes í Frakklandi og Genf í Sviss næsta sumar.  
 
Gadus morhua er latneska fræðiheitið yfir 
atlantshafsþorsk, og því þjóðlegt og 
alþjóðlegt í senn. Það er því ekki aðeins 
virðulegt latneskt heiti sem sómir sér vel 
bæði á prenti og í mæltu máli. Heitinu er öllu 
fremur ætlað að vera skírskotun í 
þvermenningarlega tónlistarnálgun hópsins. 
Hryggjarstykkið í efnisskrá Gadus morhua eru 
íslensk og erlend þjóðlög, einsöngslög í eigin 
útsetningum og frumsamið efni þar sem 
fléttast saman hljómheimar barokksins og 
baðstofunnar á nýstárlegan hátt.  
 


