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Ágrip 

Í þessari 12 eininga BA ritgerð í þjóðfræði er fjallað um hjátrú meðal íslenskra leikara og 

hugað að merkingu hennar. Einnig er athugað hvaða tilgang hjátrúin hefur fyrir leikarastéttina 

og að hve miklu leyti hjátrú leikara má eljast hefð heldur en trú.  

 Byrjað er á því að skilgreina hópa og jaðarástand (e. liminality) og hvaða hópar eiga 

hjátrú sameiginlega með leikurum. Þeir hópar eru m.a. sjómenn, námsmenn, íþróttafólk og 

flugstarfsmenn. Í næsta kafla er fjallað um hjátrú í erlendum leikhúsheimi og þekktustu dæmi 

hjátrúar innan hans. Stærsti hluti ritgerðarinnar er nýttur í að skoða hvaða hjátrú er að finna 

hjá leikurum á Íslandi, hvort að það sé þörf fyrir hjátrú í íslenskum leikhúsheimi og hvaða álit 

íslenskir leikarar hafa á hjátrú innan starfsgreinarinnar.  

 Helstu niðurstöður eru þær að hjátrú hjá íslenskum leikurum er til staðar þó að sumir 

leikarar vilji ekki viðurkenna það. Hjátrúin er lærð erlendis frá og hefur borist hingað með 

þeim sem lærðu þar, þá aðallega í Bretlandi þar sem hjátrúin er rík. Þó að íslenskir leikarar 

taki hjátrúna ekki alvarlega þá bera þeir virðingu fyrir henni og eru sammála um að það eigi 

að varðveita hana. Þó eru íslenskir leikarar farnir að skilgreina hjátrúna sem hefð sem þeir 

leita til fyrir sýningar frekar en einhvers konar hindurvitni.   
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Þakkir 

Vinna við BA ritgerð er gríðarlegt þrekvirki að mínu mati og þá er gott að hafa góða 

aðstandendur á bakvið sig. Ég vil nota tækifærið og þakka leiðbeinandanum mínum, Terry 

Gunnell, fyrir ómetanlega hjálp og óþrjótandi þolinmæði í minn garð og Ingu Rósu 

Þórðardóttur fyrir yfirlestur á ritgerð þessari. Sömuleiðis er ástæða til að þakka öðrum sem 

hafa veitt aðstoð við þessa ritgerð, sérstaklega viðmælendum mínum fyrir góðar viðtökur og 

einnig samnemendum fyrir hjálp og ómetanlegan stuðning og ber þá sérstaklega að nefna 

Nönnu Halldóru Imsland og Sigurlaugu Dagsdóttur. Í þjóðfræðinni er góður hópur kennara 

sem alltaf er hægt að leita til og vil ég sérstaklega þakka Kristínu Einarsdóttur, aðjúnkt, fyrir 

stuðning í náminu í gegnum árin. Það er stórkostlegt að vita að það er ein stór 

þjóðfræðifjölskylda sem er ævinlega tilbúin að styðja og hvetja.  

Ég tel að það þurfi heilt þorp til að ala upp einstakling og því vil ég þakka heimasveit 

minni, Borgarfirði eystra, og öllum sem þar búa fyrir mitt þjóðfræðilega uppeldi. Þakkir fá 

einnig fjölskylda mín og vinir, ekki hvað síst Daníel Már Sigurðsson, fyrir að hafa þolað mig 

og hvatt í þessu ferli.  

Ég vil tileinka þessa ritgerð foreldrum mínum, Bergrúnu Jóhönnu Borgfjörð og 

Ásgeiri Arngrímssyni. Án þeirra hvatningar, ástar og áhuga í gegnum árin væri ég ekki að 

ljúka þessu námi.  
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Inngangur  

Hjátrú hefur fylgt Íslendingum um ómuna tíð. Í ungdæmi mínu á Borgarfirði eystra lærði ég 

að það mætti ekki hrófla steinum við Álfaborgina þar sem álfadrottningin á heima, það mátti 

ekki labba vitlausumegin niður Álfaborgina því þar áttu dökkálfarnir heima og ýmislegt annað 

sem varðar álfa og huldufólk, auk ýmislegs annars sem mátti eða mátti ekki gera í hinu 

daglega lífi.  

Áhugi minn á leikurum og leiklist yfir höfuð kviknaði snemma. Eftir að hafa verið í 

skólaleikritum alla mína grunnskólatíð varð ég áhugasöm leikhúsrotta þegar ég stundaði nám 

við Menntaskólann á Egilsstöðum. Þó að ég hafi ekki verið mikið á sviðinu sjálf tók ég þátt í 

því að stjórna baksviðs. Hjá Leikfélagi Fljótsdalshéraðs og leikfélagi ME lærði ég mikið um 

hjátrú leikara og hvað mætti og mætti ekki gera í leikhúsi, ekki síst í gegnum sýningar. Þar var 

mjög ríkt að það ekki mætti segja „gangi þér vel“ heldur átti að skyrpa eða segja „tu tu“ og 

„poj poj“, og það mætti ekki flauta baksviðs. Þetta var m.a. það sem heillaði mig við þennan 

heim. Að mínu mati er eitthvað töfrandi við leikhúsheiminn. Það getur allt gerst meðan á 

sýningu stendur. Leikarinn stendur á sviði berskjaldaður og heldur uppi sýningu í von um að 

ekkert bregðist. Þar kemur hjátrúin inn í myndina og ef vel gengur í einni sýningu verður að 

passa að engu verði breytt fyrir næstu sýningu.  

Þegar í þjóðfræði var komið var ég ekki viss um hvað ég vildi skrifa um. Það var ekki 

fyrr en í tíma í áfanganum Söfnun þjóðfræða hjá Gísla Sigurðssyni og Elsu Ósk Alfreðsdóttur 

sem ég sá uppi á töflu skrifað „hjátrú leikara“ og heillaðist af því að skoða það nánar. Úr varð 

ritgerð í þeim áfanga þar sem ég tók viðtöl við vini mína, Stefán Benedikt Vilhelmsson 

leikara, fæddur 1980, og Halldóru Malin Pétursdóttur leikkonu, fædd 1981. Eftir að hafa 

heillast af sögum þeirra vildi ég tala við fleiri leikara og heyra fleiri sögur. Ég ákvað því að 

halda áfram með þetta efni og skrifa BA ritgerð um hjátrú leikara á Íslandi.  

Munnlegar heimildir eru miklar og í rannsókn minni fór ég á stúfana, tók viðtöl við 

íslenska leikara og spurði þá spjörunum úr. Ég valdi viðmælendur á mismunandi aldri og með 

mismunandi reynslu úr leikhúsheiminum, bæði hérlendis og erlendis og allt frá nýútskrifuðum 

leikurum að reynsluboltum með margra áratuga reynslu. Einnig valdi ég viðmælendur sem 

höfðu lært og leikið erlendis til að fá samanburð á hjátrú erlendis og innanlands. Með því að 

taka viðtöl við breiðan aldurshóp leikara er hægt að kanna hvort hjátrú sé aldurstengd og með 

því að tala við leikara sem hafa lært erlendis er hægt að kanna hvort sú hjátrú sem til er á 

Íslandi sé öðruvísi en í öðrum löndum. Viðtölin voru allt frá því að vera hálftíma spjall upp í 

að vera um einn og hálfur tími að lengd. Fyrir utan viðtölin við Stefán og Halldóru, sem ég 
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tók í Söfnun þjóðfræða, þá þekkti ég engan af viðmælendum mínum fyrir rannsóknina. 

Aðalrannsóknarspurning mín var: Hversu rík er hjátrú íslenskra leikara miðað við leikara í 

nágrannalöndum? Aðrar spurningar sem ég bar upp við viðmælendur mína voru m.a.: Hvaða 

hjátrú þekkir þú úr leikhúsheiminum/hefurðu heyrt um? Telur þú vera mikla hjátrú í kringum 

þig í leikhúsinu? Ertu hjátrúarfull/ur fyrir sýningar? Hvernig fer frumsýningardagurinn þinn 

fram? Þekkir þú hjátrú hjá erlendum leikurum? Ásamt þessum spurningum komu 

skemmtilegar sögur og viðmælendur mínir bættu einnig miklu við og voru þeir allir mjög 

hjálpsamir.   

 Fyrsti viðmælandi minn var Halldóra Geirharðsdóttir leikkona fædd 1968, sem ég 

hitti þann 10. nóvember 2011. Ég hitti hana í búningsherbergi hennar í Borgarleikhúsinu 

snemma um morgun. Í því viðtali spjölluðum við létt um hjátrúna og fékk ég margar nýjar 

hugmyndir hjá Halldóru. Eftir það viðtal lagðist viðtalsvinnan í dvala þar til ég tók viðtal við 

Gísla Rúnar Jónsson leikara, fæddur 1953, þann 9. febrúar 2012. Gísli Rúnar bauð mér heim 

til sín og var það lengsta viðtalið eða um einn og hálfur tími. Gísli Rúnar er gríðarlega fróður 

um hjátrú og hefur kynnt sér hana ásamt því að segjast vera mjög hjátrúarfullur sjálfur. Hann 

var mjög hjálpsamur og viðkunnanlegur og er viðtalið við hann aðalviðtal rannsóknarinnar. 

Gísli lærði leiklist í London og gat frætt mig mikið um hvernig sú hjátrú sem er í íslenskum 

leikhúsum kom til Íslands. Í miðju viðtali gekk Júlíus Brjánsson leikari inn og var gaman að 

hlusta á þá ræða hjátrú þar sem Júlíus er ekki hjátrúarfullur leikari.  

Því næst tók ég viðtal við Ragnheiði Steindórsdóttur leikkonu, fædd 1952, þann 10. 

febrúar á kaffihúsi í miðbæ Reykjavíkur. Ragnheiður var nýkomin af æfingu á söngleiknum 

Vesalingunum í Þjóðleikhúsinu og var ákaflega skemmtilegt að spjalla við hana. Stefán Karl 

Stefánsson leikara, fæddur 1975, hitti ég síðan í kaffi þann 11.febrúar. Stefán Karl hefur bæði 

leikið í öllum leikhúsum og félagsheimilum Íslands og einnig víðsvegar um Bandaríkin, þar 

sem hann hefur búið undanfarin ár, þannig að hann kom með mikla innsýn um hvernig 

hjátrúin er í bandarískum leikhúsum.  

Þann 12. febrúar fór ég í morgunmat til heiðurshjónanna Arnars Jónssonar leikara, 

fæddur 1943 og Þórhildar Þorleifsdóttur leikstjóra, fædd 1945. Þau tóku mér mjög vel og 

fræddu mig um þeirra hjátrú ásamt því að spjalla við mig um þeirra álit á hjátrú. Næsta viðtal 

sem ég tók var við Kristínu Rós Kristjánsdóttur leikkonu, fædd 1985, sem er nýútskrifuð frá 

The Actors Temple í London. Hana hitti ég í kaffistofunni á Landsbókasafninu þann 

28.febrúar í smáspjall og þá aðallega til að fá að vita hvernig hjátrúin í leiklistarskólanum 

hefði verið og hvort að hún væri hjátrúarfull sjálf. Síðasta viðtal mitt var við Svein Einarsson 
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leikstjóra, fæddur 1934. Ég fór heim til hans þann 26.mars og var það spjall aðallega um nám 

íslenskra leikara fyrr á árum og þróun leiklistarnáms á Íslandi.  

Þegar kom að því að leita að skriflegum heimildum fyrir þessa ritgerð var ekki um 

auðugan garð að gresja og meira var að finna um hjátrú erlendis en hérlendis. Þær bækur sem 

ég nota mest sem heimildir eru annars vegar bækur Símonar Jóns, Sjö, níu, þrettán: Hjátrú 

Íslendinga í daglega lífinu og Stóra hjátrúarbókin, og hinsvegar bók Gísla Rúnars Jónssonar 

leikara, Ég drepst þar sem mér sýnist: Gísli Rúnar Jónsson og Grínarar hringsviðsins segja 

sögur úr sviðsljósinu... og skugga þess. Í sambandi við erlendu hjátrúnna studdist ég við 

bókina A Dictionary of Superstitions, sem gefin var út hjá Oxford University Press árið 2005.  

Einnig styðst ég við mikið af blaðagreinum og viðtölum við íslenska leikara og leikhúsfólk í 

dagblöðum og tímaritum.  

Úr viðtölunum og bóklegu heimildunum fékk ég margar sögur úr leikhúsheiminum, 

bæði hérlendis og erlendis. Í ritgerðinni flokka ég hjátrúna niður í flokka til að útskýra þær 

betur. Ég skilgreini hugtökin hópur (e. group) og jaðarástand (e. liminality) innan 

þjóðfræðinnar og set þau hugtök í samhengi við leikara og hjátrú þeirra. Ég skoða einnig aðrar 

starfsstéttir sem eru í svipaðri stöðu og leikarar svo sem sjómenn, flugmenn og nemendur í 

prófum og ber saman þá hjátrú sem þekkt er hjá þeim.   
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1. Hvað er hjátrú? 

Í íslenskri orðabók, sem gefin var út árið 1996, stendur skrifað um hjátrú að hún sé 

„hindurvitni, kerlingabækur, trú á óraunverulega hluti; trú á tilvist einhvers sem fer í bága við 

(vísindalega) heimsskoðun samtímans“.
1
 Þessi skilgreining gefur til kynna að hjátrú sé í raun 

trú á eitthvað sem er ekki til staðar og sem ekki er hægt að skilgreina með vísindalegum hætti. 

Þegar fólk bankar á við, segir „7-9-13“,þegar það lítur á svarta ketti sem fyrirboða gæfu eða 

óttast að brjóta spegla eða ganga undir stiga teljast þær athafnir til hegðunar sem ekki er hægt 

að útskýra með rökrænum hætti en er þó býsna algeng. Það þykir heldur ekkert skrítið í 

samfélaginu að sum flugfélög sleppi sætaröð þrettán af ótta við töluna án þess að útskýra það 

nokkuð nánar.
2
 Með þessu hefur rótgróin hjátrú áhrif á daglegt líf og hugsanir. Þó að fáir 

viðurkenni að þeir séu hjátrúarfullir þá er margt sem þeir gera til vonar og vara svo að allt 

gangi ekki á afturfótunum. Í þessum fyrsta kafla verða skoðaðar fræðilegar skilgreiningar á 

hjátrú og munur á milli hjátrú og þjóðtrú Íslendinga. Einnig verður litið á nokkra hópa sem 

hjátrú er rík hjá og hvað það er sem kveikir hjátrúna hjá þeim hópum.  

1.1 Skilgreiningar og skoðanir á hjátrú 

Í bók sinni, Sjö, níu, þrettán: Hjátrú Íslendinga í daglega lífinu, segir Símon Jón Jóhannsson 

um hjátrú: 

Hjátrúin er eins og margt annað þjóðfræðilegt efni sameiginleg þjóðtrú margra landa, berst frá 

einum stað til annars og lagar sig að lifnaðarháttum og staðháttum á hverju svæði. Ýmiss konar 

hjátrú sem fyrirfinnst hér á landi þekkist einnig annars staðar og á síðari árum hefur áður óþekkt 

hjátrú borist hingað til lands og náð nokkurri fótfestu en önnur atriði má rekja aftur til fyrstu ára 

Íslandsbyggðar. Af þessum sökum er vafasamt að tala um íslenska hjátrú þótt um sé að ræða 

algenga hjátrú hér á landi.
3
 

Með þessu er Símon Jón að benda á að þó að hjátrú sé mjög algeng á Íslandi er hún ekki öll 

alíslensk. Hjátrú hefur flust til Íslands og lagað sig að þeim aðstæðum sem fyrir voru.  

Þjóðfræðingurinn Alan Dundes skiptir hjátrú í þrjá flokka. Hann bendir á að þegar 

spegill brotnar er það orsök. Trúin er oft sú að sá sem braut spegilinn muni hljóta sjö ára 

ógæfu en það kallar Dundes afleiðingu. Þriðja flokkinn kallar Dundes „conversion ritual“ en 

það er athöfn sem leyfir einstaklingnum að draga úr afleiðingunum með einhverri aðgerð, t.d. 

                                                 
1
 Íslensk orðabók, 376. 

2
 Engin sætaröð númer 13, 2011. 

3
 Símon Jón Jóhannsson, Sjö, níu, þrettán, 6. 
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með því að grafa speglabrotin niður í jörðina og komast þannig frá ógæfunni.
4
 Um 

hjátrúarfulla siði af þessu tagi segja Michaéla C. Shippers og Paul A. M. van Lange: 

„Superstitious rituals differ from a normal routine in that the person gives the action a special, 

magical significance“
5
 eða með öðrum orðum að siðir hjátrúarinnar brjóta upp daglegar hefðir 

þar sem manneskjan gefur aðgerðinni sérstakan tilgang. Sem dæmi má nefna þá hugmynd að 

kasta salti yfir hægri öxl ef salt hellist niður á borðið á matmálstíma. Þannig er manneskjan að 

gera nokkuð sem hefði enga merkingu nema vegna þess að það er búið að gefa yfirnáttúrulega 

ástæðu. Það er síðan hægt að eyða áhrifum á yfirnáttúrulegu hlutunum með því að kasta salti 

yfir öxlina. 

Hugmyndir og skilgreiningar manna í sambandi við hjátrú eru nokkuð mismunandi. Í 

viðtali við Valdimar Tr. Hafstein þjóðfræðing í Morgunblaðinu föstudaginn 13.febrúar 1998 

segir hann að sálfræðingar hafi varpað ýmsum kenningum fram til að reyna að svara því hvers 

vegna einstaklingar trúa því sem þeir trúa. Hann segir að á Íslandi telji sumir að hjátrú sé svar 

fólks við óvissu og viðleitni til að stjórna lífi þess og örlögum við aðstæður sem eru oft ekki á 

þeirra valdi. Aðrir telja að eftir því sem fólk hafi minni stjórn á lífi sínu og minna sjálfstraust  

sé það líklegra til þess að verða hjátrúarfullt og leiti þá ýmissa aðferða til að ná stjórninni 

aftur. Valdimar bendir einnig á að „... það þarf að skoða hjátrú og einstaklinga með tilliti til 

þess að sérhver er barn síns tíma og samfélags og lærir að trúa því sem aðrir álíta satt eða 

sennilegt.“
6
 Þannig verður að skoða umhverfið í kringum þá einstaklinga sem eru 

hjátrúarfullir og taka tillit til þess. 

Gísli Rúnar Jónsson leikari, leikstjóri og þýðandi hefur haft gríðarlegan áhuga á hjátrú 

um langt skeið og safnað saman sögum og ástæðum bakvið hjátrú sem hann segir frá í bók 

sinni, Ég drepst þar sem mér sýnist. Í viðtali útskýrir hann sína sýn á ástæðu þess að leikarar 

eru hjátrúarfullir: 

... ég hygg að hjátrú sé sprottin, hún verður til í einhvers konar trúarsetningum, óhjákvæmilega og 

kannski skipulega eða ósjálfrátt, síðan er það þörf, kannski er þetta þrennt, síðan er það þörf 

manneskjunnar fyrir að hafa eitthvað svona til að grípa til, og síðan bara praktískar ástæður, það 

finnst mér vera það skondnasta í leikhúsinu, það eru, ég man varla eftir neinum einasta hlut sem 

að, jújú, stöku, en yfirgnæfandi eru hlutir sem eru einfaldlega til þess að passa að leikarar gangi vel 

um, brjóti ekki hluti, skemmi ekki hluti, mæti á réttum tíma og svo framvegis. Þetta finnst mér 

vera grundvallarhvatinn og orsökin bakvið flestar hégiljur leikhússins og sviðsljósanna.
7
 

                                                 
4
 Sims og Stevens, Living folklore, 59. 

5
 Schippers og Van Lange, The psychological benefits of superstitious rituals in top sport, 2533. 

6
 Helga Kristín Einarsdóttir, Hjátrú er systir efans, 2B. 

7
 AFBÁ 4. 
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1.2 Hjátrú vs. þjóðtrú 

Í þessum kafla verður farið yfir muninn á hjátrú og þjóðtrú og þær deilur sem hafa sprottið 

upp vegna skilgreininga á þeim. Í bókinni Sjö, níu, þrettán skilgreinir Símon Jón Jóhannsson 

hugtakið þjóðtrú sem trú manna á tilvist vætta og dularfullra fyrirbæra sem brjóti í bága við 

við ríkjandi trúarbrögð. Hjátrú gefur hann þrengri merkingu og flokkar sem hluta þjóðtrúar og 

segir að í henni felist fyrirboðar og athafnir til þess að hafa áhrif á framvindu hversdagsins, til 

að forðast ólán eða auka gæfu og gengi eða nokkurs konar hversdagsgaldur.
8
 Þessi 

skilgreining á hjátrú minnir mjög á skilgreiningu Alan Dundes, sem skrifað var um hér fyrir 

framan, um orsök, afleiðingu og „conversion ritual“. 

Árið 1996 skrifaði Árni Björnsson þjóðháttafræðingur grein í Skírni um hvaða 

merkingu orðið þjóðtrú hefði á Íslandi. Í greininni bendir hann á að fram undir 20. öldina 

„...merkti þjóðtrú jafnan hið sama og ríkistrú eða þjóðkirkja. Andstæða þess var orðið hjátrú 

sem þýddi aukatrú líkt og hjákona merkir aukakona“.
9
 Hann telur að það eigi ekki að tala um 

þjóðtrú þegar talað er um trú á álfa, huldufólk, drauga, fyrirboða og þess háttar fyrirbæri, þar 

sem meirihluti þjóðarinnar trúi ekki á yfirnáttúruleg fyrirbæri. Í greininni er kafli sem nefnist 

„Fullyrðingar um hjátrú fyrri alda“, en þar kemur fram að orðin hjátrú og þjóðtrú hafi merkt 

það sama í samfélaginu fyrr á öldum.
10

 

Þessi grein Árna Björnssonar vakti mikla athygli og ekki voru allir sammála hans 

túlkun og skoðunum á þjóðtrú. Valdimar Tr. Hafstein svaraði Árna um álfatrú, álagabletti og 

náttúrusýn og sagði að ályktun Árna um að fólk væri að gera sér upp álfatrú til að vernda 

steina og hóla vegna ástfósturs þeirra við þá staði væri: „...í meira lagi hæpin. Ályktunin 

byggir á veikum grunni, en ber fram þungar sakir, vænir menn um að gera sér upp 

huldufólkstrú og ljúga til um drauma til að þjóna eigin duttlungum.“
11

  

Mannfræðingurinn Christopher Pons er sammála Árna um að ýmislegt megi taka til 

athugunar hvað varðar notkun á orðinu þjóðtrú. Pons bendir á að þjóðtrú hafi ekkert með trú 

að gera, heldur sé þjóðtrú frekar „varanleg menningarbundin viðhorf“, þar sem varanleiki 

þeirra byggist á trausti gagnvart fortíðinni. Þannig er vitnað í forfeður sem sameiginlega og 

réttmæta tilvísun, forfeðurnir eru hefðarvaldið sem staðfestir hið ótrúlega. Þannig er algilt að 

nota fullyrðingar um að „...forfeður okkar skynjuðu náttúruna á annan hátt“ og „...forfeður 

okkar vissu sínu viti.“
12

  

                                                 
8
 Símon Jón Jóhannsson, Sjö, níu, þrettán, 8. 

9
 Árni Björnsson, Hvað merkir þjóðtrú?, 79. 

10
 Árni Björnsson, Hvað merkir þjóðtrú?, 89. 

11
 Valdimar Tr. Hafstein. Respekt fyrir steinum, 328. 

12
 Pons, Gegn þjóðtrú, 162. 
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Að lokum er rétt að vitna í Árna Björnsson sem segir um hjátrú: 

Þetta orð var í öndverðu búið til af frumkvöðlum siðaskiptanna á 16.öld og notað í niðrunarskyni 

um villutrú, pápísku og önnur viðhorf sem ekki samrýmdust rétttrúnaði en varð síðar samheiti fyrir 

ýmsa dultrú meðal almennings. Að lokum var farið að nota það um hverskonar rugl sem varð til 

þess að Ólafur Davíðsson og Sæmundur Eyjólfsson byrjuðu í staðinn að nota hið þekkilega orð 

þjóðtrú í nýrri merkingu. Sjálfum finnst mér einfaldast að nota orðið dultrú eða dulhyggju um allt 

saman.
13

 

Þegar þessar umræður eru skoðaðar verður greinilegt að merking orðanna hjátrú og 

þjóðtrú hafa tengst í gegnum tíðina og haft sömu merkingu fyrr á öldum. Hjátrú hefur verið 

notað yfir allt það yfirnáttúrulega sem þótti vera bábilja og rugl. Orðið þjóðtrú hefur síðan 

tekið yfir hjátrú þar sem það hefur þótt meira við hæfi. Í Íslenskri orðabók frá árinu 1996 er 

skilgreiningin á þjóðtrú eftirfarandi: „Trú (alþýðu) á tilveru ýmissa vætta og (dularfullra) 

fyrirbæra (sem á sér ekki stoð í ríkjandi trúarbrögðum).“
14

 Í sömu orðabók er önnur 

skilgreiningin á þjóðtrú ríkistrúarbrögð.
15

 Þessar tvær skilgreiningar eru því á öndverðum 

meiði og þar með ekki hægt að skilgreina orðið þjóðtrú eftir orðabókum. Í þessari ritgerð 

verður stuðst við skilgreiningu Símonar Jóns um hjátrú, að hún sé undirflokkur þjóðtrúar sem 

gefur til kynna fyrirboða og athafnir sem hafa áhrif á athafnir hversdagsins. Hjátrú getur verið 

einstaklingsbundin en algengt er að tiltekin hjátrú tilheyri einstökum hópum í samfélaginu. 

1.2 Jaðarástand og hópar 

Áður en rætt verður um þá hópa sem hafa verið tengdir við mikla hjátrú er þörf á að skilgreina 

hugtökin hópur og jaðarástand (e. liminality).  Victor Turner, mannfræðingur, telur að 

jaðarástand lýsir sér þannig: 

Liminal entities are neither here nor there; they are betwixted and between the positions assigned 

and arrayed by law, custom, convention and ceremonial. As such, their ambiguous and 

inderterminate attributes are expressed by a rich variety of symbols in the many societies that 

ritualize social and cultural transitions.
16

 

Þannig er hægt að tala um jaðarástand sem ástand þar sem aðrar reglur gilda. Þannig ástand á 

við þegar manneskjan er hvorki né og hinar almennu reglur gilda ekki í því samfélagi. Hjátrú 

er jaðarástand útfrá því, þar sem fólk nota tæki til að reyna að stjórna þeim aðstæðum sem það 

er í. Sem dæmi um jaðarástand er hægt að nefna meðgöngu, gæsun, steggjun og trúlofun. 

                                                 
13

 Árni Björnsson, Trú og efi, 168. 
14

 Íslensk orðabók, 1200. 
15

 Íslensk orðabók, 1200. 
16

 Turner, Liminality and Communitas, 89-90.  
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Einnig er hægt að tala um jaðarástand í sambandi við hópa eins og sjómenn, námsmenn og 

íþróttamenn. Nánar verður talað um þá hópa síðar í kaflanum.  

Hugtakið hópur merkir tvo eða fleiri einstaklinga sem deila reynslu, vinnu eða 

áhugamáli sem tengja þá saman á einhvern hátt. Allir einstaklingar tiheyra einhverjum hóp, 

hvort sem það er fjölskylda, vinnufélagar eða vinir.
17

 Hjátrú, tengd hópum, tengist oftast þeim 

sem tengjast á jaðartíma eða innan jaðarhópa. Sem dæmi má nefna að mikið er um hjátrú á 

meðgöngu og hjátrú tengdri sjómönnum, íþróttamönnum, flugmönnum, listamönnum og 

námsmönnum á próftíma. Um þessa hópa og hjátrú þeirra verður fjallað í þessum kafla.   

Mikil hjátrú er tengd sjómennsku þó að hún hafi vissulega verið mun meiri hér áður 

fyrr þegar hættan var meiri vegna minna öryggis um borð. Sjómenn gera sér grein fyrir því að 

þeir þurfa að treysta mikið á náttúruöfl og bera virðingu fyrir þeim öflum sem stjórna. Þó að 

hjátrúin hjá sjómönnum á Íslandi hafi verið á undanhaldi á síðustu áratugum er samt borin 

virðing fyrir hjátrúnni og henni haldið á lofti með því að halda í gamlar venjur. Dæmi um 

hjátrú sjómanna er til dæmis það að aldrei megi byrja vertíð á mánudegi; að ef sjómaður 

dettur á hnakkann á leiðinni um borð er von á hvassviðri; að það er  ógæfa að hafa kvenmenn 

eða hunda um borð í skipi; að sá sem dregur rauðmaga á færi er feigur og fari prestur á sjó 

skal hafa kirkjuna opna á meðan.
18

 Aðspurður um hjátrú sína sagði Óskar Vigfússon, 

fyrrverandi formaður Sjómannasambands Íslands: 

... þetta hefur nú fylgt sjómannastéttinni í gegnum tíðina og gerir enn. Jú, það fylgdi manni í 

gegnum sjómennskuna að hafa fyrir sér, bæði drauma og annað, sem einhver merki um það sem 

myndi gerast. Ég t.d. lét aldrei konuna mína fylgja mér niður að bryggju þegar ég var að fara út á 

sjó, það er nú eitt af því sem ég gerði aldrei. Það var líka yfirleitt regla hér fyrir sunnan, bæði á 

togurum og bátum, að fara aldrei út á mánudögum þegar þeir voru að byrja úthald, þeim var afar 

illa við það. Ég var lengi á togurum og ég man t.d. eftir tveimur skipstjórum sem byrjuðu aldrei á 

mánudögum.
19

 

Með þessu má sjá að sjómenn trúa mikið á draumfarir og fyrirboða. Einnig er algengt að 

hrækt sé á eftir sjómanni þegar hann fer á sjóinn og á hrákinn að boða gott og einnig að fæla 

illa anda frá.
20

 Konur hafa greinilega verið sjómönnum hugleiknar því eins og Óskar bendir á 

lét hann konuna sína aldrei fylgja sér niður að bryggju. Eins og skrifað var hér framar þá 

boðar það ógæfu að hafa kvenmenn um borð í skipinu en það er líka slæmur fyrirboði að 

mæta konu á leiðinni til skips. Þó er alverst að mæta rauðhærðri konu en „...það getur þó verið 

                                                 
17

 Sims og Stevens, Living Folklore, 35. 
18

 Símon Jón Jóhannsson. Sjö, níu, þrettán; 182-184. 
19

 Hjátrú sjómanna, 27. 
20

 Símon Jón Jóhannsson, Sjómenn og hjátrúin, 21. 
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bót í máli sé konan vændiskona því sumir hjátrúarfullir telja það boða gott að mæta 

vændiskonu á götu, sérstaklega snemma á morgnana og að þeim komi þá til með að ganga 

sérstaklega vel þann daginn.“
21

  

Íþróttamenn eru oft mjög hjátrúarfullir. Þeir eru undir mikilli pressu á meðan á leik eða 

keppni stendur og ekkert má útaf bregða á úrslitastundu. Þetta virðist ýta undir hjátrú á meðal 

íþróttamanna og skýtur hún upp kollinum, hvort sem um er að ræða einstaklingsíþrótt eða 

hópíþrótt. Það að þvo sér ekki um hárið eða raka sig ekki til að leikur gangi betur flokkast að 

sjálfsögðu undir hjátrú. Eins er mikið um að menn vilji vera á ákveðnum stöðum í 

búningsherberginu.
22

 Í bók Símonar Jóns, Sjö,níu,þrettán, er viðtal við Guðmund 

Guðmundsson, þjálfara karlalandsliðs Íslands í handbolta, og segir hann frá eftirfarandi atviki: 

Svo var það þjálfari nokkur í handboltanum sem hafði þá hjátrú að þegar hann var að fara á leiki 

þá mátti hann ekki lenda á rauðu ljósi á leiðinni. Hann stóð í þeirri trú að þá gengi illa. Ef það kom 

fyrir að hann þurfti að bíða á rauðu ljósi á leiðinni þá sneri hann við, fór aftur heim og byrjaði 

ferðina upp á nýtt. Hann þurfti því að leggja mjög snemma af stað ef hann var að fara á leiki því 

oft varð hann að byrja tvisvar eða þrisvar.“ 

Í þessu tilviki er hjátrúin farin að hafa gríðarleg áhrif á dag þjálfarans og er komin út í miklar 

öfgar. Þekktasta hjátrúin úr heimi íþróttanna tengist líklega tölum. Íþróttamenn hafa sína 

happatölu á bakinu og sama hversu oft þeir skipta um félög þurfa þeir alltaf að fá sömu tölu á 

búninginn sinn. Sem dæmi má nefna að fótboltamaðurinn Davið Beckham er alltaf með 

töluna sjö á bakinu, og Michael Jordan körfuboltamaður var alltaf með töluna 23 á sínum 

búningi. Einstaklingshjátrú er líka mjög rík í íþróttaheiminum og má þar nefna að 

sundkappinn Örn Arnarson naglalakkar sig alltaf fyrir stórmót: „Ég gerði þetta fyrst þegar ég 

fór á Ólympíudaga æskunnar árið 1997 og hef haldið því áfram síðan og nota yfirleitt blátt 

naglalakk. Þetta skiptir líklega engu máli fyrir árangurinn en ég geri það samt."
23

 Þarna kemur 

Örn með mjög góðan punkt í sambandi við hjátrú. Það er að þó að hann gæti alveg sleppt því 

að naglalakka sig, þá gerir hann það samt, bara til að vera öruggur ef að naglalakkið skyldi 

hafa einhver áhrif. Þannig hugsar fólk á Íslandi mikið um hjátrú, hún er ekki nauðsynleg en 

fólk gerir samt ákveðna hluti, tengda hjátrú, til að tryggja sig. 

Það er oft mjög erfitt að fá flugmenn og flugfreyjur til að tala um hjátrú í sinni grein 

þar sem þau treysta á að allt sé í lagi áður en flugtak hefst. Þrátt fyrir það er talið vera mikið 

um að hjátrú, bæði einstaklingshjátrú og hjá starfstéttinni, fylgi þeim. Í æviminningum sínum 

                                                 
21

 Símon Jón Jóhannsson, Sjómenn og hjátrúin, 21. 
22

 Símon Jón Jóhannsson, Sjö, níu, þrettán, 122-123. 
23

 Hjátrú íþróttamanna, 60. 
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segir t.d. Jóhannes R. Snorrason flugstjóri að margir flugmenn séu hjátrúarfullir, og teljist 

hann sjálfur til þeirra flugmanna. Þó talar hann meira um draumvitjanir og fyrirboða í sínu lífi 

og segir: „...ekki vil ég fallast á að kalla það hjátrú, þótt menn véfengi ekki skilmerkilega 

drauma, dulræn fyrirbæri og fyrirboða af ýmsu tagi.“
24

 Farþegar eru einnig oft hjátrúarfullir 

og margir klappa flugvélinni um leið og þeir fara inn í hana, henni og sjálfum sér til heilla. 

Einnig eru margir fastheldnir á hvar þeir sitja inni í vélinni og reyna að fá sæti á sama stað í 

hverju flugi.
25

 Að ferðast með flugvél er að sjálfsögðu jaðarástand sem farþegar lenda í frekar 

en starfsfólk flugvélarinnar sem þekkir hvert hljóð og brak í vélinni. Sumir farþegar eru 

stressaðri en aðrir og finna þá til hjátrú sem getur róað þá niður og hjálpað þeim að komast 

upp í flugvélina.  

Próf eru mjög stressandi fyrir námsmenn og eru margir sem hafa sínar athafnir fyrir, á 

meðan og eftir próf. Menn borða sérstakan mat, ganga vissa leið í skólann, raða hlutum eins á 

prófborðið, hafa með sér lukkugripi, eru í sömu fötunum og þannig mætti lengi telja. Í viðtali 

við DV árið 1998 segir Ómar Már Birgisson nemi frá því að pennann, sem hann notar í fyrsta 

prófinu, verði hann að nota í öllum hinum prófunum. Hann talar einnig um að það að raka sig 

í prófatíð boði ógæfu þannig að hann safnar alltaf skeggi meðan á prófum stendur.
26

 Richard 

Allen, BA nemi í þjóðfræði, játar að vera hjátrúarfullur þegar kemur að prófum: 

Ég er hjátrúarfullur. Amma mín keypti heillagrip handa mér þegar ég var 10 ára vegna tveggja 

mikilvægra prófa sem ég þurfti að taka þá. Hann er svín úr bronsi og ég fer alltaf í próf með hann, í 

öll próf sko: bílpróf, háskólapróf, hvað sem er. Hann liggur í vasanum mínum eða á borði og ég 

strýk honum oft til að jafna mig. Ef ég gleymi honum þá hleyp ég heim til að finna hann. Ég verð 

svolítið brjálaður ef ég er ekki með hann sko. Og áður en prófið byrjar þarf ég að segja „we are 

doomed" á einhvern hátt. Get ekki tekið próf án að segja þetta.
27

  

Hilda Kristjánsdóttir, MA nemi í hagnýtri þjóðfræði, hefur sömu sögu að segja og segist alltaf 

fara í sömu fötum í próf. Hún hefur átt hálsmen sem hún setti alltaf á sig fyrir próf en það 

slitnaði svo hún notar það ekki lengur. Hún þylur upp í huganum ákveðna orðræðu áður en 

hún fer inn í prófið.
28

  

Þær athafnir sem nemar sýna í prófatíð minna mjög mikið á hjátrú hjá íþróttamönnum 

og það sem þeir gera fyrir, eftir og á meðan á leik stendur. Í rauninni getur maður fundið 

sameiginlegar tegundir hjátrúar í öllum þeim starfsstéttum sem taldar eru upp hér að framan. 

Það er mjög ríkt að fólk noti tölur eða orðræður, sömu fötin í prófum og á 

                                                 
24

 Jóhannes R. Snorrason, Skrifað í skýin, 118. 
25

 Jóhannes R. Snorrason, Skrifað í skýin,118. 
26

 Skegg og sami penninn í öllum prófum, 15. 
27

 Richard Alexander Allen. 
28

 Hilda Kristjánsdóttir. 
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íþróttaleikvanginum og lukkugripir eru þekktir í öllum greinunum. Þannig er búið að 

heimfæra sömu hjátrúna á margar stéttir og aðlaga hana hverjum starfsvettfangi.   

Leiklist er ein önnur starfstétt þar sem hjátrú er oft ráðandi. Gísli Rúnar Jónsson leikari 

segir frá í bók sinni, Ég drepst þar sem mér sýnist:  

Leikhús og áþekkir afkimar, sem notaðir eru til upptroðslu undir sviðsljósum, hafa ævinlega verið 

frjór jarðvegur fyrir hindurvitni. Ef frá eru taldir farmenn og flugliðar, fyrirfinnst sennilega engin 

starfsstétt jafn hjátrúarfull og leikarar og skemmtikraftar. Þetta er auðvitað með tilbrigðum og þeir 

eru til sem hafa skömm á hjátrú og hégiljum og leggja ekki trúnað á annað en það sem skrifað er 

um þá í blöðin.“
29

 

Gísli Rúnar minnist einnig á að reglan sé sú að flestir þeirra sem troða upp trúi því innst inni 

að eitthvað óáþreifanlegt geti komið þeim til bjargar þegar allt annað þrýtur. Íslenskir leikarar 

virðast samt vera hóflegri í hjátrú en í nágrannalöndunum sem er mjög undarlegt ef skoðuð er 

trú á hið yfirnáttúrulega á Íslandi.
30

  

  

                                                 
29

 Gísli Rúnar Jónsson, Ég drepst þar sem mér sýnist, 376. 
30

 Gísli Rúnar Jónsson, Ég drepst þar sem mér sýnist, 376. 
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2. Hjátrú leikara 

Í kaflanum hér á undan var minnst á nokkrar starfsstéttir sem hjátrú er ríkjandi hjá. Í þessum 

kafla verður skoðað af hverju hjátrúin er svo sterk í þessum stéttum og þá aðallega 

leikarastéttinni. Eftir það verður hugað að þeim hefðum í hjátrú sem eru ríkjandi hjá leikurum 

í nágrannalöndum okkar og uppruna þeirra.  

2.1  Af hverju hjátrú? 

Samkæmt skilgreiningu Símonar Jóns á hjátrú felast í henni fyrirboðar og athafnir til þess að 

hafa áhrif á framvindu hversdagsins, til að forðast ólán eða auka gæfu og gengi, hún er 

semsagt nokkurs konar hversdagsgaldur.
31

 Eins og talið var upp í kaflanum hér á undan fylgir 

hjátrú sumum starfsstéttum frekar en öðrum. Þær starfsstéttir þurfa kannski meira á henni að 

halda en t.d. fólk í skrifstofustörfum. Starfsstéttir svo sem sjómenn, björgunarsveitafólk, 

námuverkamenn og flugmenn hætta lífi sínu á hverjum degi og vinna í aðstæðum sem þeir 

ráða oftast ekki við sjálfir. Þess vegna treysta þessar stéttir frekar á æðri máttarvöld og það 

yfirnáttúrulega áður en þeir fara til vinnu eða hafa tilhneigingu til að gera hlutina í sömu röð 

til að forðast allar slæmar vættir. Í þessum starfsstéttum má ekkert útaf bregða svo að fólk 

hætti lífi sínu í starfi og þess vegna eru t.d. sjómenn og flugmenn líklegri til að aðhyllast 

hjátrú eins og að endurtaka sömu hlutina, hafa lukkugrip með sér og vera í sömu fötum 

innanundir öðrum  flíkum.  Námsmenn og íþróttamenn lifa við svipaðar aðstæður þótt það sé 

minni hætta á dauðsfalli eða slysförum hjá þeim heldur en hjá stéttunum sem nefndar voru hér 

að framan. Meginatriðið er að ef einstaklingur eða hópur er í ástandi þar sem allt getur gerst 

og þeir ráða ekki við eru meiri líkur að hjátrú skjóti upp kollinum. Hjátrúin getur verið þannig 

að manneskjan tengi saman tvo hluti sem eru óskyldir. Þannig getur hún tengt gott gengi á 

prófi við nærfötin sem hún er í og þess vegna farið í sömu nærfötum í næsta próf.
32

 

 Leikarar lifa einnig við það jaðarástand að þegar leikari stígur á svið fyrir framan 

fullan sal er hann kominn inn í heim þar sem allt getur gerst og þar með getur allt farið 

úrskeiðis. Leikarinn þarf líka að treysta á alla í kringum sig að standa sig og þarf einnig að 

treysta á sjálfan sig að muna hvað hann á að segja, hvernig hann á að hreyfa sig, hvert hann á 

að fara og hvenær hann á að fara útaf sviðinu. Við þessar aðstæður er nokkuð skiljanlegt að 

leikarar leiti til hjátrúar eða æðri máttar til að hjálpa sér. Útskýring Gísla Rúnars Jónssonar, 
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leikara, á hjátrúarþörf leikarans er sú að þegar streita yfirtaki hann leiti hann á náðir þess 

yfirnáttúrulega: 

... eins og ég útskýri þetta með leikarana, þegar þeir eru svo kvíðnir fyrir frumsýningu að þeir eru 

alveg að skíta á sig sko, þá leita þeir á náðir einhvers, sem er að sjálfsögðu ekki kollegi þeirra því 

þeim er alls ekki treystandi og þá leita þeir á náðir einhvers sem að þeir þekkja nógu lítið til þess 

að geta treyst honum ... og það er náttúrulega einhver sem þeir búa til eða einhver annar hefur búið 

til fyrir þá, þannig að sko ég hygg að hjátrú sé sprottin, hún verður til í einhvers konar 

trúarsetningum, óhjákvæmilega og kannski skipulega eða ósjálfrátt...
33

 

Þannig bendir Gísli Rúnar á að stundum þurfi leikarar að hafa eitthvert haldreipi þegar 

sjálfstraustið er ekki nóg og streitan tekur við. Einnig er hægt að túlka orð Gísla Rúnars 

þannig að leikaranum finnist hann standa einn frammi fyrir salnum og þar með leiti hann að 

einhverju sem geti aðstoðað hann og stutt í gegnum verkið.  

Kristín Rós Kristjánsdóttir, leikkona, útskýrir þörfina þannig að hjátrúin sé viss hækja 

og ef leikarinn sé vel undirbúinn eigi hann ekki að þurfa að hafa nokkra hjátrú. Með hjátrúnni 

er leikarinn að setja ábyrgðina yfir á einhvern annan mátt og þar með firra sjálfan sig allri 

ábyrgð.
34

 Þannig getur hjátrú bæði hjálpað leikurum að komast áfram og heft þá ef þeim tekst 

ekki að fylgja hjátrúnni eftir. Hjátrú getur þá verið jákvæð fyrir þá sem hafa ekki fullt traust á 

sjálfum sér og þurfa vissa hækju til að koma sér á svið, á hinn bóginn getur hjátrúin einnig 

verið erfið fyrir þá sem eru nákvæmir og mjög trúaðir á hana. Fyrir þann hóp getur verið erfitt 

að fara á svið ef þeir hafa ekki farið í fötin í réttri röð, eru ekki með lukkugripinn með sér eða 

hafa ekki framkvæmt þá athöfn sem hjálpar þeim að komast áfram. Í næsta undirkafla verður 

farið nánar í þá hjátrú sem hefur verið við lýði í erlendum leikhúsum. 

2.2  Hjátrú í erlendum leikhúsheimi 

Í Oxford Dictionary of English Folklore, frá árinu 2003, stendur að hjátrú finnist í mestum 

mæli hjá leikurum og leikhúsfólki af öllum stéttum og sumir leikarar telja meira að segja 

hjátrúna vera eitt af einkennisatriðum stéttarinnar.
35

 Hjátrú leikara er þó mismikil eftir löndum 

og í þessum kafla verður farið nánar í nokkur dæmi um hjátrú sem þekkt eru í 

nágrannalöndum Íslands. 

 Gísli Rúnar Jónsson, leikari, sem lærði í London, minnist á það í viðtali að hjátrú hafi 

ekki verið kennd í leiklistarskólanum erlendis en hann hafi tekið strax eftir henni: 
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Hjátrúin var ekki kennd, hún kom upp strax, maður fékk kennara sem hafði það hlutverk að setja 

upp sýningu með okkur eða part úr sýningu. Það kom bara strax fram að það mætti ekki hitt og 

þetta, „we will not use candles in this production“ og þá spurði maður af hverju og fékk til baka 

„af hverju?“. Það var ekki verið að kenna það beinlínis, alls ekki, ég held að, ég verð ekki svona 

var við þessa hjátrú, mér fannst ég verða meira var við þetta hjá gömlu kynslóðinni, þar fannst mér 

þetta vera sterkara. Ég man ekki eftir því að hafa séð mann kyssa spegil í mörg ár en það sá ég í 

gamla daga þegar ég var að byrja, koma við spegilinn, snerta hurðina áður en maður lokaði 

dyrunum og allt svona.
36

 

Þá minnist Gísli Rúnar einnig á það að leikstjórar erlendis hafi komið með fullt af 

hindurvitnum og hjátrú inn í leikhópana en það hafi hann aldrei séð hjá íslenskum 

leikstjórum.
37

 Greinilegur munur er á hjátrú leikara erlendis og á Íslandi og í næsta kafla 

verður skoðað af hverju og hvernig þessi munur er. 

 Hægt er að skipta hjátrú leikara í nokkra hópa og hér á eftir mun ég setja hjátrúna upp í 

eftirfarandi flokka: galdur orðanna, útskýranleg hjátrú, litir í leikhúsi, persónuleg hjátrú og 

draugar og kynlegir kvistir.  

2.2.1 Galdur orðanna 

Kraftur orða er mikill í heiminum. Eins og kom fram í fyrsta kafla er kraftur orða notaður t.d. 

hjá námsmönnum í orðræðum sem eru hafðar yfir fyrir próf. Margrét Birna Björnsdóttir, nemi 

í þjóðfræði, hefur þann sið að móðir hennar verður að segja við hana „gangi þér vel, mundu 

að lesa allar spurningarnar vel yfir og geymdu það erfiða þar til síðast.“ Eftir að hún flutti úr 

foreldrahúsum hefur hún látið móður sína segja þetta við sig í gegnum síma eða þulið þetta 

sjálf. Hún hefur reynt að láta aðra segja þetta við sig en hún segir að að hafi ekki eins mikinn 

áhrifamátt og þegar móðir hennar segir þetta.
38

 Þetta dæmi sýnir að áhrifamáttur orða er í 

kringum okkur. Það sem við megum eða megum ekki segja við fólk áður en það stígur upp í 

flugvél, fer í próf eða fer á sjóinn getur haft áhrif á hugarástand aðilans. 

Í leikhúsheiminum eru dæmi um orð sem má ekki segja við leikara eða inni í leikhúsinu. 

Leikritið Macbeth er dæmi um hjátrú gagnvart orðum. „Skoska leikritið“, eins og það er 

kallað í leikhúsheiminum, á sér mikla sögu varðandi hjátrú. Macbeth er stysti harmleikur 

Shakespeare og er talinn vera skrifaður á milli 1603 og 1607. Leikritið fjallar um 

hershöfðingjann Macbeth sem snýr aftur eftir stríð á milli Noregs og Skotlands. Þrjár nornir 

sitja fyrir honum og spá því að hann verði konungur eftir Duncan konung. Eftir það spinnst 
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atburðarás sem einkennist af örlögum, svikum, blekkingum og metnaði ásamt gríðarlegu 

blóðbaði. Enn í dag finnst mörgum það óheillamerki ef nafnið Macbeth er sagt inni í 

leikhúsinu og margar óskrifaðar reglur tengjast leikritinu þegar það er sett upp, eins og Símon 

Jón skrifar um: 

Þegar verið er að æfa og sýna leikritið verða menn að gæta þess að nefna ekki Macbeth og konu 

hans, lafði Macbeth, á nafn utan sviðs. Leikritið er þá nefnt „skoska leikritið“ og Macbeth „skoski 

konungurinn“ eða einhverju öðru gælunafni. Sumir líta bölvunina það alvarlegum augum að þeir 

nefna Macbeth aldrei á nafn innan veggja leikhússins, hvort sem verið er að sýna leikritið eða ekki. 

Menn mega heldur ekki vitna beint í verkið í leikhúsinu og fram að frumsýningu má ekki fara með 

síðustu setningu verksins svo einhver heyri, ekki einu sinni á æfingum. Brjóti einhver gegn þessu 

er voðinn vís. Dæmi eru um að leikarar vilji ekki nota leikmuni, gervi eða búninga sem áður hafa 

verið notuð í uppfærslu á „skoska leikritinu“.
39

  

Þá má ekki segja tilteknar setningar úr leikritinu, t.d. „double double toil and trouble“ 

eða lokaorðin úr leikritinu. Eldri leikarar á Bretlandi telja einnig að nornasöngurinn í Macbeth 

sé gerður til að magna seið og mikill hluti þeirra neitar að leika í verkinu. Því má ekki raula 

lagið í þeirra eyru því þá fer illa. Leikarar þora heldur ekki að segja þegar þeir kveðja: „When 

shall we three meet again?“ Ef einhver baksviðs slysast til að segja orð úr leikritinu er hægt að 

aflétta bölvuninni með nokkrum ráðum. Það þarf að snúa sér þrisvar, skyrpa yfir vinstri öxl 

sína og: a) segja dónalegasta orðið sem þú þekkir, b) segja „angels and ministrers of grace 

defend us“ eða c) fara með línu úr Draumi á Jónsmessunótt eftir Shakespeare. Aðeins með 

þessu er talið að leikhópurinn losni við bölvunina.
40

  

Til eru margar sögur af slysum hjá leikhópum og hjátrú þeirra tengd skoska leikritinu. 

Sem dæmi um það má nefna að árið 1961 þurfti leikhópur í Old Vic í London að seinka 

frumsýningu á Macbeth um fjóra daga og var leikritinu alfarið kennt um.
41

 Gísli Rúnar 

Jónsson drakk í sig sögu þessarar hjátrúar þegar hann var við nám í London og bendir á sögur 

sem til eru um uppruna hjátrúarinnar: 

Hvort sem það er lygasaga eða ekki, af því það er svo lítið vitað frá þessum tíma og lítið vitað um 

Shakespeare, að hérna, sagan sem segir að hann hafi hlaupið í skarðið fyrir strákinn, ungan leikara 

sem átti að leika frúna, af því hann veiktist skyndilega og var næstum því dauður fyrir sýningu af 

einhverjum óskiljanlegum sjúkdómi og það var á Hampton Court, þar sem verið var að frumsýna 

þetta, og þar hafði Spíri sjálfur hlaupið í skarðið og leikið frúna.
42
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Gísli bætir við að konungur Englands, James I (1566-1625), hafi bannað Macbeth í nokkur ár 

eftir að hann sá það:  

Hann kom á frumsýninguna og  Shakespeare skrifaði þetta sérstaklega fyrir hann og danskan mág 

hans sem var í opinberri heimsókn. Hann var með svo mikinn splatter í sýningunni, þau voru með 

alvöru splatter, lifur og lungu beint frá slátraranum og alvöru blóð. Shakespeare var víst smá 

ókunnugur konunginum, hann vissi ekki að hann var sérlega klígjugjarn og var bara ælandi alla 

sýninguna og lét banna leikritið, þannig að það er gríðarlega mögnuð óhappasaga fylgjandi þessu. 

Svo eru þeir sem eru jarðbundnir, segja bara að það sé ekkert skrýtið, leikritið er í, ég man ekki 

hvað mörgum atriðum, gerist að kvöld- og næturlagi og menn eru að bera þung eggvopn sem 

leikurum er mjög missýnt um að handlanga og eru misflinkir með, þannig að það er oft mjög 

mikið um slys þegar menn eru á sviðinu, leikmyndir hafa verið að falla og svo eru líka ofboðslega 

mörg dauðsföll og veikindi og skuggalega mikil skakkaföll fylgjandi þessum uppfærslum á þessu 

verki í tímans rás og aldanna rás.
43

 

Gísli Rúnar nefnir einnig að til séu þær sögur að Shakespeare sjálfur hafi leitað á náðir alvöru 

norna þegar hann var að semja nornahlutann í Macbeth og að hann hafi byggt bundna málið 

þeirra á alvöru galdraþulu og þar með sett álög á leikritið sjálfur. En Gísli bendir á að eins og 

margt annað frá þessum tíma séu þetta ekkert nema getgátur þar sem ekkert er til sem 

staðfestir þessar sögusagnir.
44

  

 Önnur hjátrú hjá leikurum sem tengist orðræðu er sú að það hefur aldrei þótt vera 

happamerki að segja gangi þér vel (e. good luck) við leikara fyrir sýningu. Erlendis er, í stað 

þess að segja „gangi þér vel“ sagt „brjóttu fót“ (e. break a leg). Merking þessarar hjátrúar 

kemur úr þeirri hugmyndafræði að ef þú segir eitthvað muni það hafa gagnstæð áhrif fyrir 

manneskjuna. Einnig er hægt að túlka þetta þannig að leikarinn eigi að setja fram magnaða 

sýningu og gefa sig allan í verkið, það mikið að hann gæti brotið fót við að leggja sig allan 

fram.
45

 Einnig er þekkt að leikarar hrækja á eftir meðleikara sínum þegar hann gengur í fyrsta 

skiptið inn á svið. Hrákinn er í rauninni hluti af þeim sem lætur hann frá sér. Hann kemur 

innan frá og þegar menn hrækja eru þeir að gefa af sér hluta af sjálfum sér. Líkami mannsins 

og allt sem honum tilheyrir hefur um aldaraðir notið ákveðinnar virðingar og á flestum 

menningarsvæðum þekkist einhvers konar trú á eiginleikum þess sem menn láta frá sér fara. 

Algengt er að hrákinn hafi verið talinn gæddur krafti frá sál mannsins og þess vegna væri 

hann sérstaklega áhrifamikil fjandafæla og brúklegur til galdraiðkana.
46
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  Til eru fleiri hindurvitni sem tengjast orðræðum í leikhúsi sem hefur lítið verið skrifað 

um eða fundin ástæða fyrir. Sem dæmi má nefna að það eigi aldrei að æfa síðustu línuna í 

leikritinu fyrir generalprufu. Ef það er gert þá boðar það ógæfu og sýningin mun ekki ná 

vinsældum.
47

 

2.2.2 Útskýranleg hjátrú 

Sumt af þeirri hjátrú sem til er í leikhúsheiminum er hægt að útskýra með einföldum 

ástæðum, annaðhvort með rökhugsun eða hefðum frá tímum þar sem tæknin var ekki orðin 

eins mikil í leikhúsum og er nú. Að blístra í leikhúsi er til að mynda stranglega bannað 

samkvæmt hjátrúnni, þeir eru litnir hornauga sem blístra baksviðs eða ganga yfir sviðið með 

hatt á höfði og blístra um leið.
48

 Norma Busse, leikkona, segir í grein sinni, „Superstitions of 

the Theatre“, frá stúlku sem flautaði ósjálfrátt í farandsýningu fyrir hermenn á tímum seinni 

heimsstyrjaldarinnar. Kannski var það bara tilviljun en sú stúlka fékk hjartaáfall þegar hún 

kom af sviðinu sama kvöld.
49

  Ástæðan fyrir þessu hefur stundum verið sögð sú að „blístur 

veki upp illa anda og færi ólukku yfir leikhúsið.“
50

 Meginástæða þessarar hjátrúar er hins 

vegar sú að fyrir tíma rafrænna sviðmynda, á tíðum rammasviðsins, voru blístur notuð sem 

merki um hvaða kaðal átti að hífa upp hverju sinni. Í leikhúsum erlendis voru sjómenn ráðnir í 

þetta starf enda laut þetta sama skipulagi og tíðkaðist á seglskútum.
51

 Þannig mátti varast 

slysin með því að banna blístur baksviðs svo að leikmyndin úr fjórða þætti kæmi ekki 

fljúgandi inn á svið í öðrum þætti útaf einu sakleysislegu blístri.  

Viðhorf til góðrar generalprufu er annað dæmi um hjátrú með útskýringu. Það veit ekki 

á gott í hugum leikhúsfólks þegar generalprufa, sem er síðasta æfing fyrir frumsýningu, 

gengur vel. Ef generalprufan er góð er talið að frumsýning muni verða hræðileg en ef 

generalprufa mistekst eru leikarar rólegri af því að þá mun frumsýning ganga vel. Ástæðan 

fyrir þessari hjátrú er talin vera sú að ef generalprufa er góð slakar leikarinn á og veitir það 

honum falskt öryggi og hann telur sig þar með hafa allt á hreinu. Það leiðir þá til þess að 

spennan sem heldur honum á tánum er farin og hann er líklegri til að klúðra hlutunum á 

frumsýningarkvöldinu.
52
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Önnur hjátrú af þessu tagi er hræðsla við lifandi blóm eða spegla á sviði. Ein hjátrúin er 

sú að það eigi aldrei að nota lifandi blóm á sviði því þá mun einhver í leikarahópnum deyja.
53

 

Útskýringin á þessari hjátrú er líklega sú að blóm eru mjög dýr og hefur því verið erfitt að 

endurnýja fyrir hverja sýningu. Skýringin er einfaldlega sú að gerviblóm eru ódýrari og er því 

betra að nota þau.
54

 

Þá fylgir mikil ógæfa speglum á sviði og eru raunverulegir speglar á sviði líka 

ógæfumerki. Speglar á sviði geta verið hausverkur fyrir ljósamenn vegna þess hversu mikið 

þeir endurkasta ljósi til áhorfandans. Einnig geta þeir truflað bæði leikara og áhorfendur sem 

sjá sig í speglum og missa þar með þráðinn úr sýningunni og fara að einbeita sér að speglinum 

og sjálfum sér.
55

 

2.2.3 Litir í leikhúsi  

Litir hafa verið mjög umtalaðir í leikhúsum í sambandi við hjátrú. Blár er óhappalitur í 

leikhúsum um allan heim og er silfurlitt talið vera eini liturinn sem getur bjargað leikara í bláu 

frá óhappi. Gul blæbrigði í hatti, vesti eða bindi eru stundum talin vera orsök óhapps og er 

dæmi um að hljómsveitarstjóri nokkur leyfði ekki einu sinni gult klarinett í hljómsveit sinni 

þó að það sé ekki algengt að klarinett séu gul.
56

 Þó getur fólk bjargað sér með mismunandi 

blæbrigðum af gulum því sum blæbrigði eru betri en önnur. Grænn litur er líka afskaplega 

slæmur á leiksviði. Þó er hann ekki á bannlista og var mikið notaður á árum áður.
57

 Til er saga 

af leikaranum Peter O´Toole þar sem hann notaði aðeins græna sokka á sviði. Eitt sinn var 

hann að leika á sviði og átti að skipta um sokka og notaði hann þá tvenn græn sokkapör sem 

voru nákvæmlega eins.
58

 

2.2.4 Persónuleg hjátrú 

Ásamt þessum dæmum af algengri útbreiddri hjátrú hjá leikurum, sem talin eru upp eru hér að 

framan, eru að sjálfsögðu fleiri hindurvitni sem eru persónulegri því hver leikari hefur sína 

hjátrú, hversu mikil eða lítil sem hún er. Í erlendu skólunum er til dæmis meira talað um 

persónulega hjátrú en hérlendis. Kristín Rós Kristjánsdóttir lærði leiklist í The Actors Temple 

í London og hún segir þetta um persónulega hjátrú hjá leikurum:  
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Það var alltaf rosa mikið minnst á það en það var svolítið mikið gert í sambandi við að þetta væri 

útaf því að leikarar hefðu svo lítið sjálfstraust og þetta væri svona hjálpartæki til þess að sem 

leikari áttu að geta leikið sama leikinn kvöld eftir kvöld eftir kvöld alveg eins, og það er svona 

misjafnt hvort þú ert í stuði eða ekki þannig að það var meira talað um þetta sem hækju. Ef þú 

vissir nákvæmlega hvað þú varst að gera þá þurftirðu ekki á henni að halda, ef þú værir með 

sjálfstraustið og hefðir trú á þér, þá þyrftirðu þetta ekki. Þannig að þetta var meira svona talað um 

þetta sem svona hækju fyrir, sem táknaði óöryggi.
59

 

Þannig er kennt í The Actors Temple að þú þarft ekki á hjátrú að halda ef þú ert öruggur með 

þig og veist hvað þú ert að gera. En eins og hefur verið sýnt fram á hér að framan eru leikarar 

samt sem áður hjátrúarfullir þó að þeir séu öruggir með sig. Persónuleg hjátrú getur einnig 

verið lukkuhlutir leikara, athafnir þeirra fyrir sýningar eða rútína þeirra fyrir frumsýningu. 

Þannig eru hefðir og hjátrú persónubundnar og hver hefur sína hjátrú, hvort sem fólk 

viðurkennir það eða ekki.  

Þetta er að sjálfsögðu ekki tæmandi listi yfir þær tegundir hjátrúar sem til eru í 

leikhúsheiminum. Til eru fleiri skrýtin hindurvitni í erlendum leikhúsum sem lítið er fjallað 

um og þau ekki útskýrð eins og t.d.: 

-  Aðalleikarinn á að kyssa allar konurnar í sýningunni. Ef hann gerir það ekki þá fær 

hann aldrei aðalhlutverk aftur.  

- Það er slæmt að hitta fólk í hringstiga. 

- Það á aldrei að klappa á meðan æfingu á stendur því þá mun leikritið ekki verða 

vinsælt.  

- Það á aldrei að kveikja í þremur sígarettum með sömu eldspýtunni. Sá sem gerir það 

mun gleyma línunum sínum á sviðinu eða eitthvað annað slæmt kemur fyrir hann.
60

 

2.2.5 Draugar og kynlegir kvistir 

Þó að draugar séu frekar taldir til þjóðtrúar en hjátrúar er þunn lína á milli þeirra tegunda eins 

og áður hefur komið fram. Leikhúsheimurinn er fullur af leikhúsdraugum, sama til hvaða 

landa er horft hverju sinni. Í flestum leikhúsum er hægt að finna sögur af draugum sem hafa 

gengið þar um, hvort sem það eru gamlir leikarar sem leika enn á sviðinu eða saga af andláti í 

húsinu. Mörg leikhús erlendis hafa svokallað „draugaljós“ (e. ghost light), sem er ljós á 

sviðinu sem er alltaf kveikt, sama hvort einhver er í húsinu eða ekki.  
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Ákaflega margir draugar eru í West End leikhúsunum í London. Einn þeirra er 

kallaður „maðurinn í gráu“ (e. the man in grey) og er hann staðsettur í Drury Lane leikhúsinu 

sem er gríðarlega vinsæll viðkomustaður drauga. Menn hafa sagt frá veru hans þar í yfir 200 

ár og eina vísbendingin um hver hann hafi verið er beinagrind sem fannst árið 1850. 

Beinagrindin er sögð hafa fundist í leyniherbergi í húsinu, með rýting í hjarta, spil í hendi og 

umkringd gulli. En þó að jarðnesku leifarnar væru settar í vígða mold hefur „maðurinn í gráu“ 

ekki farið frá leikhúsinu og hefur Richard Huggett, rithöfundur, sagt frá því að hann hafi séð 

hann árið 1973. Það boðar gæfu að sjá drauginn og þá sérstaklega ef honum bregður fyrir á 

æfingum.
61

  

Öðrum draug, sem er í Drury Lane leikhúsinu, er lýst þannig að hann sé hávaxinn, 

mjór og ljótur (e. tall, thin and ugly). Sá draugur er talinn vera leikarinn Charles Macklin, sem 

drap meðleikara sinn, Thomas Hallam, árið 1735 í rifrildi útaf hárkollu. Macklin birtist 

baksviðs, ráfandi um gangana þar sem morðið átti sér stað.
62

 Í Adelphi Theater í London er 

sagður vera draugur leikarans William Terriss. Terriss var stunginn til bana við sviðsdyrnar af 

meðleikara árið 1897. Daginn áður en Teriss var myrtur dreymdi forfallaleikara hans 

óþægilegan draum þar sem Terriss lá í blóðbaði í tröppum með stórt sár á brjósti. William 

Terriss er talinn ferðast aðeins um, því auk þess að vera í Adelphi Theater hefur hann sést í 

The Lyceum Theatre og einnig í undirgöngum Covent Garden lestarstöðvarinnar.
63

 

 Í örfáum tilvikum eru draugarnir enn á lífi. Stefán Karl Stefánsson leikari hefur komið 

víða við og þar á meðal hefur hann leikið í sýningunni Dr. Seuss´s How the Grinch stole 

Christmas í tólf leikhúsum í Bandaríkjunum. Þar hitti hann fyrir mismunandi hjátrú í hverju 

leikhúsi fyrir sig og í The Fabulous Fox Theatre í Atlanta sá hann eina leikhúsdrauginn í 

Bandaríkjunum sem er enn lifandi. Hann lýsir honum þannig: 

... í húsinu uppi er þúsund fermetra íbúð, yfir öllu leikhúsinu. Og í þessari íbúð býr George, sem að 

er kallaður leikhúsdraugurinn og hann er enn á lífi, og hann er níræður rúmlega. Og hann er búinn 

að búa þarna frítt síðan 1970 þegar hann bjargaði leikhúsinu frá niðurrifi. Nú er borgin skíthrædd 

um að hann fari að drepast kallinn, vegna þess að þeir eru hræddir um að hann muni ganga 

svívirðilega aftur í leikhúsinu og þeir sögðu sko, þetta er eina leikhúsið í Bandaríkjunum þar sem 

að leikhúsdraugurinn er ennþá lifandi.
64

 

Stefán Karl bendir einnig á að George er í samkeppni við annan mann inni í The Fabulous 

Fox Theatre: 
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Svo er annar kall, ég hélt að vísu að hann væri bara að deyja hvað eftir annað fyrir framan mig, 

hann hóstaði svo mikið og hann spilar á orgel því á sviðinu, í horninu á hljómsveitargryfjunni var 

pípuorgel sem kemur upp úr sviðinu, í veggjunum báðum megin, þetta er 4600 manna leikrit, þetta 

er ekkert rugl. Fyrir ofan eru pípur og hann spilaði í 25 mínútur fyrir hverja sýningu. Þá spilar 

hann sko, fyrir jólin núna bara „gefðu mér gott í skóinn“ á pípuorgel fyrir sýningu. Þetta er elsta 

„starfandi“ pípuorgel í Bandaríkjunum. Og þessi gæi er búinn að vera þarna bara sjötíu og eitthvað 

og þetta er það eina sem hann gerir. Hann er í bullandi samkeppni við hinn hvor verður 

leikhúsdraugurinn. Og þar er hefðin sú að sko ef ekki er spilað á orgelið þá muni eitthvað klikka. 

Þá mun eitthvað fara úrskeiðis í sýningunni og ástæðan fyrir því er sú að einu sinni þá, af því að 

þessi orgel eru þannig að þú þarft að hita það upp og út úr pípunum skjótast eldingar, það þarf að 

hita það með gaseldi til þess að það virki og einhvern tímann þá var þetta ekki gert. Þá kviknaði í 

undir sviðinu á meðan á sýningu stóð. Og eftir það þá verður að spila alltaf á orgelið, annars getur 

eitthvað gerst í sýningunni. Og þessu er haldið við og þetta borgar borgin fyrir tugi milljóna 

dollara á ári, halda þessu leikhúsi gangandi...
65

 

Stefán minnist einnig á að í Golden Gate Theatre í San Fransisco séu tveir dyraverðir og annar 

þeirra er eldri maður með skegg niður á gólf. Þann mann má ekki reka því það er hjátrú hjá 

þeim sem reka leikhúsið að ef að hann fari þá lognist leikhúsið útaf. Þessi sami maður kemur 

síðan í kallkerfið eftir sýningar og segir leikurum hvernig veðrið er úti og býður góða nótt, 

sem hann verður einnig að gera.
66

  

Svo virðist sem hjátrú innan leikhúsheimsins sé lærð frá manni til manns og hefð sem 

yngri leikarar læra af þeim eldri. Leikarastéttin er full af hjátrú um allan heim og er það 

persónubundið hversu hjátrúarfullt fólk er. Hjátrú er einhvers konar hækja sem leikarar geta 

sótt í til að fá það sjálfstraust sem þeir þurfa til að ganga inn á sviðið. Hjátrú getur einnig 

verið bölvun leikarans sem þarf að hafa allt á hreinu og kemst þá kannski ekki á svið fyrr en 

allt er í röð og reglu. Hvort sem er þá er leiklistarheimurinn fullur af hjátrú og er það aðallega 

út af því jaðarástandi sem skapast á sviðinu, aðstæðurnar sem leikarar ráða ekki yfir. Í síðasta 

kaflanum hér á eftir verður farið dýpra í hjátrúna á Íslandi og hvernig leikarar á Íslandi líta á 

hjátrú.  
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3. Hjátrú íslenskra leikara  

Hjátrú í erlendum leikhúsum hefur byggst í kringum langa leikhúshefð sem hægt er að rekja 

til tíma Rómarveldis.  Leiklistarhefðin er hins vegar mun yngri á Íslandi og því athyglisvert að 

skoða hversu mikið af hjátrúnni, sem er til í leikhúsum hérlendis, er sprottin upp á Íslandi og 

hversu mikið af henni hefur verið innflutt. Íslenskir leikarar lærðu erlendis frá lokum 19.aldar 

allt fram til ársins 1941 þegar Lárus Pálsson stofnaði leiklistarskólann sinn í kjallara við 

Fríkirkjuveg 11. Fyrir þann tíma lærðu íslenskir leikarar m.a. í Danmörku, Bretlandi, 

Bandaríkjunum og Frakklandi. Leiklistarskóli Íslands var síðan settur á laggirnar árið 1975 

eftir að Þjóðleikhúsið og Iðnó höfðu lagt niður sína skóla til að knýja fram ríkisrekinn skóla.
 67

 

Þannig að það má með sanni segja að íslenskt atvinnuleikhúslíf er ekki langt og er forvitnilegt 

að skoða hvort hjátrú íslenskra leikara er í jafnföstum skorðum og hjá erlendum leikurum. Í 

þessum kafla verða þau viðtöl, sem tekin voru fyrir ritgerðina, greind og athugað hvort hjátrú 

íslenskra leikara sé sprottin upp á Íslandi eða hvort hún sé innflutt með eldri leikurum sem 

menntuðu sig erlendis.  

3.2  Hjátrú íslenskra leikara 

Í byrjun viðtala minna var mjög algengt að leikarar og leikhúsfólk segði að það væri ekki 

mjög hjátrúarfullt samanborið við leikara í öðrum löndum. Eins og ég sagði hér að framan 

gæti ástæðan fyrir þessu verið sú að íslensku leikhúsin og leiklistarskólarnir eru ekki mjög 

gamlir og þar með ekki orðnir rótgróin stétt í íslensku samfélagi. Gísli Rúnar Jónsson, leikari, 

segir svo frá þegar hann er spurður um hjátrú leikara á Íslandi: 

Í rauninni eru hjátrúarhefðir bara þessar tvær sem ég hef orðið var við ítrekað. Það er bara þetta poj 

poj poj tu tu tu og ekki taka undir ef manni er óskað góðs gengis. Eflaust er það nú eitthvað annað. 

Macbeth er alls ekki mikið um hér. Þegar ég fór til Bretlands hafði ég ekki hugmynd um þessa 

hjátrú, ég kynntist henni þar og hún var svo rækileg að það var alltaf verið að vara mann við að 

vitna í skoska leikritið. Ég get ímyndað mér að þessir gömlu karlar eins og Baldvin heitinn 

Halldórsson og þeir sem lærðu úti í Bretlandi, að þeir hafi þekkt eitthvað til þessarar hjátrúar. Ég 

man bara að þegar ég heyrði af þessu í skólanum, ég var svo hrifinn að ég kynnti mér allt um 

skosku hjátrúna sem ég komst yfir og skrifaði grein, tvær langar þriggja síðna greinar fyrir 

eitthvert blað á Íslandi. Þannig að ég hafi nú átt þátt í því að kynna þessa hjátrú á Íslandi.
68

 

Þannig voru margir sem svöruðu þessari spurningu með sama hætti. Eins og Gísli Rúnar 

minnist á er algengasta hjátrúin hjá leikurum á Íslandi að það má ekki segja „gangi þér vel“, 
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heldur frekar segja „poj, poj“ og „tu, tu, tu“ og ef generalprufa gengur illa þá mun frumsýning 

ganga vel og öfugt. 

 Viðmælendur mínir voru þannig ekki mjög hjátrúarfullir og vissu ekki um margar 

sögur sem tengdust hjátrú á Íslandi. Þó komu fram nokkrar sögur og hjátrúarhugleiðingar 

þegar leið á viðtölin og mun ég nú setja þær upp í sömu kafla og skilgreiningarnar á hjátrú hér 

að framan. Þó sleppi ég litum í leikhúsi og einnig útskýranlegum tegundum hjátrúar og mun 

frekar tala hér um „hjátrú eða hefð“ þar sem viðmælendur mínir töldu frekar að þeir hefðu 

hefðir og siði sem væru samt ekki tengd hjátrú á neinn hátt. 

3.2.1  Galdur orðanna 

Eins og Gísli Rúnar minntist á hér að framan hefur hjátrúin um „skoska leikritið“ ekki fest 

sterkar rætur á Íslandi. En þó að hún sé ekki í hávegum höfð á Íslandi vita leikarar af henni og 

eru meðvitaðir um að nefna ekki nafn Macbeths að óþörfu. Arnar Jónsson, leikari, segist vera 

mjög meðvitaður um að nefna ekki skoska leikritið inni í leikhúsum þó að hann hafi ekki 

hugsað mikið út í það.
69

 Menntaskólinn við Hamrahlíð setti leikritið Macbeth upp árið 1998 

og í viðtali við Morgunblaðið segir Jón Gunnar Þórðarson, þáverandi sýningarstjóri 

sýningarinnar, að bölvun leikritsins hafi sýnt sig á frumsýningu hjá leikhópnum: „Við erum 

sannfærð. Frumsýningin var þungbærasta sönnun bölvunarinnar. Þá fingurbrotnaði 

aðalleikarinn, Orri Huginn Ágústsson, eftir að hafa slasast á höfði.“
70

 Vera Sölvadóttir, annar 

sýningarstjóri sýningarinnar, bætir við í viðtalinu að ein leikkonan hafi fótbrotnað eftir 

frumsýningu þegar hún datt niður stiga. Vera og Jón Gunnar voru þá sannfærð um að einhver 

hefði nefnt nafn skoska konungsins og þar með leyst bölvunina úr viðjum.
71

 Með þessu má sjá 

að þó að hefðin fylgi ekki íslenskum leikurum þá fylgir hjátrúin leikritinu þegar það er sett 

upp hér á landi og hjá Menntaskólanum við Hamrahlíð hafa þau greinilega trúað á bölvunina 

miðað við öll óhöppin sem þau urðu vör við og tengdu hjátrúnni.  

Eins og fyrr sagði þá sögðu viðmælendur mínir að algengasta hjátrú sem fyrirfinnist 

hér sé að það megi ekki segja „gangi þér vel“ heldur skal hrækja á eftir leikara eða segja „tu 

tu“ eða „poj poj“. Halldóra Geirharðsdóttir, leikkona, minnist á að hún þekki að það megi 

ekki flauta í leikhúsi, ekki segja Macbeth og það megi ekki óska góðs gengis. Hún segir 

jafnframt að hún segi frekar „góða skemmtun“ í stað „gangi þér vel“.
72

 Það sama er að segja 

um Þórhildi Þorleifsdóttur, leikstjóra. Hún segir oftast „skemmtið ykkur vel“ við sína leikara 
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áður en sýning hefst.
73

Stefán Benedikt Vilhelmsson, leikari, sem segist ekki hugsa mikið um 

hjátrú, veit þó af þessum helstu dæmum um hjátrú sem til eru í leikhúsheiminum. Um það að 

segja „gangi þér vel“ segir Stefán:  

Það er svona þögult samþykki hjá fólki  að vera ekkert að storka örlögunum, ég segi það ekki. En 

þessi hjátrú er mjög skemmtileg, ég þekki eldri mann sem hefur unnið mikið með mér í leikhúsi 

sem notar alltaf þessa ágætu setningu „verði þér að vindi og skít“ við hvern einasta mann fyrir allar 

sýningar og hrækir svo helst næstum því framan í þá og það er alveg svona gaman að taka 

svoleiðis frá sér eldri mönnum...
74

 

Þó að leikarar á Íslandi trúi mismikið á mátt orðanna sem hefur verið talað um hér bera 

þeir samt flestallir virðingu fyrir hjátrúnni. Það er orðið rótgróið í leikhúslífi landans að segja 

ekki „gangi þér vel“ og  innan veggja leikhússins er reglan um að nefna ekki „skoska 

leikritið“ meðvituð og það er borin virðing fyrir þessum hugmyndum. Gísli Rúnar Jónsson, 

leikari, segist vera mjög hjátrúarfullur eins og áður hefur komið fram. Hann og Eggert 

Þorleifsson, leikari, unnu báðir hjá Þjóðleikhúsinu um árabil og þá fannst Eggert ekki 

leiðinlegt að hrella Gísla Rúnar aðeins:  

Það er kannski sagan um að Eggert (Þorleifsson) sé að stríða mér þar sem að hann vissi hvað ég 

væri viðkvæmur fyrir þessu og kom inn á sviðsvæng þegar hann var að leika, við vorum að leika á 

sitthvoru sviðinu, hann var á litla sviðinu, ég var á stóra sviðinu og það kom hlé hjá þeim á undan 

okkur, þá kom hann inn á stóra sviðið og stóð úti í væng og kjaftaði við okkur, hann Eggert 

Þorleifs, þegar við vorum semsagt útsviðs og hann var eitthvað að kjafta við mig og (hlær) og svo 

sér hann að það fer að nálgast hjá mér stikkorðið sko og þá sagði hann þetta allt saman „gangi þér 

vel, gangi þér vel, gangi þér vel, Macbeth“ og ég sko fór skelfingu lostinn á svið sko, hann er mjög 

stríðinn sko.
75

 

3.2.2  Persónuleg hjátrú 

Eins og í öðrum löndum eiga íslenskir leikarar sína persónulegu hjátrú. Leikarar hita upp með 

mismunandi hætti, mörgum finnst gott að hitta leikhópinn og hita upp saman á meðan öðrum 

finnst betra að vera einn með sjálfum sér og anda rólega þar til að sýningin byrjar. Halldóra 

Geirharðsdóttir, leikkona, lærði að hafa allt hreint í kringum sig og að hafa hreinleika í 

umhverfinu. Búningsherbergi hennar er því alltaf mjög hreint og fínt, sem er samt erfitt hér á 
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landi þegar nokkrir eru um hvert búningsherbergi. Hreint vinnurými er forsenda þess að það 

sé ekki hægt að trufla sköpunarkraftinn.
76

   

Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, segir að hún hafi aðeins heyrt af einni leikkonu sem 

var mjög hjátrúarfull:  

Eina manneskjan sem ég man eftir að var hjátrúarfull, það var Þuríður Pálsdóttir söngkona. Hún 

var gríðarlega hjátrúarfull. Seinna kynntist ég síðan frænkum hennar og þær sögðu margar sögur af 

því hvað hún var líka í einkalífinu hjátrúarfull. Eitt skipti voru þær á leiðinni í bíó, og hún mundi 

eftir að hún hefði gleymt að gera eitthvað, snúa sér á dyramottunni eða ég man ekki hvað, og hún 

varð að hlaupa heim. En ég man, nú var ég oft í sýningum þar sem hún var, maður varð ekki var 

við þetta að öðru leyti en því að hún, og þetta var ekkert sem var til umræðu, en ég tók eftir því að 

hún fór alltaf á ganginum bakvið leiksviðið, þar eru speglar. Og hún gekk alltaf að speglinum og 

setti neglurnar bakvið spegilinn, hann var sko svona boltaður við vegginn, og rykkti. Ég margsá 

þetta.
77

 

Þuríður Pálsdóttir lærði í London og til er önnur saga af henni þar sem hún sást alltaf strjúka 

veggina baksviðs í íslenskum leikhúsum. Ástæðan fyrir því var sú að hún lærði úti á 

stríðsárunum og þegar hún strauk vegginn var hún að athuga hvort að loftárásir væru hafnar á 

borgina. Þessi verknaður hefur greinilega orðið að hjátrú hjá henni þar sem ekki var mikið um 

loftárásir á Íslandi.
78

 

 Lukkugripir eru einnig algengir meðal leikara þó að þeir séu ekki mjög sýnilegir og 

leikarar haldi þeim fyrir sjálfa sig. Halldóra Malin Pétursdóttir, leikkona, segist fara á milli og 

telja propsið sitt þó að annar sé búinn að því. Einnig á hún lukkugrip sem hún fékk í æsku 

þegar hún byrjaði að leika: 

... ég á tvær mömmur, ég á eina sem er bara fæddi mig og ól mig upp og svo á ég leiklistarmömmu 

sem er ekki úr þessum skóla heldur bara úr gamla leikfélaginu mínu á Fljótsdalshéraði. Snemma 

þegar ég byrja að leika þá gefur hún mér lítinn Svejk, góði dátinn Svejk, hérna styttu, og í mörg ár 

tók ég þessa Svejk styttu með mér í hvert einasta leikfélag, leikferðalag, hvert einasta skipti sem ég 

fór inn á svið var hún í töskunni minni eða einhvers staðar nálægt mér. Fyrir mér var hún svona 

minningin, mundu hvaðan þú kemur, hún leyfði mér ekki að hrokast upp að neinu leyti, bara 

mundu hvaðan þú ert, þannig að maður býr sér alltaf til eitthvað net..
79
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Halldóra Malin varð síðan fyrir því að brjóta styttuna af Svejk og var það svolítil sorg. Nú er 

styttan í kassa þar sem Halldóra veit af henni og segist hún enn hugsa til hennar áður en hún 

fer inn á svið.
80

 

 Stefán Karl Stefánsson, leikari, er þekktur fyrir að leika illmenni eða menn sem standa 

fyrir utan samfélagið í leikritum og tekur því ekki þátt í hópupphitunum fyrir sýningar:  

Ég þarf að koma í leikhúsið tveimur tímum fyrir sýningar, ekki seinna en það, ég þoli ekki að vera 

seinn sko. Ég hita aldrei upp í hópupphitunum nema að ég sé að leika einhvern mann í einhverjum 

hóp. Ég sko, eins og t.d. í Grinch eða Cyrano, Litlu hryllingsbúðinni, maður er að leika karaktera 

sem standa fyrir utan samfélag sitt ... Eins og Grinch, og það að hitta samfélagið rétt áður en þú 

byrjar að hata þá, það er bara off fyrir mér, ég bara nei. Yfirleitt þá fer ég ekki, ég er bara svona 

bakvið drapperingarnar sko, inni í hérna props box sem er fyrir aftan, og þar bíð ég með 

meðleikaranum mínum sem leikur hundinn og við fáum okkur hóstapillur...
81

 

Stefán Karl teygir einnig mjög mikið fyrir sýningar og, eins og margir leikarar, slakar á fyrir 

sýningar. Öðrum leikurum finnst jafnvel betra að hita sig upp með því að öskra, hita upp 

röddina eða skokka aðeins áður en þeir fara inn á sviðið. 

3.2.3  Hjátrú eða hefð? 

Það er þunn lína á milli hjátrúarinnar og hefðarinnar. Margir viðmælenda minna sögðust ekki 

vera hjátrúarfullir en þó hefðu þeir í heiðri margar hefðir sem þeir fylgdu eftir fyrir sýningar 

eða á frumsýningardegi. Flestallir vilja t.d. eiga rólegan frumsýningardag þar sem þeir geta 

andað rólega og farið yfir hlutverk sitt fyrir kvöldið. Arnar Jónsson, leikari, fór, fyrir 

frumsýninguna á Lé konungi í Þjóðleikhúsinu, í langan göngutúr þar sem hann fór yfir allt 

handritið í huganum og þegar hann fór upp síðustu tröppuna heima hjá sér þá féll síðasta 

orðið. Þetta finnst honum mjög þægilegt að gera eins og það að renna lauslega yfir allt 

handritið baksviðs fyrir sýningu.
 82

 Þó segist hann hafa getað sleppt því og þarmeð er þetta 

ekki talin vera hjátrú. 

 Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, segist alltaf vera í sömu fötunum á 

æfingatímabilinu. Þau föt geymir hún niðri í leikhúsi og eru nokkrar hugleiðingar fyrir þessari 

hefð: 

Og það er alltaf, það hefur nú ekki alltaf verið alveg svart, en oftast er það það. Mjög dökkt. Ég átti 

gráu peysuna mína í 25 ár og hún bara datt í sundur ... Þetta er svona bæði það að ég vil skipta 

algjörlega um föt þegar ég kem í leikhúsið. Ég vil fara úr mér og fara í vinnugalla. Það eru 
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náttúrlega praktískar hliðar, þetta eru föt sem maður getur hreyft sig í, maður getur setið á gólfinu, 

manni er alveg sama þótt maður verði skítugur [...] maður er að taka sjálfan sig út úr myndinni. 

„Þórhildur“ er bara í svarta gallanum, yfirleitt ómáluð, frekar illa greidd, allavega mjög plein og 

bara í sínu júníformi og þar með er ég horfin út úr myndinni og þvælist ekki fyrir leikurunum...
83

  

Hverju tímabili lýkur síðan með því að Þórhildur fer með vinnufötin sín heim og þvær þau. 

Hún segist oft skipta um bol á tímabilinu en það má ekki vera mikið meira. Þetta skilgreinir 

Þórhildur samt frekar sem hefð en hjátrú.
84

 

3.2.4  Draugar og kynlegir kvistir 

Það kemur kannski ekki á óvart í íslensku samfélagi að flestar sögurnar um hjátrú hafi verið 

um drauga og andlegar verur. Þó að þær sögur falli ekki algjörlega undir flokkinn hjátrú er 

gaman að sjá hversu meðvitaðir leikarar eru um það sem við sjáum ekki. Það er oft sagt að 

leikarar séu næmari en annað fólk á verur sem við sjáum ekki og að andar þess leikara sem 

fallinn er frá sé enn í leikhúsinu sem hann lék sem mest í. Þannig segjast nokkrir íslenskir 

leikarar finna fyrir forfeðrum sínum í leikhúsinu á meðan á æfingum eða sýningum stendur og 

er það talið vera góðs viti. Halldóra Malin Pétursdóttir, leikkona, ólst upp á Egilsstöðum og 

steig þar sín fyrstu skref á leiksviði með Leikfélagi Fljótsdalshéraðs sem hafði aðsetur í 

félagsheimilinu Valaskjálf. Halldóra talar um að hafa fundið fyrir ömmu sinni þar inni: „ ... ég 

til dæmis elst upp í leikhúsi sem amma mín deyr í, í félagsheimili, bara litlu gömlu 

félagsheimili, þannig að mín hjátrú var alltaf að ég talaði við hana áður en ég fór inn á svið, 

og sko, maður varð meðvitaðri um allskyns svona ehh utanaðkomandi ósýnilega hluti.“
85

  

 Sveinn Einarsson, leikstjóri, sagði  einnig nokkrar sögur af andlegum hlutum í samtali 

okkar. Þar sagði hann m.a. frá því þegar Haraldur Björnsson leikari var eitt sinn að leika í 

Iðnó. Haraldur var búinn að vera eitthvað slappur en lagði allt sitt í æfingar um daginn og í 

sýningu á Fjalla-Eyvindi um kvöldið. Þegar Helgi Skúlason, leikstjóri, segir honum að taka 

því rólega segir Haraldur að það eigi að láta svanasönginn hljóma. Lék Haraldur af 

fítonskrafti þetta kvöld:  

Svo eftir sýningu á Fjalla-Eyvindi um kvöldið ekur Guðmundur Pálsson honum heim og Haraldur 

deyr um nóttina. Svo hann fann þetta á sér. Svo átti Jón Sigurbjörnsson að taka við hlutverkinu af 

honum. Og það fundust ekki, man ekki hvort það voru vettlingar eða trefill, það var eitthvað sem 
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tilheyrði þessum karakter og það var leitað og leitað. Allt í einu segir Jón: „Haraldur segir að þetta 

sé í skúffunni þarna“. Svo er farið í ákveðna skúffu og jájá, þá var þetta þar.
86

  

Sagt er að draugur sé í Þjóðleikhúsinu en ekki er vitað til þess að neinn hafi séð hann 

eða orðið var við hann síðustu árin eða áratugina. Mönnum ber ekki heldur saman um hvort 

hann gangi aftur í húsinu vegna þess að einhver hafi orðið fyrir slysi við byggingu hússins eða 

hvort draugurinn sé breskur að uppruna, frá tíma breska hersins í húsinu í stríðinu.
87

 Sveinn 

Einarsson segist ekki hafa orðið var við þann draug. Hins vegar varð hann fyrir þeirri 

lífsreynslu, þegar hann var einu sinni að leikstýra uppi í Þjóðleikhúsi, að heyra þrusk uppi í 

stúku og Þóra Friðriksdóttir, aðstoðarleikstjóri hans, hafði einnig heyrt það. Eftir að þau 

heyrðu þetta í annað skipti spurðu þau hver þetta hefði verið og voru þau sammála um að 

þetta hefði verið Inga Þórðardóttir, leikkona, sem var látin þegar þetta átti sér stað. Einnig 

fannst þeim Lárus Pálsson vera þar með henni.
88

 Þá segir Ragnhildur Steindórsdóttir, 

leikkona, að hún finni fyrir því að einhver sé á vappi inni í Þjóðleikhúsinu, hver sem það sé. 

Hún minnist einnig á að hún myndi gjarnan vilja rekast á Lárus Pálsson, Harald Björnsson eða 

einhvern annan þarna inni, þó samt ekki í miðri senu.
89

 Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, ólst 

að nokkru leyti upp í Þjóðleikhúsinu og segist ekki hafa orðið vör við nokkurn draugagang. 

Þó hafi hún heyrt um undarlegt herbergi í leikhúsinu: 

Ég man bara eftir sögu um það að það væri herbergi þar sem enginn vissi hvar væri. Það var alltaf 

sagt að það væri sko, hefði einhvern veginn verið herbergi sem hefðu bara ekki verið dyr á, væri 

einhvers staðar og þetta var alltaf... þetta bara vissi maður.
90

 

 Sveinn Einarsson, leikstjóri, segir að hann hafi alist upp við þá hugmyndafræði að 

hægt væri að finna útskýringar á öllu því sem við sjáum. Þó hefur hann einu sinni orðið fyrir 

lífsreynslu sem hann hefur ekki getað útskýrt. Þannig var mál með vexti að í fyrsta skipti sem 

hann leikstýrði erlendis var það í Þrándheimi, í einu elsta leikhúsi á Norðurlöndunum, en 

leikhúsið er frá því um 1831. Einn daginn kom hann á æfingu í fyrra lagi fyrir tæknirennsli á 

ljósum: 

Ég kem inn og nánast geng á mann sem situr hérna í bekknum sem var eiginlega auðveldast að 

lauma sér inn í og ég segi bara, fyrirgefðu, og fer í næsta bekk fyrir framan og kalla upp í 

ljósadeildina, segi að ég sé kominn svo við getum byrjað. Nú var það siður þarna, eins og er siður í 
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öllum leikhúsum, þá kemur enginn á æfingar nema með leyfi leikstjórans og ég hafði að vísu sagt 

að ég fagnaði því að allir, ég þekkti orðið fólkið í útliti, þótt ég myndi ekki hvað allir hétu. [...] 

Þennan mann þekkti ég ekki og ég hugsaði hvort ég ætti að gera einhver merkilegheit, þetta er bara 

tækniæfing. Hann situr þarna í næstinnsta sætinu, ég leyfi honum bara að vera. Svo byrjum við, ég 

man að ég leit einu sinni í miðjum, þetta tók svona hálftíma, og þá sat maðurinn þarna ennþá. Svo 

erum við búin og það eru kveikt ljós og hann er farinn og  ég er svona að ráðskast og svo í lokin 

segi ég svona, „hvaða maður var þetta þarna?“ „Maður? Það hefur enginn verið, við slökktum 

ljósið um leið og þú komst inn,“ segja þeir þarna í ljósadeildinni. „Jú, það var maður þarna, hann 

sat þarna en það gerir ekkert til, honum er velkomið að vera.“ „Það hefur enginn verið hér,“ sögðu 

þeir. „Jú, það var maður en það skiptir engu máli, búið.“ Þá sagði einn gamall maður sem hafði 

verið lengi í ljósadeildinni. „Hvor sat han?“ „Ja, hann sat á bekknum fyrir aftan mig,“ segi ég, 

„næstysta sætinu. Og svo ekki orð um það meir. „Det var vor gamle teaterchef.“
91

  

Þarna hafði Sveinn Einarsson séð gamla leikhússtjórann sem bar nafnið Gleditsch. Gleditsch 

var tekinn af lífi af Þjóðverjum í seinni heimsstyrjöldinni og er talinn vera þjóðhetja í Noregi. 

 Með þessari upptalningu er hægt að sjá að þó að leikarasamfélagið á Íslandi sé lítið er 

þó samt til einhver hjátrú hér á landi eins og í nágrannalöndunum. Athyglisvert var þó að sjá 

hversu fáir af viðmælendunum vildu beinlínis játa að þeir væru hjátrúarfullir.  

3.3 Viðhorf íslenskra leikara til hjátrúar 

Það er mismunandi hvernig fólk hugsar til hjátrúar eins og fram hefur komið í þessari ritgerð. 

Sumir líta á hana sem nauðsynlegt tæki til að komast áfram, aðrir tala um hjátrú sem hækju 

sem hægt er að losa sig við með tækni og þjálfun. Hjátrú í leikhúsum er greinilega lítið 

umhugsunarefni hér á landi og hér á eftir koma fram skoðanir nokkurra leikara og leikstjóra á 

Íslandi um hjátrú.  

 Eins og fram hefur komið  verður Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri, ekki mikið vör 

við hjátrú í leikhúsum og hefur lítið séð af henni á sinni ævi. Hún telur þó að hjátrúin hafi 

verið meiri þegar minni tækni var í leikhúsum: 

Mér hefur fundist að þetta hafi ekkert verið neitt sem neinn í leikhúsinu er að hugsa um, svona 

hjátrú. Ég hef ekki orðið vör við það. Maður heyrði einhvern veginn sögur um að þetta hefði verið 

svona. Bæði var þá bara meiri hjátrú sjálfsagt í samfélögunum og svo náttúrlega voru leikhús 

stórhættulegir vinnustaðir í gamla daga. Þetta var svo rosalega mikið af innviðum venjulega, mikið 

ryk og ryk er náttúrlega alveg rosalega gott eldefni, gasljós, það var alltaf að kvikna í leikhúsum, 

og þá á ég við í Evrópu. Og auðvitað var fyllsta ástæða til þess að ganga um með gát. Og þá 
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skapast oft, stundum verða hlutir að helgisiðum, stundum verður þetta að trúarbrögðum, stundum 

verður þetta hjátrú. Oftast skapast þetta af einhverri nauðsyn.
92

 

Það er athyglisvert að sjá að það hafi verið meira um hjátrú þegar leikhúsin voru hættulegri 

vinnustaðir. Það hefur verið meira um hjátrú til að fólk gerði hlutina rétt og færi sér ekki að 

voða. Einnig hefur hjátrú skapast þegar eitthvað gerðist sem leikarar hafa ekki getað útskýrt 

og verið hræddir við.  

 Sveinn Einarsson, leikstjóri telur hjátrú ekki vera ríkari hjá leikurum en öðrum 

starfsstéttum:  

Ég veit ekki  mikið um hjátrú leikara og ég hef ekki orðið mjög var við að hún sé neitt ríkari en hjá 

öðrum stéttum. Þeir eiga svona einhverja gripi sem þeir hafa uppi á herbergi hjá sér, rétt eins og 

knattspyrnumenn, þeir eru með einhver lukkudýr og svona. Sumir hrista stiga áður en þeir fara inn 

á svið eða eitthvað svoleiðis, bara til að taka úr sér hrollinn, en mér finnst þeir ekki hjátrúarfyllri 

heldur en annað fólk.
93

 

Sveinn telur að leikarar verða næmari fyrir því sem við sjáum ekki í kringum þá á sviðinu 

frekar en að þeir séu hjátrúarfyllri en annað fólk. Eins og bent var á í 2. kafla, þá er mögulegt 

að leikarar verði næmari fyrir þeim hlutum sem við sjáum ekki í kringum okkur þegar þeir 

stíga inn á jaðarsvæðið, sem er sviðið í þeirra tilfelli, og adrenalínið eykst í líkamanum. Þeir 

sem trúa á þess háttar andlega hluti verða þá mun næmari en aðrir.  
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Lokaorð 

Þegar ég hóf þessa rannsókn var ég nokkuð viss um að íslenskir leikarar væru mjög 

hjátrúarfullir eins og leikarar erlendis enda ekki við öðru að búast af Íslendingum. Miðað við 

þau dæmi um hjátrú sem ég hef kynnst í gegnum lífið þá var ég nokkuð viss um að þegar ég 

sæti í leikhúsi að bíða eftir því að leikarar kæmu á svið væru þeir allir sem einn að fara yfir 

sín hindurvitni baksviðs, setja á sig sérstakt hálsmen eða fara með einhverja orðræðu með 

sjálfum sér. Eins og sagt er í innganginum þá hef ég alltaf passað mig á því að segja ekki 

„gangi þér vel“ og var fullviss um að ef generalprufan gengi vel yrði frumsýningin hræðileg. 

Því var ég mjög spennt að tala við atvinnuleikara hér á landi og athuga hvort að hjátrúin væri 

ekki eins mikilvæg fyrir þá. Eftir að hafa tekið fjögur viðtöl á fjórum dögum við fimm 

mismunandi leikara í febrúar 2012 þá viðurkenni ég að ég vissi ekki alveg hvernig ég ætti að 

ná því að skrifa þessa ritgerð. Flestir viðmælendur mínir voru ekki á því að það væri nokkur 

hjátrú hjá leikurum á Íslandi og ef hún væri til þá héldu íslenskir leikarar henni fyrir sig. En 

þegar ég skoðaði viðtölin aftur kom í ljós að leikarar á Íslandi eru nokkuð hjátrúarfullir þó 

þeir séu ekki að flagga því opinberlega. Eins og fram kom í fyrsta kafla þá búa leikarar við 

jaðarástand, þ.e.a.s. þegar leikarinn fer á svið þá getur allt gerst. Að sjálfsögðu átti þetta frekar 

við áður en tæknin varð svo mikil sem raun ber vitni og þegar hætturnar lágu allsstaðar í 

leikhúsum erlendis. Að sjálfsögðu fylgir þessu jaðarástandi einhver hjátrú, hvort sem hún er 

kölluð þjóðtrú eða hefð.  

 Ljóst er að það er þunn lína á milli hjátrúar, þjóðtrúar og persónulegra hefða hjá þeim 

sem ég ræddi við fyrir þessa ritgerð. Mjög oft komu viðmælendur mínir með dæmi um hefð 

sem var í mínum huga mikið skyldari hjátrú. Allar þær draugasögur sem komu hér að framan, 

eru dæmi um það að hjátrú og þjóðtrú rekst stundum saman. Að sjá framliðna og finna  fyrir 

þeim er góðs viti í hjátrú, en að mínu mati tengi ég það frekar inn í þjóðtrú og andlega hluti. 

Þó fékk ég allar þessar sögur þegar ég bað um að fá sögur af hjátrú. Þannig sést hversu þunn 

lína það er á milli þessarar tveggja hluta. 

Það má sjá, út úr þeim viðtölum sem voru tekin, að íslenskt leikhúsfólk er misopið fyrir 

hjátrú og að á Íslandi er ekki til nein sérstök hjátrú sem hefur sprottið upp hér á landi. Það er 

samt athyglisvert að sjá að í okkar samfélagi, þar sem við erum opin fyrir flestöllum 

hindurvitnum, að hjátrú leikara skuli ekki vera meiri. Gísli Rúnar Jónsson komst vel að orði 

þegar hann var spurður um hjátrú leikara á Íslandi:  
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Mín skoðun er sú að þrátt fyrir ofboðslega hégiljueftirsókn okkar Íslendinga og hindurvitnaleiðslur 

okkar hérna á öllum mögulegum sviðum, þú veist álfar og tröll og guð má vita hvað, að þá eru 

ótrúlega grunnar ræturnar í leikhúsinu miðað við aðrar þjóðir.
94

 

 Mínar niðurstöður eru þær að hjátrú er til staðar hjá íslenskum leikurum þó að sumir 

leikarar vilji ekki viðurkenna það. Hjátrúin virðist aðallega vera lærð erlendis frá og hefur 

borist hingað með þeim sem lærðu þar, þá aðallega í Bretlandi þar sem hjátrúin er rík. Þó að 

íslenskir leikarar í dag taki hjátrúna ekki alvarlega þá bera þeir flestir virðingu fyrir henni og 

virða t.d. að það megi ekki segja „gangi þér vel“ eða að það megi ekki blístra baksviðs. Hjátrú 

leikara hér á landi er líka lærð frá manni til manns, eins og flest þjóðtrú í dag og, eins og 

Halldóra Geirharðsdóttir leikkona bendir á, þá skiptir það máli hvaða hópur leikara tekur á 

móti þeim sem eru nýútskrifaðir hversu mikil hjátrú er kennd hverju sinni.
95

 Þar með hafa 

algengustu dæmi hjátrúarinnar orðið að einhvers konar hefð sem ekki er tekin alvarlega lengur 

en er samt sem áður farið eftir á einhvern hátt. Nú líta nokkrir á hjátrú sem fyrst og fremst 

einhvers konar hækju sem er notuð ef leikarinn hefur ekki næga trú á sjálfum sér. Þessi hækja 

gæti verið ástæða þess að svo margir viðmælendur mínir sögðust ekki hafa orðið varir við 

nokkurs konar hjátrú í leikhúsum landsins. Viðmælendur mínir töldu frekar að það væri mikið 

um hefðir fyrir hverja leiksýningu fyrir sig og að þeir gerðu hluti fyrir þessar sýningar sem 

þeir gætu alveg sleppt – en sleppa þeim þó ekki sem bendir til þess að þessi hefð jaðri við að 

vera hjátrú. 
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