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Í þessari ritgerð er að finna umfjöllun, rannsókn og greiningu á þeim áhrifum sem hið íslenska 

kvikmyndavor hafði á landslag í leiklistum á Íslandi. Þegar talað eru um hið íslenska 

kvikmyndavor, er átt við þá grósku sem átti sér stað í íslenskri kvikmyndagerð, eftir að 

kvikmyndastjóður var settur á laggirnar árið 1979.  Höfundur lagði upp með að reyna sýna fram á 

hvernig ungur og óheflaður kvikmyndaiðnaður hafði áhrif á leiklist sem fag í landinu. Í ritgerðinni 

er að finna almenna umfjöllun um landslag í leiklistum árin 1978-1980. Og hvernig það tók 

stakkaskiptum með tilkomu nýs miðils. Meðal þess sem er skoðað er hvernig ungir og ný útskrifaðir 

leikarar fótuðu sig í þessum nýja farvegi og hvernig þeir eldri og reyndari gátu aðlagast breyttum 

tímum. Þá er sýnt fram á hvernig áhugamönnum fjölgaði í hópi leikara, og hvernig 

kvikmyndaleikstjórar nýttu sér þá leikara bæði áhuga og faglærða sem í boði voru þá. Í ritgerðinni 

er einnig fjallað um bein efnisleg áhrif kvikmyndarinnar á leikhúsið og öfugt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

Efnisyfirlit 

 
Inngangur     bls. 6 

Um landslag í leiklist á Ísland 1978 – 1980        7 

Stofnun kvikmyndasjóðs – lóan kemur               8 

Bein áhrif kvikmynda á sviðslist – og öfugt       10 

Stjarna fæðist?           13 

Að fóta sig í nýjum miðli                  17 

Innrás áhugamanna í leiklist            19 

Nýir tímar - gamlir menn                                23 

Heimildarskrá                  27 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Inngangur 

Leiklist hefur verið atkvæðamikil í menningarlífi Íslendinga alla 20. öldina. Hér á landi eru rekin 

tvö ríkisstyrkt leikhús, öflugur kvikmyndasjóður, er heitir í dag Kvikmyndamiðstöð, hinir ýmsu 

menningarsjóðir styðja vel við bakið á hverskyns leiklist, hvort sem notast er við svið eða 

myndavél. Bæði leikhús eða leiksviðslistin og kvikmyndagerðarlistin eiga sér grundvöll í almennri 

leiklist og leiktjáningu. Hún er sameiginlegur snertiflötur beggja listgreina og áhugavert að skoða í 

sögulegu samhengi hvernig eða hvort þessar tvær listgreinar hafi skarast. Leiklist á Íslandi er 

vinsælt sport. Öflug leikfélög er að finna í nær öllum bæjarfélögum, í skólum, framhaldsskólum og 

svo framvegis. Að skoða sögu leiklistar í heild sinni vekur ekki mikinn áhuga hjá undirrituðum, en 

einstaka þættir hennar gefa hins vegar kost á áhugaverðri og spennandi greiningu.  

 

Þegar leiklist á Íslandi undanfarin 35 ár er skoðuð, er kannski erfitt að henda nákvæmlega reiður á 

hvort breyting eða straumhvörf hafi orðið. Þegar undirrituðum varð hins vegar ljóst að almenn 

kvikmyndagerð í landinu sé aðeins rétt um 30 ára gömul, vakti það forvitni. Hvaða áhrif hefur það á 

landslag i leiklistum, þegar nýr miðill, jafn öflugur og raun ber vitni bætist í hópinn? Hvernig 

bregðast leikarar við nýjum miðli, og hvaða áhrif hefur það á starfsgrein þeirra? Hverskonar samtal 

verður til á milli leiksviðsins og kvikmyndaformsins? Þetta eru spurningar sem hvöttu undirritaðan 

áfram í rannsókn sinni og skrifum.  

 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara því hvort að kvikmyndagerð á Íslandi, sem er tiltölulega 

ung í samanburði við nágrannalönd, hafi með einhverju móti haft áhrif á almenna leiklist í landinu, 

eða ennfremur landslag í leiklist á Íslandi. Það eru helst árin 1978 – 1980 sem verða til skoðunar, en 

einmitt á þeim árum er sagt að kvikmyndagerð á Íslandi hafi slitið barnskónum, með því sem hefur í 

seinni tíð verið nefnt hið íslenska kvikmyndavor.  

 

Til hliðsjónar eru þrjár spurningar. Hafði hinn nýsprottni kvikmyndaiðnaður áhrif á leiksviðslist í 

landinu.? Þar verður skoðað hvort að hinni nýi miðill hafi nýst leikhúsmönnum í listsköpun þeirra. 

Hvort að hinn nýi iðnaður hafi eitthvað getað lært af íslenska leikhúsinu og hvort að kvikmyndin 

hafi haft áhrif á leikhúsið í seinni tíð. Það verður reynt að kortleggja hvernig kvikmyndin breytti 

leiklistarlandslaginu hér á landi og þá með hvaða hætti nákvæmlega og hvort að einhverskonar 

samtal hafi verið á milli þessara listgreina. Hvernig tiltölulega frumstæður iðnaður fól 

leikúsmönnum að sjá um dagskrárgerð sjónvarpsins, hvort að Leiklistarskólinn hafi tekið mið af 

nýjum miðli og hvort að atvinnuumhverfi leikara hafi tekið stakka skiptum í kjölfarið.  
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Um landslag í leiklist á Ísland 1978 – 1980 

 

Eins og í dag voru þrír starfandi atvinnuleikhópar á Íslandi á þessum árum. Leikfélagið á Akureyri 

hafði verið starfandi þarna í fimm ár sem atvinnuleikhús. Fastráðinn leikhópur var við 

Þjóðleikhúsið og svo var það Leikfélag Reykjavíkur, en Borgarleikhúsið var óbyggt, svo hópurinn 

hafðist við í húsi Iðnó.  

 

Fastráðinn leikarahópur Þjóðleikhússins taldi um það bil 30 manns á þessum árum og var 

leikhússtjóri Sveinn Einarsson.1 Fastráðnir leikarar hjá Leikfélagi Reykjavíkur voru um 19-212, en 

þar var Vigdís Finnbogadóttir við stjórnvölinn. Á Akureyri var Brynja Benediktssdóttir leikhússtjóri 

frá 1978-1979 og Oddur Björnsson 1979-1980 og þar voru um 12-16 leikarar fastráðnir3. Þessar 

tölur gefa þó ekki endilega rétta mynd af stöðugildum í leikhúsum fyrir leikarana. Margfalt fleiri 

leikarar komu að hverju leikári hjá öllum leikfélögum. Sumir mögulega aðeins ráðnir í eitt hlutverk, 

en aðrir á launum í allt að 12 mánuði. Yfir 500 sýningar voru sýndar á hinum ýmsu uppsetningum á 

bæði stóra og litla sviði Þjóðleikhússins. Yfir 12 uppfærslur voru sýndar hjá LR á þessum tíma. 

Sviðslist var í miklum blóma á þessum árum, til dæmis var leikárið 1978-1979 metár í aðsókn hjá 

Þjóðleikhúsinu.  

 

Kvikmyndaframleiðsla var nánast engin og þóttu það mikil viðbrigði þegar ungir ofurhugar réðust í 

að framleiða kvikmyndir. Leikarar gátu því ekki stólað á neina vinnu í eiginlegum 

kvikmyndaiðnaði. Einhverja vinnu var að fá við Útvarpsleikhús Ríkisútvarpsins, en nokkrar 

útvarpsuppfærslur voru árlega.  

 

Um framleiðslu á leiknu efni hjá Sjónvarpinu er erfitt að segja hversu margir leikarar nákvæmlega 

fengu slík störf á hverju ári. Litlar heimildir eru um hvaða leikarar léku í hverju stykki., en óhætt er 

að fullyrða að það hafi ekki verið mikið. Í fyrsta lagi voru Íslendingar ekki alveg komnir upp á lagið 

með að framleiða leikið efni. Þá frekar voru framleiddir svokallaðir skemmtiþættir þar sem 

sjónvarpsmenn fengu kynlega gesti og hæfileikafólk í heimsókn. En vissulega voru framleiddar 

sjónvarpskvikmyndir og fengu ýmsir faglærðir leikarar þar tækifæri til að spreyta sig.  

 

Hér er í raun verið að lýsa atvinnuumhverfi og landslagi þar sem leikarar gátu einungis reitt sig á 

leikhúsin til að hafa í sig og á. Allt annað var í besta falli tilfallandi. Sá iðnaður sem leikarar á 

Íslandi lifðu og hrærðust í á þessum árum var því heldur harður bransi og í samanburði við álíka 
                                                
1 Árni Ibsen, 1986 
2 Samkvæmt upplýsingum frá Tómasi Zoega fyrrum fjármálastjóra leikfélagsins.  
3 Haraldur Sigurðsson, 1992 
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iðnað í nágrannaríkjum, þá gátu leikarar hér á landi átt töluvert erfiðara uppdráttar, enda mun færri 

tækifæri og tekjumöguleikar til staðar. Hið íslenska kvikmyndavor var hvalreki fyrir leikara.  

 

Stofnun kvikmyndasjóðs – lóan kemur 

 

Þegar talað er um hið Íslenska kvikmyndavor, er átt við árin 1978 - 1980, en þá má segja að almenn 

kvikmyndagerð hafi hafist á Íslandi. Auðvitað höfðu þá kvikmyndir verði gerðar á Íslandi í fleiri ár, 

en 29 ár liðu milli þess að fyrsta íslenska kvikmyndin var gerð og að Kvikmyndasjóður var 

stofnaður. Stofnun Kvikmyndasjóðs er mikilvægasti atburður hins íslenska kvikmyndavors. Því 

þegar ríkið viðurkenndi íslenska kvikmyndagerð sem iðnað, sem nyti styrkja frá ríkinu og mögulega 

skattafslátta, má segja að boltinn hafi farið að rúlla. Stefna stjórnvalda var skýr: 

 

,,Kvikmyndasjóður er til að efla þá listgrein sem er mest vanrœkt allra lista. Hlutverk kvikmyndasjóðs er að 

styrkja og efla íslenska kvikmyndagerð með beinum fjárstyrkjum, lánum, ábyrgðum og verðlaunum, — að 

koma á fót kvikmyndasögusafni sem heimilt skal að sýna kvikmyndir sínar á sýningum sem undanþegnar eru 

öllum opinberum gjöldum, — að stuðla á annan hátt að bættri kvikmyndamenningu, m.a. með þvi að 

verðlauna kvikmyndahús sem fram úr skara við val á góðum kvikmyndum og barnamyndum til sýninga. Lán 

og ábyrgðir sem veitt eru höfundum eða framleiðendum íslenskra kvikmynda mega nema allt að 80% af 

kostnaði við gerð myndarinnar.” 4 

 
 
 Árið eftir að kvikmyndasjóður komst á laggirnar, komu út þrjár íslenskar kvikmyndir, sem var 

algjört met þá. Þá var kvikmyndahátíðin í Reykjavík haldin í fyrsta sinn árið 1978, og var þá hluti af 

Listahátíð. Tilurð hennar er ævinlega talin upp í samhengi við hið íslenska kvikmyndavor.5  

 

Myndirnar sem um ræðir voru Land og synir eftir Ágúst Guðmundsson, Veiðiferðin eftir Andrés 

Indriðason og Óðal feðranna eftir Hrafn Gunnlaugsson. Næstu ár á eftir komu út nánast þrjár til 

fjórar kvikmyndir árlega og hefur fjöldi framleiddra kvikmynda á ári aukist hægt og bítandi síðan 

þá. Á árunum 2004-2010 komu að meðaltali út fimm til sex kvikmyndir á ári. Eina undantekningin 

á því er árið 2010, sem væntanlega útskýrist af niðurskurði í Kvikmyndamiðstöð (sem áður hét 

Kvikmyndasjóður,) og almennra þrenginga í efnahagi.  

 

Þó svo svo að kvikmyndavorið hafi þungt vægi í allri sagnfræðilegri skoðun á kvikmyndagerð á 

Íslandi, þá eru ýmsir aðrir þættir sem verður að taka tillit til. Til dæmis þegar Ríkissjónvarpið hóf 

                                                
4 Þjóðviljinn, 1975 
5 Bergsteinn Sigurðsson, 2003 
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útsendingar árið 1966, en í kjölfarið var fyrsta leikna efnið framleitt. Fyrir þann tíma höfðu aðeins 

sjö kvikmyndir í fullri lengd verið framleiddar á Íslandi, af íslendingum.6  

 

Stofnun Ríkissjónvarpsins lagði grunninn að kvikmyndaiðnaðinum. Með tilkomu þess skapaðist 

eftirspurn eftir faglærðu fólki. Til dæmis kvikmyndatökumönnum, handritshöfundum, leikstjórum, 

leikmyndahönnuðum, leikurum og fleiri stöðum, sem notuðu svo seinna sömu krafta í gerð 

kvikmynda. Stór hópur íslendinga (Þráinn Bertelsson, Hrafn Gunnlaugsson og Ágúst Guðmundsson 

til dæmis), leituðu sér menntunnar í nágrannalöndum Íslands í kvikmyndagerð, og einmitt sami 

hópur var í fararbroddi í hinu eiginlega kvikmyndavori.  

 

Að koma ríkisapparati eins og Kvikmyndasjóð á laggirnar, gerðist ekki á einni nóttu. Árið 1972 var 

sett í lög að Menningarsjóður svokallaður myndi styrkja eitt kvikmyndargerðarverkefni á ári um 

500 þúsund krónur. Sú upphæð hækkaði svo lítillega. Frumvarp um eiginlegan Kvikmyndasjóð var 

upphaflega lagt fram á Alþingi árið 1975, en varð ekki að lögum. Því var svo breytt enn frekar og 

var loksins samþykkt í apríl 1978 og í kjölfarið varð sjóðurinn að veruleika. Margir annmarkar voru 

þá á upphaflegu starfi sjóðsins, til dæmis fékk hann ekki fastan tekjustofn innan skattalaga fyrr en 

árið 1984. Þau vandamál verða þó ekki tíunduð hér, enda ekki það efni sem liggur til grundvallar.7  

 

,,Ég vænti þess að háttvirtir alþingismenn taki þessu frumvarpi með skilningi og séu á eitt sáttir um, að ekki 

megi draga öllu lengur að veita íslenzkri kvikmyndagerð skipulegan stuðning. Og ég vænti þess að takast 

megi að afgreiða þetta frumvarp á þessu þingi. Mér er ljóst að um einstök atriði þessa frumvarps hljóta að 

verða skiptar skoðanir. Hef ég síður en svo nokkuð við það að athuga að alþingismenn skoði málið frá frá 

öllum hliðum og breyti ef þurfa þykir. Ég vona aðeins að við getum orðið ásátt um kjarna málsins, það að 

móta ákveðinn stuðning við unga starfsgrein."8 

 

Þó svo að kvikmyndagerð hafi farið tiltölulega seint af stað á Íslandi, þá var Ísland ekki endilega 

mikill eftirbátur norðurlandanna. Danmörk stofnaði til að mynda sinn sjóð árið 1972 og hafði þó 

kvikmyndagerð lifað löngu og blómlegu lífi í landinu fyrir þann tíma, og að sjálfsögðu með aðkomu 

Ríkisins. Í Svíþjóð var formlegur Kvikmyndasjóður stofnaður árið 1963, en í Noregi árið 2001, en 

áður hafði sams konar starfsemi verið undir menntamálaráðuneytinu. Sjálfstæð stofnun kom hins 

vegar ekki fyrr en löngu síðar. En þá verður einnig að taka fram að stór Norræn fyrirtæki á borð við 

Nordisk Film hafa lifað blómlegu lífi, enda markaðsvæði Norðurlandanna margfalt stærra en á 

Íslandi og því geta farsæl fyrirtæki stækkað. Danmörk og Svíþjóð áttu meira að segja farsælt tímabil 
                                                
6    Kvikmyndin 79’ af stöðinni frá árinu 1962 var dönsk framleiðsla. 
7 Tíminn, 1978 

8 Tíminn, 1978 – Vilhjálmur Hjálmarsson menntamálaráðherra. 
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í þöglum myndum um aldamótin 1900.9  

 

Þegar Ríkissjónvarpið var stofnað og framleiðsla á leiknu efni á Íslandi hófst árið 1966 ráku 

stjórnendur sjónvarpsins sig fljótlega á þá hindrun að fáa gjaldgenga kvikmyndagerðarmenn var að 

finna í röðum íslenskra listamanna. Var því leitað til íslenskra leikhúsmanna til að vera við 

stjórnvölinn á framleiddu efni og það í kjölfarið kallað sjónvarpsleikrit. Leikhúsmenn voru vanir að 

vinna innan ramma sviðsins, sem þeim fannst eflaust svipaður og rammi myndavélarinnar. Hins 

vegar var meginmunurinn sá að í leikhúsinu eru það orð og gjörðir sem reka söguna áfram á meðan 

í sjónvarpi eða kvikmyndum þá er það myndavélin sem er sögumaðurinn. Sú hugmynd að láta 

leikhúsmenn vinna að sjónvarpsefni var reyndar afar langlíf á Íslandi. Til dæmis þegar Sveinn 

Einarsson var dagskrárstjóri Ríkissjónvarpsins árið 1989 – 1993, þá leitaði hann jafnt til 

kvikmyndagerðarmanna og leikhúsmanna til að vinna efni fyrir sjónvarpið. Svo má benda á að einn 

helsti kvikmyndaleikstjóri Íslendinga, Baltasar Kormákur, kom úr leikhúsinu og hefur aldrei fengið 

neina formlega menntun sem kvikmyndaleikstjóri.10  

 

Kvikmyndasjóður heitir í dag eins og áður hefur verið tekið fram Kvikmyndamiðstöð. Hann hefur 

styrkt nær allar íslenskar kvikmyndir sem gerðar hafa verið frá stofnun hans, með sárafáum 

undantekningum. Hans fyrsta úthlutun árið 1979 var upp á 30 milljónir, en árið 2006, hafði 

sjóðurinn úr einum 300 milljónum að moða. Að þjóðinni eða íslenskum áhorfendum undanskildum 

er hann stærsti bakhjarl íslenskrar kvikmyndagerðar.  

 

Bein áhrif kvikmynda á sviðslist – og öfugt 

 

Tækni kvikmyndanna hefur fyrir löngu skilað sér inn í leikhúsið. Erfitt er að finna nákvæmlega 

hvenær fyrstu sýningarnar sem nýttu sér vídjótækni voru sýndar á Íslandi, en ljóst er að það var að 

kvikmyndavorinu loknu. Bæði vegna þess að tíðarandinn var ennþá sá að vídjó ætti ekki heima í 

leikhúsi og vegna þess að allt of dýrt þótti að nota filmu í að gera vidjó, sem myndi svo einungis 

vera notað í augnablik í leiksýningu. Að meðhöndla filmu er gríðarlega dýrt, bæði verður að kaupa 

hana og framkalla í útlöndum, og í þá daga varð að nota flókin klippiborð til þess að skeyta saman 

vídjóinu. Í dag er vídjótæknin vel þekkt innan leikhússins. Á undanförnum árum má nefna sýningar 

á borð við Mind Camp, sem reiddi sig að miklu leyti á að sjónvarpa ákveðinni atburðarrás sem 

gerðist ekki á sviðinu, til áhorfenda. Brúðguminn, kvikmynd Baltasars Kormáks var unnin samhliða 

uppsetningu hans á Ívanov eftir Anton Tsjekov, og innihélt uppsetningin mörg myndskeið úr 

                                                
9 Upplýsingar fengar af heimasíðum tilgreindra stofnanna 
10  Munnlegt viðtal við Svein Einarsson 
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kvikmyndinni. Þá setti Nemendaleikús Listaháskólans nýverið upp leiksýninguna Bráðum hata ég 

þig, sem notaðist mikið við myndbönd.  

 

Um tengsl lifandi viðburða og þeirra sem eru kvikmyndaðir eða teknir upp, og áhrif miðlanna á 

hvorn annan hefur Philip Auslander skrifað mikið. Í greininni Live Performance in a Mediatized 

Culture skrifar Philip um hvað kvikmyndin dró mikinn lærdóm af stílbrögðum leikhússins þegar 

hún kom fyrst fram og hvernig leikhúsið gerði það sama, þegar tækninýjungum í kvikmyndaiðnaði 

tók að fara fram: 

 

,,Live performance now often incorporates mediatization such that the live event is a product of media 

technologies. This has been the case to some degree for a long time, of course: as soon as electric 

amplification is used, one might say that the event is mediatized.”11 

 

En þannig nefnir Philip örlítið dæmi um áhrif nýrra miðla á leikhúsið. Auðvitað hefur því leikhúsið 

fengið margt að láni frá kvikmyndum og öfugt. Hins vegar er sá grundvallar munur á miðlunum, að 

áhrifin geta aldrei orðið ráðandi. Það er, straumhvörf í kvikmyndagerð geta aldrei orðið til þess að 

leiksviðslist breytist til frambúðar og öfugt. Miðlarnir geta aðeins hjálpað hvor öðrum í minni 

atriðum.  

 

Um áhrif leiksviðslistar á Íslandi á íslenskar kvikmyndir er heldur erfitt að tíunda með fullri vissu. 

Um augljós áhrif, eins og til dæmis leikstíl eða teatrískan expressjonisma vilja íslenskir leikstjórar 

heldur kalla það þeirra eigin stílbrögð, en ekki áhrif frá leikúsum, og er undirritaður í engri stöðu til 

að efast um það. En mikill munur er á leikstíl í kvikmyndum og á sviði. Það hefur augaleið að 

leikstíll á leiksviði er mun stærri og dramatískari en gengur og gerist í kvikmyndum. Gjörðir 

leikarans fá meira rými og látbragð hans þarf að vera skýrt og æft. Raddbeiting er mikið atriði en 

tala þarf skýrt og hátt, án þess að það bitni á túlkun textans. En þess vegna er því algjörlega sleppt 

að ræða við leikstjóra, einfaldlega vegna þess að hlutleysi þeirra og geta til þess að horfa sanngjarnt 

á eigin verk er ekki til staðar. Væri í þessu samhengi hægt að vitna í ótal viðtöl við til dæmis Hrafn 

Gunnlaugsson og Friðrik Þór Friðriksson 

 

Hins vegar mætti færa rök fyrir því að reynsluleysi íslenskra leikstjóra, sem er óumdeilanlegt, hafi 

spilað stóran þátt. Kennsla í sérhæfðri leiklist fyrir framan myndavél hófst ekki fyrr en 1975, þegar 

Ríkisleiklistarskólinn var stofnaður. Voru því leikarar flestir mun skólaðari í sviðsleik en 

kvikmyndaleik. Reynsla og þekking leikaranna hefur því mögulega reynst ungum og reynslulausum 

                                                
11 Philip Auslander,  bls. 24 1999  
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kvikmyndaleikstjórum heldur of stór biti, og hafa þeir því látið leikarana mögulega ráða ferðinni, án 

þess þó að gera sér grein fyrir því sjálfir. Vandamál íslenskra kvikmynda lengi vel var einmitt það 

að bæði samtöl og leikstíll voru helst til of ,,leikhúsleg,” og loðir jafnvel við einstaka leikstjóra 

ennþá, þó svo þeir af nýja skólanum séu blessunarlegar lausir við þá bölvun.  

 

Leikur í kvikmyndum mun aftur á móti ekki hafa nein áhrif á leik á sviði. Sá realíski leiklistarstíll 

sem viðgengst í kvikmyndum, er ekki eitthvað sem kvikmyndin skóp, heldur hefur hann verið til 

sem stílbragð og verkfæri í leikhúsinu í áraraðir. Allt tal um hvernig þessir miðlar hafa haft áhrif á 

hvora aðra, verður því ekki meira en vangaveltur. Það er þó helst að niðurstaða þessarar ritgerðar 

verði á þann veginn,  að hugsanlega hefðu íslenskir kvikmyndaleikstjórar mátt læra meira af 

leikhúsinu í stað þess að hundsa það, þó að mat á því sé oft full huglægt. 

 

En burtséð frá vangaveltum um stíl og stílbrögð þá hafði hið íslenska kvikmyndavor bein 

áþreifanleg áhrif á íslenskt leikhúslíf. Það sést til dæmis þegar litið er til aðsóknar annarsvegar á 

kvikmyndum og hins vegar í leikhúsin. 

 

Árið 1980, sama ár og fyrstu myndir íslenska kvikmyndavorsins litu dagsins ljós, voru 85.427 

miðar seldir12 á alls 280 sýningar bæði á litla og stóra sviði Þjóðleikhússins. Að meðaltali sóttu 

árlega um 52 þúsund gestir sýningar leikfélags Reykjavíkur13 En nánari tölur um aðsókn árin 1980-

1981 vantar. Það ár var algjört metár í miðasölu á íslenskar kvikmyndir. Ef horft er á bara tölu 

Þjóðleikhússins kemur það skýrt fram að þetta ár voru gestir leikhússins í sögulegu lágmarki. Árið 

eftir voru 101 þúsund gestir og árið áður 91 þúsund. Um orsakasamhengið þar á milli er erfitt að 

fullyrða um. En það liggur fyrir svart á hvítu, að sama ár og íslenskar kvikmyndir spruttu fram með 

miklum vinsældum, var minni straumur í Þjóðleikhúsið.  

 

Svo mætti skrifa um leikferðir leikhúsana og hvort að kvikmyndin hafi með einhverju móti haft 

áhrif á þær. Bæði Þjóðleikhúsið og Leikfélag Reykjavíkur gerði út einstaka sýningar um allt land á 

þessum árum. Þá tíðkaðist það líka hjá kvikmyndagerðarmönnum að senda eintök af kvikmyndum 

sínum út á land, þegar aðsókn á myndina í höfuðborginni hafði staðnað. Í dag hafa þessar ferðir 

nánast algjörlega lagst af, að minnsta kosti eru þær ekki með jafn skipulögðum hætti og var á árum 

áður. Erfitt er að lesa úr tölum frá Þjóðleikhúsinu að kvikmyndin hafi haft einhver áhrif þar á. Að 

vísu voru aðeins fjórar sýningar sýndar á leikferðum árin 1982-1984, sem er sögulegt lágmark, en 

25 sýningar árið eftir. Hins vegar fullyrti einn viðmælenda minna að það hafi verið tilkoma 

                                                
12 Árni Ibsen, 1996 
13 Eggert Þór Bernharðsson, Þórunn Valdimarsdóttir 1997 



 13 

kvikmyndanna sem á endanum réði niðurlögum skipulagðra leikferða.14  

 

 

Stjarna fæðist? - Sigurður Sigurjónsson í viðtali 

 

Sigurður Sigurjónsson leikari útskrifaðist úr Leiklistarskóla Íslands árið 1976, eða svona nánast inn 

í veturinn sem kom á undan hinu íslenska kvikmyndavori. Beint eftir útskrift fór hann að leika hjá 

Þjóðleikhúsinu, en þá í minni hlutverkum aðallega.  

 
,,Á þessum tíma horfðum við [leikarar – innskot] ekkert til kvikmynda, enda var ekkert í gangi. Það var 

einhver örlítil starfsemi í sjónvarpinu og mig minnir eins og ég hafi fengið hlutverk í einni 

sjónvarpsbíómynd. Henni var leikstýrt af Baldvini Halldórssyni, sem hafði enga menntun í 

kvikmyndagerð.”15 

 

Fyrsta kvikmyndahlutverk Sigurðar var aðalhlutverkið í kvikmyndinni Land og synir í leikstjórn 

Ágústar Guðmundssonar. Byggði kvikmyndin á samnefndri skáldsögu Indriða G. Þorsteinssonar. 

Land og synir var fyrsta kvikmyndin sem gerð var á Íslandi með styrk frá Kvikmyndasjóði Íslands. 

 

,,Það var alveg einstakt að fá þetta hlutverk. Það höfðu auðvitað verið gerðar kvikmyndir hér áður. En það 

var mikið gert úr tilurð þessarar. Ég var 23 ára gamall þegar hún var gerð. Ég hafði aðeins unnið í 

leikhúsinu, og svo lítillega í Stundinni okkar og þekkti kvikmyndamiðilinn afskaplega lítið.” 

 

Samkvæmt Sigurði var lítil sem engin kennsla í Leiklistarskólanum á þessum tíma, sem snéri að 

kvikmyndaleik. Í besta falli var eitt námskeið, en meira var það ekki, enda kannski ekki grundvöllur 

fyrir því. Kvikmyndin var frumsýnd árið 1980 og verður að taka fram að hún er aðsóknarmesta 

kvikmynd Íslands frá upphafi, en á hana seldust 110 þúsund miðar. Velgengni myndarinnar sýnir 

glögglega hve mikinn áhuga íslenska þjóðin hafði á íslenskri kvikmyndagerð. Þá spegluðu efnistök 

myndarinnar ákveðinn anda í samfélaginu, en hún fjallaði um togstreituna milli sveitar og 

borgarmenningarinnar, en á þeim tíma þegar byrjað var að halla undan fæti íslensks strjálbýlis.   

 

Það er óhætt að fullyrða að Sigurður Sigurjónsson sé fyrsti kvikmynda-stórleikari Íslendinga. Hann 

þótti standa sig vel í hlutverki hins unga Einars í kvikmyndinni.16 Sú staðreynd að 110 þúsund 

manns borguðu sig inn á kvikmynd þar sem hann sat í öndvegi skipaði hann umsvifalaust í þröngan 

hóp þekktustu leikara Íslands. Tækifæri leikara á Íslandi til að ná annarri eins útbreiðslu voru afar fá 
                                                
14 Munnlegt viðtal við Svein Einarsson 
15 Munnlegt viðtal við Sigurð Sigurjónsson 
16 Morgunblaðið, 1980 
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og þrátt fyrir að stórir leikarar höfðu verið áberandi í leikhúslífinu og jafnvel farið í leikferðir víða 

um landið, þá höfðu þeir varla tækifæri til þess að ná til 110 þúsund manns á einu bretti.  

 

Árið 1981 fékk Sigurður sitt stærsta hlutverk í Þjóðleikhúsinu til þessa. Hann lék Mozart í leikritinu 

Amadeus sem leikstýrt var af Helga Skúlasyni. Hann hafði þegar leikið aðalhlutverk í sýningum á 

borð við Hvað sögðu Englarnir og Kirsiblóm á Norðurfjalli – Heilagur Narúkamí og Hugleiðsla, á 

Litla sviði Þjóðleikhússins.  En þetta var íburðarmesta hlutverk hans í leikhúsinu frá því hann 

útskrifaðist úr skólanum. Það var lagt mikið upp úr Amadeus. Leikritið hafði slegið í gegn í London 

skömmu áður og var engu til sparað við uppfærsluna hér á landi. Salieri var leikinn af Róberi 

Arnfinnssyni einum ástsælasta leikara landsins á þeim tíma. Sigurður vill ekki meina að hann hafi 

landað hlutverkinu í kjölfar vinsælda kvikmyndarinnar.  

 

,,Nei held að það hafi ekki haldist í hendur. Ég var orðinn fastráðinn í Þjóðleikhúsinu og var mikið nýttur í 

bæði stór og lítil hlutverk. Minn ferill var og er einhvernveginn þannig. Ég var stöðugt í vinnslu.” 

 

Ef skoðuð eru hlutverk Sigurðar í bæði kvikmyndum, sjónvarpi og leikhúsum frá 1980, er það alveg 

ljóst að hann hefur haft mikið að gera. Uppúr 1980 var hann einnig að skemmta út um alla 

Reykjavík með Randveri Þorlákssyni við góðan orðstír. Hins vegar er ekkert sem bendir til þess að 

Sigurður hafi orðið í kjölfarið eftirsóttasti leikari Íslands, eða falli undir þau viðmið sem almennt 

gilda um ,,kvikmyndastjörnur”. Þvert á móti, vissulega hafði hann í nógu að snúast, en næsta 

aðalhluverk hans í kvikmynd kemur ekki fyrr en níu árum síðar, þegar hann leikur Umba í 

kvikmyndinni Kristnihald undir Jökli.  

 

Þá verður einnig að líta til þess að stjörnur, hvort heldur sem er á sviði kvikmynda eða tónlistar áttu 

ekki sama aðgengi að fjölmiðlum og erlendis. Fyrir það fyrsta fylgdi listalífi ekki mikill glamúr. 

Nógu gott þótti ef menn gátu unnið við sína list, en einstaklega fáum listamönnum tókst að skapa 

sér eitthvað ríkidæmi. Það gat varla átt við um nema einstöku listmálara, tónlistarmenn og 

rithöfunda. Líklega lifði enginn íslenskur leikari í vellystingum þá og varla í dag heldur.  

 

Þá var engin gul-pressa í þá daga og áhugi fjölmiðla á einkalífi leikara og frægðarfólks afar 

takmarkaður. Ekkert ,,hverjir voru hvar,” eða ,,heyrst hefur,”.  Auðvitað voru menn teknir í viðtöl 

og heyrt í þeim hljóðið endrum og eins, en fréttamat og framsetning eins og þekkist í erlendum 

slúðurblöðum og mögulega almennt í erlendri pressu, þekktist ekki hér á landi, en svo að 

,,kvikmyndastjörnur” skíni skært, þá þarf fjölmiðlaumfjöllun að vera með þeim hætti.  

 



 15 

,,Blessunarlega hafa stjörnur ekki viðgengist í leiklist á Íslandi nema að litlu leyti. Það er ekki leikarinn sem 

selur myndina á Íslandi eins og þekkist erlendis. Heldur góð kvikmynd og góð saga.” 

 

Þessi fullyrðing er athyglisverð. Því sé kvikmyndasaga Íslands skoðuð, þá er eiginlega hægt að slá 

því föstu, að engin eiginleg kvikmyndastjarna hafi enn orðið til. Vissulega hafa skapast leikarar sem 

hafa notið mikilla vinsælda. Orðið frægir fyrir túlkun sína á einstaka hlutverki, fegnið heilmikla 

fjölmiða umfjöllun og svo framvegis. En um samband kvikmyndastjarna og kvikmyndagreina17 

hafa ótal lærðar greinar verið skrifaðar, og þá sérstaklega með miðil18 stjörnunnar að leiðarljósi. 

 

 ,,Miðill gæti falist í: a) þeim týpueinkennum sem tengd eru stjörnunni (til dæmis Monroe í 

hlutverkum ,,heimsku ljóskunnar” eða þunglyndislegum og rómantískum hlutverkum Garbo; b) 

aðstæðum, sviðsetningu eða almennu samhengi sem tengist stjörnunni (t.d. Sambandi Garbo við 

gifta menn, stöðu Waynes í vestrum (..)”19 

 

Er þarna átt við að stjarnan verður til sem einhverskonar erkitýpa úr vinsælli kvikmyndagrein. Ef 

horft er í átt til Hollywood, má sjá að til verða varla almennar stjörnur í kvikmyndum. Myndun 

stjörnunnar tengist ákveðnum greinum kvikmyndanna. Það eru til hasarmyndastjörnur á borð við 

Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger og Silvester Stallone, vestrastjörnur á borð við Clint 

Eastwood og John Wayne, gamanmyndastjörnur og þar fram eftir götunum. Á Íslandi hefur varla 

enn þann dag í dag skapast eiginleg hefð fyrir mismunandi kvikmyndagreinum. Íslenska 

spennumyndin hefur aldrei orðið að áþreifanlegri stærð með tilheyrandi blossum og hraða. Hér hafa 

ekki verið gerðar nógu margar myndir innan ákveðinnar greinar, til þess að einhver sérstök hefð 

skapist fyrir þeim. Íslenska gamanmyndin er vissulega til, en allar skilgreiningar þar innan, eru í 

besta falli tilfallandi. Þess vegna höfum við ekki eignast stjörnur eins og þekkjast erlendis. Það eru 

afskaplega fáir íslenskir leikarar sem hafa svo sterk persónueinkenni í augum áhorfanda að þeir eru 

fengnir til að leika svipuð, eða sömu hlutverkin aftur og aftur. Hilmir Snær, er vinsæll íslenskur 

leikari, jafnvel stjarna í ólærðu álitri sumra, en Hilmir er aftur á móti ekki þekktur fyrir einhverja 

eina sérstaka túlkun í ákveðinni kvikmyndagrein og er þess vegna ekki type-castaður,20  heldur 

vegna þess einfaldlega að hann þykir góður leikari og er vinsæll eftir því.  

 

Ennfremur segir Sigurður að kvikmyndaleikstjórar hafi á þessum tíma haft töluverða fordóma fyrir 

lærðum leikurum, eða almennt þeim leikurum sem vanir voru að leika á sviði.  
                                                
17 Kvikmyndagrein – film genre 
18 Miðill – vehicle 
19 Richard Dyers, bls 70 -71, 1991 
 
20 Type-cast – þegar leikari er ráðinn í hlutverk vegna þekktra eða sérstæðra eiginleika sinna.  
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,,Það skapaðist sú mýta að leikhúsleikarar gætu einfaldlega ekki leikið í kvikmyndum. Það var sagt að 

áhorfendur myndu ekki trúa faglærðum leikurum í kvikmyndahlutverkum. Sem var bæði alrangt og 

ósanngjarnt. Oft var ekkert samræmi milli þess hvað menn voru að gera stórkostlega hluti í leikhúsinu 

annarsvegar og svo litla í kvikmyndum. Þarna hefðu leikstjórar og leikarar átt að mætast á miðri leið.” 

 

 Í kjölfarið segir hann að mikið af áhugamönnum hafi ratað inn í kvikmyndaleik.  

 

,, Leikurum fannst á tímabili vegið að sér, þegar áhugamenn voru frekar ráðnir í kvikmyndir. Fólk var helst 

pikkað beint upp af götunni og auðvitað er fullt af frábærum leikurum út á götu, ég segi það ekki. En við 

komumst á endanum yfir þennan skafl, þessa fordóma. Og ætli sú staðreynd að hægt var að greiða 

áhugamönnum minni laun en faglærðum hafi ekki verið hluti af því.” 

 

Það gefur augaleið að með aukinni kvikmyndagerð á landinu hafi leikarar væntanlega fengið meira 

að gera. Eins og Sigurður segir þá horfðu hans samtímamenn í leikarastétt ekki til kvikmynda sem 

tekjugjafa áður en kom til hins íslenska kvikmyndavors. Það hafa því væntanlega orðið mikil 

straumhvörf þegar kvikmyndaiðnaðurinn varð að áþreifanlegri stærð.  

 

,, Augljóslega skapaðist miklu meiri vinna og markaðurinn stækkaði. Leikarar höfðu skyndilega mun meiri 

tekjumöguleika og svo var það ákveðinn léttir að fara frá leikhúsheiminum og inn í bíómyndir.” 

 

Þarna var heldur ekki samráð milli kvikmyndaframleiðanda og leikhúsanna. Það þótti hagkvæmara 

að taka kvikmyndir upp að sumarlagi, þegar leikhúsin voru í fríi og líka vegna veðurfars. Og því 

urðu engir eiginlegir árekstrar á á milli þessara tveggja stofnanna. Segir Sigurður að það sé eins og 

hann minni að á þessum tíma hafi verið betur borgaðra fyrir leikara að leika í kvikmyndum heldur 

en í leikhúsi, en í seinni tíð hafi það breyst.  

 

Hann segir nútímalega fagmennsku hafa verið við líði þegar Land og synir var gerð, þó svo að 

tækjakosturinn hafi verið frumstæðari. Þetta átti sérstaklega við um hljóðdeildina. 

 

,,Gústi (innskot-Ágúst Guðmundsson) var menntaður leikari. Kom beint úr leikhúsinu og með þessa 

kvikmyndaþekkingu í farteskinu og úr varð góð blanda. Hann kunni að vinna með leikurum.” 

  

Þó tekur hann fram að kvikmyndaleikstjórar hefðu getað lært mun meira af leikhúsmönnum en raun 

ber vitni.  
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,,Þeir gáfu flestir frat í leikhúsið á þeim tíma. Að þetta hafi verið tvær gjörsamlega aðskildar greinar er 

alveg út í bláinn. Leikhúsið er vagga leiklistarinnar og bíómyndin þurfti að taka mið af því. 

Kvikmyndaleikstjórar hefðu getað komið inn í leikhúsin og lært hvernig átti að vinna með leikurum. En þessi 

skil hafa algjörlega dofnað þykir mér. Leikarinn mun alltaf enda í leikhúsinu ef hann fær að ráða, hvernig 

sem á það er horft. Það er ástæða fyrir því að Al Pacino er enn að leika í þriggja manna leikritum á West 

End í London.” 

 

Nýútskrifaðir leikarar árin 1976-1985 – að fóta sig í nýjum miðli 

  

Undiritaður skoðaði útskriftarárganga Leiklistarskólans frá 1976 – 1985. Fyrst voru skoðaðir þeir 

fjórir árgangar sem útskrifuðust fyrir árið 1980, þegar fyrstu kvikmyndir vorsins litu dagsins ljós og 

svo þá fjóra árganga sem útskrifuðust eftir 1980, eða árin 1981 - 1985. Ástæðan fyrir því var að sjá 

hvort að einhverskonar skil myndu myndast milli hópanna. Hvort að yngri hópurinn hefði skilað sér 

meira inn í kvikmyndir og hvort einhver munur væri almennt á störfum þessara tveggja.  

 

Frá árinu 1976 til 1980 útskrifuðust alls 40 leikarar úr Leiklistarskóla Íslands. 18 einstaklingar af 

þessum 40 lönduðu aldrei hlutverki í kvikmynd. Þá verður auðvitað að reka þann varnagla að 

margir af téðum einstaklingum hafi snúið sér að einhverju öðru en leiklist eftir útskrift, enda mörg 

nöfn á listanum sem skila engum niðurstöðum hvort sem leitað er í gagnasafni IMDB, eða 

leikminjasafns Íslands. Þá hafa aðrir sinnt sérstökum leikfélögum eins og Möguleikhúsinu. 21 22 

 

Af þeim 22 útskrifuðum leikurum sem fengið höfðu hlutverk í kvikmynd höfðu 17 fengið 

smáhlutverk, flest af þeim statistahlutverk (bóndi, farþegi, osfrv,), en þó einhver örlítið veigameiri. 

Af þeim fimm sem standa eftir má nefna Lilju Guðrúnu Þorvaldsdóttur og Guðrúnu Gísladóttur sem 

hafa fengið stærri hlutverk í kvikmyndum, en þó aldrei aðalhlutverk. Einungis þrír leikarar, þau 

Sigurður Sigurjónsson, Tinna Gunnlaugsdóttir og Guðbjörg Edda Björgvinsdóttir (Edda Björgvins) 

hafa nokkurn tíma landað aðalhlutverki í kvikmynd. Sigurður í Landi og sonum 1980 og 

Kristnihaldi undir Jökli 1989. Tinna Gunnlaugsdóttir í Skugga hrafnsins 1988 og Ungfrúin góða og 

húsið 1999 og loks Guðbjörg Edda í kvikmyndunum Stella í orlofi 1986 og Stella í framboði 2002. 
23 

  

Þessar upplýsingar segja manni svo sem ekkert svona einar og sér. Auðvitað voru eldri, reyndari og 
                                                
21 Gagnasafn Listahákólans leiklistardeild 
 
 
22 Leikminjasafn íslands. 
23 Imdb.com 
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þekktari leikarar sem náðu meiri fótfestu í kvikmyndum. En ljóst er að leikarar sem útskrifuðust á 

þessum árum, áttu ekki von á því að halda út í iðnað, þar sem kvikmyndir voru stór möguleiki.  

  

Það útskrifaðist enginn bekkur úr Leiklistarskólanum árið 1980. Á árunum 1981 – 1985 

útskrifuðust 30 leikarar úr skólanum. Sex leikarar alls, hafa til þess ekki komið fram í kvikmynd. Af 

þeim 24 sem standa eftir eru 10 leikarar alls sem aðeins hafa verið í litlum hlutverkum. Margir 

þessara einstaklinga eru þó atkvæðameiri í leikhúsunum bæði sem leikarar og leikstjórar, en þó hafa 

vissulega einhverjir hætt algjörlega afskiptum af leiklist.  

  

Af þeim 14 sem eftir standa er að finna sjö sem leikið hafa stór hlutverk í bæði sjónvarpi og 

kvikmyndum. Meðal þeirra má nefna Guðmund Ólafsson, Ellert Ingimundarsson, Kjartan 

Bjargmundsson, Þór Túliníus, Kristján Franklín Magnús og Örn Árnason, en þrátt fyrir að vera eitt 

af þekktari leikaraandlitum þjóðarinnar þá hefur Örn aldrei verið í aðalhlutverki í kvikmynd. Sjö 

manns sem útskrifuðust úr Leiklistarskólanum á árunum 1981 – 1985 hafa leikið aðalhlutverk í 

kvikmyndum. Jóhann Sigurðason í Perlur og svín 1997, Karl Ágúst Úlfsson í Nýju, Dala -og 

Löggulífi 1983, 1984 og 1985, Pálmi Gestsson í Gullsandi 1985, Edda Heiðrún Backman í Eins og 

skepnan deyr 1986, Helgi Björnsson í Sódóma Reykjavík 1992, Jakob Þór Einarsson í Óðal 

feðranna 1980 og Hrafninn Flýgur 1984 og Þröstur Leó Gunnarsson í Tár úr steini 1995.  

 

Af þessum tölum má draga ýmsar ályktanir. Til dæmis hve leikarar sem útskrifast eftir hið eiginlega 

kvikmyndavor virðist hafa getað gengið að fleiri tækifærum. Fimm sjöttu af útskrifuðum 

nemendum eftir 1980 leika í kvikmynd á meðan rúmlega helmingur þeirra sem útskrifuðust fyrir  

kvikmyndavorið ratar á hvíta tjaldið. Þá gefa yngri árgangarnir af sér mun farsælli 

kvikmyndaleikara, og í raun og veru fleiri ,,stjörnur” ef svo má kalla.  

 

Sé þeim leikurum sem ekki sáust neitt í kvikmyndum úr eldri hópnum flett upp í gagnabanka 

Leikminjasafns Íslands, má sjá að þeir áttu heldur ekki endilega heimangengt í leikhúsunum. Það er 

ákaflega freistandi að segja að kvikmyndin hafi hjálpað yngri leikurum að ná fótfestu og að það hafi 

í raun verið vænlegra fyrir leikara, að útskrifast úr seinna hollinu. Að þeir eldri hafi ekki haft jafn 

mörg tækifæri og hinir og hafi því fljótlega hrökklast burt úr leiklistinni.  

 

En skýringin kann að vera einfaldari. Þegar Leiklistarskóli Íslands er stofnaður, sem formlegur 

ríkisháskóli, varð hann til með samruna tveggja leiklistarskóla. Leiklistarskóla leikhúsanna24 

                                                
24 Svonefndur Húsaskóli, útskriftarbekkurinn sem upphaflega komu úr honum var kallaður H-bekkurinn seinna meir.  
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annarsvegar og skóla SÁL25 hinsvegar. Í SÁL voru engin eiginleg inntökupróf. Í Húsaskólanum 

sem starfræktur var af Sveini Einarssyni og Vigdísi Finnbogadóttur, sem þá voru bæði leikússtjórar, 

voru hins vegar hæfnispróf. En en eins og nafnið gefur til kynna þá var einungis að finna 

áhugamenn um leiklistarmenntun í SÁL og því öllum nokkurnveginn frjáls aðgangur. Var töluvert 

deilt um þetta þegar kom að því að stofna hinn eiginlega Leiklistarskóla26 Fyrstu fjórir 

útskriftarbekkirnir úr Leiklistarskóla Íslands samanstanda algjörlega af nemendum úr þessum 

tveimur skólum. Nemendur sem útskrifuðust árin 1981 – 1985, voru hins vegar teknir inn með 

skipulögðum inntökuprófum og þéttri síu. Erfitt er að fullyrða um hluti sem engar almennar 

heimildir eru til um, en mögulega getur verið að að margir sem útskrifuðust 1976 – 1980 hafi verið 

komnir í skólann af meiri áhuga heldur en verðleikum. Hafi þeir því ekki haft jafn brýnt erindi við 

leikhúsið og seinni hópurinn sem var ef svo má orði má komast, einhverskonar rjómi þeirra allra 

áhugasömustu. 

 

Sambærilegar athuganir væri jafnvel hægt að framkvæma í dag eða jafnvel eftir nokkur ár. Í 

leiklistardeild Listaháskólans, núverandi leiklistarskóla Íslands má finna leikara sem komast inn 

eftir margvísleg inntökupróf. Á sama tíma er hverjum sem er hleypt inn í leikaranám 

Kvikmyndaskóla Íslands. Þá skal taka það fram að samkvæmt flokkunum og skilyrðum 

Menntamálráðuneytisins, þá er menntun í Kvikmyndaskólanum á framhaldsskólastigi, en sú í 

Listaháskólanum á háskólastigi. Hins vegar kæmi það ekki á óvart, ef einhver myndi skoða 

útskriftarbekki úr þessum skólum, að þó eflaust einhverjir úr kvikmyndaskólanum hefðu látið að sér 

kveða á sviði leiklistar, þá væri megnið af þeim aftur á móti búin að róa á ný mið.  

 

  

Innrás áhugamanna í leiklist 

 

Það er sagt að þegar kvikmyndagerð hófst á Íslandi, þá hafi krafan um faglega menntun leikara 

skyndilega veikst. Leikhúsin héldu uppi fagmannlegum staðli með því að ráða einungis menntaða 

eða reynda leikara. Kvikmyndaleikstjórar gerðu hinsvegar ekki endilega þá kröfu. Eða því hafa að 

minnsta kosti leikhúsmenn haldið fram.27 og að sama skapi nefnir Sigurður Sigurjónsson það í 

viðtali hér að ofan. Að sjálfsögðu geta kvikmyndir ekki staðið undir því að ráða einungis faglærða 

leikara á sama hátt og leikhúsin. Í kvikmyndum eru stór atriði algeng, þar sem tala leikara fer langt 

yfir það sem rúmast á leiksviði. Hlutverk þeirra gegna þá meiri hlutverki leikmyndarinnar heldur en 

að vera hluti af leiknum sjálfum. Með tilkomu kvikmynda og framleiðslu á innlendu sjónvarpsefni á 
                                                
25 Samtök áhugamanns um leiklistarmenntun. 
26 Jón Viðar Jónsson, leikminjasafn. 
27 Munnlegt viðtal Svein Einarsson  
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Íslandi varð til starfsheitið statisti eða aukaleikari, sem þó nýtur þeirra virðingar að hafa faglegan 

taxta hjá Félagi íslenskra leikara.  

 

Meint gagnrýni leikhúsmanna var þó þessu óviðkomandi, hún snérist fyrst og fremst um ráðningu 

ófaglærðra leikara í burðarrullur í kvikmyndum. Ef skoðaðar eru kvikmyndir á Íslandi á milli 1980 

og 1990 þá reynist þessi gagnrýni þeirra á rökum reist.  

 

Rökin að baki því að ráða heldur áhugamann heldur en faglærðan geta verið margvísleg. 

Viðkomandi gæti haft einhverskonar aðdráttarafl og þannig bólstrað markaðsetningu myndarinnar. 

Hann gæti verið kjörinn í hlutverkið sökum sérstaks útlits, eða eiginleika. Leikstjórar gætu 

mögulega óttast leikstíl leikara, sem eru eins og í þessu tilfelli mun vanari því að leika á sviði, eins 

og áður hefur komið fram. Í kvikmyndagerð er það sterkt minni, að einhver ungur og óharðnaður 

komi eins og skrattinn úr sauðaleggnum og slái í gegn, samanber draumaverksmiðjuna Hollywood 

og þar sem hinn ameríski draumur rennur eftir færiböndum allan daginn.  

 

Það má jafnframt benda á að með ráðningu ófaglærðra leikara hafa framleiðendur mynda ef til vill 

hugsað sér að spara peninga, en á einum tímapunkti þurfti ekki að borga áhugamönnum eftir sama 

taxta og faglærðum, sem gat skipt sköpum í fjárhagslega sveltum framleiðslum eins og þeim fyrstu 

hér á Íslandi. Þá gæti einnig spilað inn í að íslenskir leikstjórar voru afskaplega reynslulausir í 

samanburði við flesta leikara. Þessi reynslumunur gæti hafa fælt hina ungu leikstjóra frá því að 

takast á við sér eldri menn og konur sem höfðu mögulega fastmótaðri hugmyndir. Þá blundar einnig 

sú sérlundaða þrá í hverjum listamanni að finna upp hjólið á nýtt, en þannig rötuðu eflaust margir 

áhugamenn í hlutverk. 

 

Í tilfelli Íslands á þessum árum, mætti jafnvel nefna fyrirmyndir leikstjóranna. Ítalski leikstjórinn 

Federico Fellini var þekktur fyrir að ráða áhugamenn, en myndir hans á þessum tíma voru taldar 

einstakar og því er það mögulegt að íslenskir ungæðingar í leikstórastólum hafi tekið hann sér til 

fyrirmyndar. Þá verður eiginlega að nefna hlut Rolf Hädrich nokkurs. Rolf var þýskur leikstjóri sem 

kom til Íslands ásamt hópi Þjóðverja til að gera kvikmyndir og sjónvarpsþætti upp úr skáldsögunum 

Brekkukotsannál og Paradísarheimt eftir Halldór Kiljan Laxness árin 1973 og 1977.  Rolf var 

frægur þýskur leikstjóri sem leikstýrt hafði fjölda kvikmynda í heimalandi sínu. Hann réði breiðan 

hóp Íslendinga til að starfa við myndirnar og einmitt þar slitu margir íslenskir 

kvikmyndagerðamenn barnskónum, sem aðstoðarmenn eða því um líkt. Rolf gerði mikið af því að 

ráða áhugamenn, hann réði til dæmis unga Sigrúnu Hjálmtýssdóttur í bitastætt hlutverk og þá var 

sjálfur Halldór Laxness í hlutverki biskups Íslands í Brekkukotsannál. Þó passaði hann sig á því að 
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vera með menntaða íslenska leikara í aðalhlutverkum, bæði þá Róbert Arnfinnsson og Jón Laxdal.  

 

Ef skoðaðar eru íslenskar kvikmyndir gerðar á árunum 1980 til 1989, þá eru ótal dæmi um að 

áhugamenn skipi stór hlutverk. Í kvikmyndunum þremur sem mörkuðu kvikmyndavorið mátti finna 

nokkra áhugamenn. Í kvikmyndinni Landi og sonum kom til dæmis Magnús Ólafsson fyrst fram, 

sem seinna varð ástsæll leikari.  

 

Helsta athygli vekur þó að í aðalhlutverki í  Óðali feðranna eftir Hrafn Gunnlaugsson var Jakob Þór 

Einarssson, áhugamaður úr leikfélagi Akranes, sem átti reyndar seinna eftir að sækja sér menntun til 

Leiklistarskólans. 

 

„Ég var staddur uppi á Skaga af tilviljun einmitt þegar Hrafn Gunnlaugsson og félagar voru að prófa fólk í 

hlutverk í Óðal feðranna. Þeir voru að reyna fólk úr Skagaleikflokknum. Þau hringdu í mig úr flokknum, 

vildu fá sem flesta. Ég lét til leiðast og fór. Það voru teknar nokkrar prufur. En ég átti ekki von á að neitt 

kæmi út úr þessu, leit á þetta sem svo að þetta væri meira í gamni gert en alvöru," segir Jakob Þór Einarsson 

um tildrög þess að hann hóf að leika í kvikmyndum28 

 

Þá var einnig að finna í Óðali feðranna Svein M. Eiðsson sem var algjörlega ólærður sem og 

Hólmfríður Þórhallsdóttir, en Sveinn átti eftir að leika í fleiri kvikmyndum Hrafns. Jakob átti svo 

síðar eftir að leika aðalhlutverkið í kvikmyndinni Hrafninn flýgur frá árinu 1984, en hann 

útskrifaðist svo frá Leiklistarskólanum árið 1985.  

 

Stuðmaðurinn Egill Ólafsson fékk sitt fyrsta kvikmyndahlutverk árið 1981 í kvikmyndinni Jón 

Oddur og Jón Bjarni í leikstjórn Þráins Bertelssonar. Egill fékk svo ótal fleiri hlutverk í kjölfarið. 

Hann var auðvitað þekktur söngvari úr Stuðmönnum og Þursaflokknum og því möguleg búbót fyrir 

markaðsetningu kvikmynda. Seinna lék hann svo í Stuðmannamyndunum Með allt á hreinu frá 

1982 og Hvítum máfum frá 1987. Svo lék hann í ótal sjónvarpsleikritum, þáttum, kvikmyndum og í 

leikhúsi.  

 

Söngkonunni Ragnhildi Gísladóttur varð einnig heimangengt í veröld kvikmyndanna eftir 

hlutverkin í Stuðmannamyndunum. Seinna, lék hún bæði í áramótaskaupum, kvikmyndum og tók 

þátt í uppsetningum hjá Leikfélagi Reykjavíkur og Leikfélagi Akureyrar.  

 

Eggert Þorleifsson lék aðalhlutverk í þremur kvikmyndum á árunum 1980 – 1989. Hann kom fyrst 

                                                
28 Morgunblaðið, 1979 
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fram í kvikmyndinni Með allt á hreinu 1982, en þá hafði hann enga formlega menntun sem leikari. 

Hann hafði leikið smáhlutverk í leiksýningum hjá Leikfélagi Reykjavíkur29 ásamt því að leika með 

Alþýðuleikhúsinu. Í söguskoðun í dag er það álit manna að með hlutverki sínu sem Dúddi í 

Stuðmannamyndinni frægu hafi Eggert stimplað sig rækilega inn. Hann er í dag atkvæðamikill 

leikari, bæði í kvikmyndum og leikhúsi.  

 

 Þórhallur Sigurðsson, Laddi er ófaglærður leikari sem fékk aðalhlutverk á þessum árum í 

kvikmyndinni Stella í orlofi 1986.  Hann hóf sinn feril raunar hjá Sjónvarpinu, eftir að hafa verið 

nánast kallaður frá brandarahorni smíðaverkstæðisins og inn í beina útsendingu. Síðan þá hefur 

Þórhallur verið vinsæll kvikmyndaleikari, leikið í ýmsum leikritum og sjónvarpsþáttum, en þó 

aldrei verið fastráðinn við atvinnuleikhús.  

 

Í kvikmynd Hrafns Gunnlaugssonar Okkar á milli, lék Andrea Oddsdóttir, ólærð leikkona stórt 

hlutverk. Ásdís Thoroddsen hafði enga almennilega leikreynslu áður en hún lék aðalhlutverkið í 

kvikmyndinni Skilaboð til Söndru árið 1983. Í fyrstu kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar, 

Skyttunum frá árinu 1987, voru bæði aðalhlutverkin í höndum áhugamanna, þeirra Þórarins Óskars 

Þórarinssonar og Eggerts Guðmundssonar. Steinarr Ólafsson aðaleikari kvikmyndarinnar Foxtrot, 

hafði hvorki leikið hlutverk fyrir kvikmyndina né starfaði hann sem leikari eftir hana.  

 

Eins og áður var getið þá eru ástæðurnar fyrir ráðningu ófaglærðra leikara margvíslegar. Sú ástæða 

sem Sigurður Sigurjónsson nefndi, að áhugamönnum var hægt að borga minni laun heldur en 

faglærðum, var líklega stór biti, en seinna meir setti leikarafélagið það í lög að áhugamenn skildu fá 

jafnmikið greitt og faglærðir leikarar fyrir kvikmyndahlutverk.  

 

Hér verður ekki lagður dómur um það hvort að það hafi verið leiklist á Íslandi til vansa eða bóta, að 

áhugamenn skildu hafa fengið jafn mikið brautargengi og raun ber vitni. En raunin er samt sú að á 

þessum fyrstu tíu árum íslenskrar kvikmyndagerðar, voru ótal áhugamenn í burðarhlutverkum. 

Margir þeirra, eins og Þórhallur Sigurðsson, Eggert Þorleifsson og Egill Ólafsson eru mikilsmetnir 

leikarar í dag.  

 

Þó skal það tekið fram að það er fagmannlegu umhverfi óhollt að notast við áhugamenn. Þeir grafa 

undan menntun þeirra sem eru faglærðir og gera mögulega lítið úr kúnstinni sem leynist á bakvið. 

Slíkt á þó vart við í skemmtanabransanum. Í gegnum tíðina hafa ótal stjörnur risið úr einmitt engu. Í 

dag þurfum við ekki annað en að líta til Jóns Gnarr, Péturs Jóhann Sigfússonar, Sverris Þór 

                                                
29 Eggert Þór Bernharðsson, Þórunn Valdimarsdóttir, 1997. 
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Sverrissonar, Ágústu Evu Erlendsdóttur eða Steinþórs Hróars Steinþórssonar30 sem allir eru 

vinsælir leikarar sem komu ófaglærðir fram á sjónarsviðið í gegnum sjónvarp eða kvikmyndir.  

 

Nýir tímar - gamlir menn 

 

Það er kannski ástæða til að skoða hvort að einhverjir leikarar á þessum árum hafi ekki náð að fóta 

sig í kvikmyndaleik og hafi fyrir vikið mögulega misst þá sæti sitt í hópi vinsælustu leikara 

þjóðarinnar. Rétt eins og þegar þöglar kvikmyndir liðu undir lok og hægt var að hljóðrita samtöl í 

kvikmyndum þá voru ýmsir leikarar sem höfðu hvorki framsögn né rödd til að fóta sig í hinu nýja 

umhverfi.  

 

Tilfelli þeirra Róberts Arnfinnssonar og Helgu Bachmann gætu verið athyglisverð. Helga 

Bachmann fæddist í Reykjavík árið 1931. Hún byrjaði að leika í leikritum þegar hún var tvítug og 

var einn vinsælasti sviðsleikari þjóðarinnar um árabil. Hún lék í ótal uppsetningum hjá bæði  

Leikfélagi Reykjavíkur, Þjóðleikhúsinu og ýmsum leikhópum árin 1951 – 1993, ásamt því að sjá 

um leikgerðir og leikstýra. En þrátt fyrir að vera ein sú vinsælasta í leikúsinu þá lék Helga í aðeins 

tveimur kvikmyndum allan ferilinn. Í Skugga hrafnsins í leikstjórn Hrafns Gunnlaugssonar frá árinu 

1988 og Atómstöð Þorsteins Jónssonar frá 1984. Eina skýringin sem maður getur mögulega gefið 

þessu er að finna í svörum Sigurðar Sigurjónssonar. Að sviðsleikarar hafi mætt fordómum hjá 

kvikmyndaleikstjórum vegna leikstíls þeirra. Þá var Helga mikill og dramatískur leikari og fellur 

kannski beint undir þá skilgreiningu sem téðir fordómar voru byggðir á.  

 

Róbert Arnfinnsson er annað dæmi. Hann var mikils metinn sviðsleikari og burðarrullur hans í 

leikhúsinu skipta tugum. Til að mynda lék hann McHeath í Túskildsinsóperunni, Jón Hreggviðsson 

í Íslandsklukkunni, Njál í Merði Valgarðssyni, Salieri í Amadeusi og mörg fleiri bitastæð hlutverk. 

En þrátt fyrir þetta lék Róbert aldrei aðalhlutverk í kvikmynd. Hann lék stórhlutverk í tveimur 

sjónvarpsmyndum og Gúðmundsen kaupmann í Brekkukotsannál Rolf Hädrich, en skilst 

undirrituðum að það hafi helst verið af því að Róbert talaði þýsku og gat því leikstjórinn leikstýrt 

honum á móðurmáli sínu. Þá lék hann lítil aukahlutverk í nokkrum myndum, en meira var það ekki.  

 

Þetta eru þó einungis vangaveltur, það má vel vera að bæði Róbert og Helga hafi beðist undan því 

að leika í kvikmyndum, af persónulegum ástæðum. En úr fjarlægð virðast þau ekki hafa haft þá 

eiginleika sem kvikmyndaleikstjórar leita að þegar kemur að leikaravali.   

 

                                                
30 Steindi jr.  
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Á hinn bóginn má skoða þá Gísla Halldórsson og Helga Skúlason, sem báðir voru vinsælir og 

atkvæðamiklir sviðsleikarar. Viðmælendur mínir Sigurður Sigurjónsson og Sveinn Einarsson sögðu 

báðir að Helgi hafi verið,,sannkölluð kvikmyndastjarna.”  Það er nærri lagi. Helgi lék stórt hlutverk 

í kvikmyndinni Hrafninn flýgur sem var mögulega fyrsta íslenska kvikmyndin sem lét að sér kveða 

á alþjóðavettvangi.31  Setning hans úr myndinni, ,,Þú ert kristin, það er þitt böl,” lifir sem ein af 

eftirminnilegustu setningum íslenskrar kvikmyndasögu.32 Eftir það lék Helgi stórt hlutverk í norsku 

kvikmyndinni Pathfinder, en sú mynd var tilnefnd til Óskarsverðlauna og var hann í kjölfarið fyrsti 

Íslendingurinn sem kom nálægt þeim ágætu verðlaunum. Þá lék Helgi Godman Singman í 

Kristihaldi undir Jökli frá árinu 1989 og í Skugga hrafnsins árði 1987, en báðar myndirnar unnu til 

verðlauna á erlendum vettvangi.  

 

Það sama á við um Gísla Halldórsson. Fyrsta hlutverk hans var afinn í Jóni Oddi og Jóni Bjarna. 

Hann lék svo í ýmsum kvikmyndum samhliða leikhúsinu, en hæst ber að nefna aðalhlutverk í 

kvikmyndinni Börn náttúrunnar frá 1991, en sú mynd var einnig tilnefnd til Óskarsverðlauna árið 

1992, fyrst og ein íslenskra kvikmynda í fullri lengd.  

 

  

Það er því alveg ljóst að gamlir íslenskir sviðsleikarar gátu fótað sig með hreint ágætum í heimi 

kvikmyndanna, þó svo að aðrir hafi það ekki. En ótal fleiri dæmi væri hægt að nefna um bæði þá 

sem sem ekki aðlöguðust og þá sem gerðu það með prýði. Til dæmis Kristbjörg Kjeld, Rúrik 

Haraldsson og Gunnar Eyjólfsson annars vegar, og Árni Tryggvason og Guðrún Ásmundsdóttir hins 

vegar.  En hvort að sú staðreynd byggi á fordómum íslenskra leikstjóra, eða einfaldlega 

aðlögunarhæfileika leikara, verður ekki hægt að svara með óyggjandi hætti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Vann meðal annars sænsku kvikmyndaverðlaunin Guldbagge 1985. 
32 Er til dæmis prentuð á spjald inn á karlaklósetti í Smárabíói. 



 25 

 

Lokaorð 

 

Stundum eru gerðar veigamiklar breytingar á stjórnarfari ríkja með byltingum. Þá er eldri stjórn 

steypt af stóli af innlendum aðilum sem vilja ný viðmið og áherslur. Stundum eru byltingarnar 

blóðugar en stundum fara þær fram á síðum dagblaða og með snaggaralegum viðhorfsbreytingum 

þegnanna. En stjórnarfar ríkja getur líka breyst með innrásum. Þær eru annars eðlis því þá kemur 

breytingin utanfrá, frá öðrum þjóðum, útlægum þjóðarbrotum eða nýjum öflum sem ekki hafa áður 

þekkst. Bylting eða innrás. Getur einhverntíman verið vafamál hvort gerð hafi verið bylting eða 

innrás? 

 

Hið íslenska kvikmyndavor er merkilegur viðburður í íslenskri menningarsögu. Skyndilega varð til 

ný listgrein á Íslandi, að minnsta kosti í þeim mæli að hún skapaði störf fyrir fjölda fólks og varð 

verulegur þáttur í íslensku menningarlífi. Kvikmyndalistin ruddi sér rúms, sogaði til sín 

hæfileikafólk úr öðrum listgreinum og áhorfendur sem hefðu að öðrum kosti frekar eytt peningum 

sínum og tíma í eldri listgreinar. 

 

En hvort var hið íslenska kvikmyndavor einskonar afsprengi íslensks leikhússtarfs eða eitthvað 

alveg nýtt? Draga íslenskar kvikmyndir dám af íslensku leikhúslífi eða er því akkúrat öfugt farið, 

þ.e. hefur íslenskt leikhús breyst vegna tilkomu hinnar nýju listgreinar. Eða eru spurningarnar 

óþarfar þar sem ljóst er að báðar greinarnar hljóta að hafa orðið fyrir áhrifum hvor frá annarri? 

 

Með þetta að leiðarljósi vissi ég að rannsóknir mínar myndu að hluta til lúta að því að kanna viðhorf 

viðeigandi listgreina. Sem dæmi þá bjóst ég við að rannsóknir mínar myndu sína fram á hvernig 

leikhúslistamenn hafi fengið greiða leið að dagskrárgerð og kvikmyndagerð, en svo virðist ekki hafa 

verið nema í litlu magni, og þá helst á þeim tímum þegar Ríkissjónvarpið hafði úr engum 

atvinnumönnum í kvikmyndagerð að moða og urðu því að grípa það næst besta í staðinn.  

 

Hins vegar lutu rannsóknir mínar að hlutlægari þáttum eins og fjölda útskrifarðra leikara sem hlutu 

rullu í íslenskum kvikmyndum, og tel ég að hér hafi heppnast ágætlega sú kortlagning sem 

upphaflega var lagt upp með, það er að sýna fram á þær breytingar sem áttu sér stað í íslenskri 

leiklist. Þá hvernig einstaka sviðsleikarar fengu aldrei brautargengi í kvikmyndagerð, sökum 

mögulegra fordóma í íslenskum kvikmyndagerðarömnnum. Hvernig áhugamönnum í hópi leikara 

fjöldaði ört með tilkomu kvikmynda og hvernig þeir örðuleikar sem áttu sér stað milli leiksviðslistar 

og kvikmyndaformsins í upphafi séu mögulega fyrir bí núna.  
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Undirritaður fullyrðir að þetta séu veigamestu breytingar í leiklist á  Íslandi á undanförnum 30 

árum. Þá er það ósagt í þessari ritgerð hvaða aðrar breytingar kvikmyndaundrið hafi haft á 

leiklistariðnaðinn á Íslandi. Þá með tilkomu ljósamanna, leikmyndahönnuða, búningahönnuða og 

förðunarmeistara. En með sífellt meiri eftirspurn eftir slíkri sérfræðikunnáttu hafa eflaust fleiri 

leitað út fyrir landsteinanna í nám og hefur verið mikill samgangur á milli leikhúss og kvikmynda 

hjá þessum sérfræðistéttum.  

 

Íslenska kvikmyndavorið kom ekki inn í íslenskan leikhúsheim eins og tölvutækni inn í heim 

ritvéla, þó að það hafi reyndar gerst á svipuðum tíma. Íslenskt leikhúslíf er enn í blóma, en það 

sama verður ekki sagt um ritvélaframleiðslu. Þvert á móti. Leiklist á Íslandi fyrir 1978 var 

einskonar tesa, með tilkomu kvikmyndarinnar með tilheyrandi stælum og fordómum í garð 

leikhússins birtist anti-tesan, og með þeim árekstri hefur á endanum verið sköpuð hinn nýja syntesa, 

sem við lifum með í dag.  

 

Halldór Halldórsson         Mosfellsdalur 2011 
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