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Útdráttur

Í ritgerðinni er fengist við þær spurningar sem upp koma þegar ráðist er í að gera kvikmyndahandrit 

upp úr leikriti Strindbergs, Fröken Júlíu. Skoðað er hvernig verkið er mjög bundið natúralískum 

hugmyndaheimi og hvað þurfi að laga og hvað megi halda sér úr honum í kvikmyndahandriti sem á 

sér stað í íslenskum samtíma.Skoðað er hvernig hvernig texti Fröken Júlíu talar til samtíma síns og 

hvernig samtími okkar bregst við þeirri orðræðu. Þá er einnig vikið að því hvernig kjarni þessa 

verks, kynjabarátta og stéttamismunur eru sígild söguefni þrátt fyrir að hafa tekið eðlisbreytingum á 

síðustu öld.
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Inngangur

Vorönn 2013 vann höfundur ritgerðar að kvikmyndahandriti upp úr leikverki Augusts Strindbergs, 

Fröken Júlíu. Söguþráður kvikmyndahandritsins á sér stað í samtíma okkar hér á Íslandi. 

Undirbúningsvinnan var í formi heimildavinnu en einnig sótti höfundur mikið í eigin reynsluheim. 

Við þessa vinnu vöknuðu ýmsar spurningar á borð við: Um hvað fjallar Fröken Júlía, hvernig getur 

sú saga átt sér stað í dag og á hún erindi í samtímann? Og þar sem unnið var að því að gera 

kvikmyndahandrit út frá leikverki vaknaði spurningin um hver sé grundvallarmunurinn á þessum 

tveimur formum. Í þessari ritgerð verður því fjallað um verk Augusts Strindberg, Fröken Júlíu og 

hvernig megi aðlaga það að kvikmyndahandriti og staðfæra í íslenskan samtíma. Þeim spurningum 

verður velt upp hvort það sé hægt án þess að verkið missi kjarna sinn og hverjar séu forsendurnar 

fyrir slíkri vinnu. Einnig verður fjallað um form kvikmyndahandrits og hvernig megi láta 

upprunalegt handrit Fröken Júlíu passa í það snið.

Natúralisminn & Fröken Júlía

Fröken Júlía er harmleikur sem margir telja vera eitt mikilvægasta verk natúralískrar 

leikritunnar. Seinni hluti nítjándu aldar sem og fyrri hluti þeirrar tuttugustu var blómaskeið 

natúralískra bókmennta og leikritunnar. Natúralísk verk eru raunsæ; laus við yfirnáttúruleg og 

draumkennd áhrif, þau innhéldu hversdagleg samtöl og einblíndu á manneskjuna í samfélagi sínu og 

umhverfi. Natúralíska leikhúsið átti að sýna áhorfendum endursköpun á raunverulegum aðstæðum 

og kallaði það því á ákveðna stílbreytingu í leik leikarans því fram að því hafði leikarinn leikið stórt  

og t.a.m. var ýkjustíll í leik afar áberandi í melódramatíska leikhúsinu sem hafði einmitt notið  

mikilla vinsælda áður en raunsæi og natúralismi héldu innreið sína. 1

Verkið var skrifað árið 1888. Sé reynt ða greina kjarna verksins þá fjallar það um átök stétta 

sem og kynjanna. Þetta voru tímar umróts og átaka í Evrópu. Iðnbyltingin hafði nýlega átt sér stað 

og var í fullum gangi og hið kapítalíska umhverfi var að líta dagsins ljós. Tími greifa og aðalsmanna 

var að einhverju leiti að líða undir lok. Nýtt umhverfi skapaði tækifæri fyrir nýjar hugsjónir og aðra 

þjóðfélagsvirkni en áður hafði tíðkast. Á þessum tíma mátti sjá móta fyrir áhrifum kenninga 

Darwins víða í samfélaginu og þar voru leikhúsin ekki undanskilin. Skáld voru undir þeim áhrifum 

að arf- og ættgengi manneskjunnar ásamt félagslegu umhverfi hennar ættu stærstan hlut í að móta 

hana sem einstakling. Skáldin leituðust því eftir vísindalegum útskýringum á undirliggjandi öflum 

1 Wicka, Glynna, bls. 187-193
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manneskjunnar og að því víkja einmitt fræðimennirnir Törnkvist og Jakobs þegar þeir segja um það 

verk Strindbergs sem hér er til umfjöllunar: ,,Miss Julie, written response not only to contemporary 

developments in the theatre, but also to ideas, events, and pressures that affected his [Strindberg's] 

thinking and his life at the time.”2

Í Fröken Júlíu eru gerð skýr skil á milli persónanna. Jean, sem er skósveinn og þjónn greifa, 

á í samskiptum við Júlíu, dóttur greifans, á Jónsmessukvöldi. Þriðja persóna verksins er Kristín, 

matreiðslukona við greifasetrið, sem fer með talsvert minna hlutverk en þau en á í einhverskonar 

ástarsambandi við Jean. Það er mikilvægt að líta á það sem greinir þessar persónur í sundur með 

augum natúralismans. Í fyrstu má sjá skýr stéttaskil en Júlía er ein af aðalsættum. Því má ætla að 

hún hafi lifað í velmegun laus við hversdagslegt amstur milli- og lágstéttarinnar. Jean og Kristín eru 

af lágstétt, þau eru þjónar, lægsta stéttin fyrir utan betlara og ólánsfólk. Hinsvegar talar Strindberg 

um í formála að Fröken Júlíu að á þessum umrótartímum séu breytingar í vændum. ,,the thinning 

out in royal parks of rotten, wornout trees [Júlía] that have stood too long in the way of others 

[Jean] who have just as much right to grow in their own set time”3. Tími þeirrar hástéttar sem Júlía 

tilheyrir er senn að enda kominn og tími nýrra hugsjóna er rétt að byrja. 

Júlía hefur ákveðna yfirburði yfir Jean í verkinu, þar sem hún er af hærri stétt en hann og 

einkennir það samskipti þeirra mikið fyrri hluta verksins. Til þess að þau geti mæst sem jafningjar 

talar hún um að þurfa að stíga niður. Þegar litið er á aðgreiningu þeirra með augum natúralismans 

eru tveir stórir þættir sem greina þau í sundur. Jean er karlmaður, sem ber í sér líkamlega yfirburði 

og samfélagslega yfirburði í heimi ríkjandi feðraveldis.

Samskipti aðalpersóna verksins eru margslungin sem er í raun ein snilldin á bakvið þetta 

verk Strindbergs og eins og í öllum góðum leikritum verður ákveðin þróun í þeirra sambandi. Í 

upphafi er Jean undirgefinn og reynir að haga sér eftir sínu hlutverki. Júlía leikur sér með hann og 

vefur honum um fingur sér. Síðan verða ákveðin hlutverkaskipti eftir að Jean flekar, eða sefur hjá, 

Júlíu. Þótt það sé ekki beint tekið fram er það sterkt gefið til kynna. Það er þá sem þau mætast sem 

jafningjar á samfélagslegum grundvelli. Júlía hefur sofið hjá undirmanni sínum og hefur því 

lítillækkað sig. Það er þá sem líkamlegir og samfélagslegir yfirburðir Jean sem karlmanns láta til sín  

taka. Jean hefur náð yfirhöndinni. 

Í samskiptum þeirra kemur í ljós grimm baksaga Júlíu og sjálfseyðingarhvötin sem er 

undirliggjandi og svo þráin til að losna undan stétt sinni og ábyrgð. Á sama tíma dreymir Jean um 

að rísa upp úr stétt sinni, flytja til Comovatns og stofna hótel og leita síðan til Rúmeníu og kaupa 

2 Törnqvist & Jacobs bls. 11
3 Törnqvist & Jacobs bls. 41 
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sér greifatitil. Jean reynir að selja Júlíu hugmyndina um að flýja, en til þess þarf peninga sem Júlía 

hefur svo ekki aðgang að, kannski vegna stöðu sinnar sem kona. Þau eru fangar eigin stéttar, 

kynferðis og örlaga. Með vonir og þrár sem stangast harkalega á.

JEAN: Hvað eigum við þá að gera?
FRÖKEN JÚLÍA: Fara!
JEAN: Til að kvelja hvort annað í hel?
FRÖKEN JÚLÍA: Nei! Til að njóta, í tvo daga, viku, eins lengi og notið verður og síðan – deyja.
JEAN: Deyja? Heimskulegt! Þá er nær að stofnsetja hótel!4

Það er þarna sem einn mesti árekstur þeirra á sér stað og harmleikurinn fer á hvað mest flug.5 

Fröken Júlía tekst á við einangraða einstaklinga þar sem sjálfseyðingarhvötin er partur af eðli 

manneskjunnar, og afleiðingar hennar, árásarhneigð og skaðleg hegðun, verða næstum eðlilegar. 

Þess vegna verða samskipti þessara persóna eyðileggjandi í eðli sínu. Barátta þeirra við að halda í 

sitt persónulega frelsi grefur undan hæfileikum þeirra til heilbrigðra samskipta. Eftir að hlutverkum 

þeirra er skipt eru þau komin út úr sínu náttúrulega umhverfi og eiga þar erfitt uppdráttar. Útfrá 

augum natúralismans eiga þau ekki erindi út úr sínu samfélagslega hlutverki og þar er að finna 

grundvöllinn að innri baráttu þeirra.6Það er nákvæmlega sú stúdía sem Strindberg er að setja upp: 

passar maðurinn annarstaðar en hefðin, umhverfi og kynferði hafa sett hann?

Það fer svo þannig fyrir Júlíu að það er gefið til kynna að hún fremji sjálfsmorð við lok 

verksins. Hvað verður svo um Jean er skilið eftir opið. Mun hann rísa upp úr stétt sinni eða er sú 

hugmynd jafn óraunsæ og að geta sloppið undan eðli sínu? Því er ekki svarað.

Samtal leiklistar við samtíma sinn

Þó Fröken Júlía hafi vissulega vakið gífurlega athygli og lukku á þeim tíma sem það var skrifað er 

þar með ekki sagt að þetta verk eigi mikið erindi í okkar samtíma en auðvitað er ekki heldur hægt 

að útiloka það. Eins og áður hefur verið nefnt tókst verkið á við málefni samtíma síns, eitthvað sem 

fólki var þá huglægt. Höfundur ritgerðar telur að þau málefni sem vekja hjá okkur athygli séu þau 

sem varða okkur og eru okkur nærri hverju sinni. Peter Brook fjallar um í bók sinni, Tóma rýmið, af 

hverju, sem dæmi, verk Shakespeare náðu slíkri velgengni eins og raun ber vitni. Fyrir fjögur 

hundruð árum var mögulegt fyrir leikskáldið að láta málefni ytri heimsins takast á við sálarlíf  

flókins einstaklings, hina öflugustu togstreitu milli ótta þeirra og vona. Leiklistin var leið til að  

4 Strindberg bls. 307
5 Törnqvist & Jacobs bls. 27
6 Törnqvist & Jacobs bls. 29

8



afhjúpa og standa andspænis hlutunum.”7

Það sem átti sér stað á blómaskeiði natúralismans var einmitt það sem Brook talar um 

sem ,,byltingu til að ná aftur til fólksins”.8 Þar var verið að sækjast eftir nýjum straumum til að 

endurspegla og vera í takt við samtíma sinn. Og það er kannski þess vegna sem sá er þetta skrifar 

dregur það í efa að verk eins og Fröken Júlía eigi mikið erindi inn í íslenskan samtíma í sinni 

upprunalegu útgáfu. Leikhúsið hefur tapað fylgi9 og ef leikhúsin ætla að tryggja sér fastagesti í 

framtíðinni þarf það að höfða til ungs fólks. Í skrifum sínum hafði Peter Brook sterkar skoðanir á 

því sem hann kallar hið lífvana leikhús og hafði þetta að segja um ungan leikara sem vinnur með 

texta gamalla harmleikja:

Hann [unga leikarann] langar til að flytja línurnar sínar á raunsærri hátt, að láta 
ljóðlínurnar hljóma eins og talmál, en kemst að raun um að formfesta textans er 
svo ströng að hún vinnur gegn öllum slíkum tilraunum. Hann er þvingaður í 
óþægilega málamiðlun sem er hvorki hressandi, eins og venjulegt tal, né ögrandi 
leikræn, eins og það sem við köllum ofleik.10

Þarna er vitaskuld verið að tala um öðruvísi form á texta en við eigum við í Fröken Júlíu, en þegar 

litið er nánar á íslenska þýðingu á verkinu eru samtöl þess fjarri því tungutaki sem við erum vön í 

dag.

JEAN: ...Ég álít þér séuð sjúk, og móðir yðar var áreiðanlega trufluð; hér eru heilar 
sóknir truflaðar af trúarofsa, og þetta hér er eins konar trúarofsi! sem herjar 
núna!11

Það er auðsýnilegt að enginn ungur maður myndi taka svo til máls í dag en ef svo væri þætti eflaust 

mörgum eitthvað bogið við hann. Þó er þetta ekki eins fjarri okkar tungu eins og t.d. Shakespeare 

eða grísku harmleikirnir, í þessu tilviki er auðveldlega hægt að þýða textann á nútímamál án þess að 

hún tapi merkingu sinni, en hættan er sú að ungur áhorfandi tengi lítið við persónu sem ekki talar 

hans tungumáli. Peter Brook veltir líka fyrir sér þeirri þrjósku í leikhúsiðnaðinum að krefjast þess 

að útfæra gamla harmleiki eins og þeir voru skrifaðir. Hann telur það þó mjög eðlilegt, en það er 

engin leið fyrir okkur í dag að finna þann neista sem eitt sinn kveikti þessi verk til lífsins12.

Meðalmaðurinn sækir leikhús af og til. Fer kannski á jólasýningu Þjóðleikhússins á Makbeð 

og finnst mikið til koma. ,,Flott fagurfræði í öllu blóðinu” gæti einhver sagt. ,,Mér fannst Björn 

Thors vera svo flottur og svo einlægur í morðingjahlutverkinu” gæti annar sagt. Síðan gengur 

7 Brook bls. 65
8 Brook bls. 28
9 Brook bls. 36
10 Brook bls. 38
11 Strindberg, bls. 309
12 Brook bls. 38
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fræðimaðurinn út  úr salnum með bros á vör ,,út af tilbreytingalausri uppfærslu á klassísku verki þar 

sem ekkert hefur truflað hann í því að sannreyna eftirlætis kenningarnar sínar í huganum meðan 

hann fór með uppáhalds línurnar sínar í hálfum hljóðum”.13 En fáir geta þó státað sig á því að hafa 

raunverulega tengt við verkið. Þetta er auðvitað bara kenning höfundar – með smá aðstoð frá Peter 

Brook -  en hann ætlar sér þó að leyfa sér að halda henni til haga. Blóði drifinn valdaferill Makbeðs 

er eitthvað sem við getum kannski tengt við Íslendinga sögurnar, en eins og Brook tekur fram getum 

við með engu móti tengt raunverulegar tilfinningar okkar við hin fornu goð. Það sama er að segja 

um Fröken Júlíu. Það eru fáir eða engir sem sinna hér á landi starfi einkaþjóns og skósveins á 

óðalssetri og enn færri sem tilheyra deyjandi aðalstétt í íslenska velferðarsamfélaginu. Það sem við 

Íslendingar getum þó tengt við, og sem er okkur mjög nærri, er bankahrun, eyðilögð gildi, endurkjör 

á ábyrgðarmönnum kreppunnar og kapítalískt umhverfi. Þess vegna eiga mörg gömul verk erindi í 

samtímann, því þrátt fyrir breytta tíma má finna álíka átakapunkta. 

Þar með komum við aftur að þeirri spurningu hvort Fröken Júlía eigi eitthvað raunverulegt 

erindi inn í nútíma velferðarsamfélag líkt og á Íslandi. Svar höfundar við þeirri spurningu er, já.

Fröken Júlía endurspegluð í íslenskum samtíma:

Ísland á 21. öldinni

Þegar ráðist er í staðfæringu og aðlögun á handriti sem skrifað er seinni hluta 19. aldar er mikilvægt 

að reyna að halda í þann kjarna sem gerir verkið að því sem það er. Eins og lýst var fyrr í þessum 

skrifum er Fröken Júlía, í grófum dráttum, um átök stétta og kynjanna tveggja. Þessi grundvallar 

átök þarf að yfirfæra á samtímann. 

Hvernig sjáum við móta fyrir þessari baráttu milli stétta í dag? Jú, það þarf ekki að leita 

lengra en til bankahrunsins. Fyrir aðeins örfáum árum ólgaði Ísland af heift. Búsáhaldabyltingin er 

skýrasta dæmið. Fólk hópaðist saman fyrir utan Alþingi og hellti úr skálum reiði sinnar. Fólk fór að 

efast um, sem aldrei fyrr, ágæti Alþingismanna og setja stórt spurningamerki við ofurvelmegun 

bankamanna. Eignarmenn voru skyndilega óvinir almúgans, sem skiljanlegt var.

Þetta er því sama sagan sögð aftur. Líkt og á tímum Strindbergs fær lág- og miðstéttin að 

blæða fyrir velmegun hástéttarinnar. Þó við teljum í dag að velmegun sé almennt meiri, sem 

vissulega er rétt, er yfirgengilegt ríkidæmi einnig að færast í aukana. Á meðan fimm manna 

fjölskylda í Árbænum á erfiðara með afborganirnar verða lúxusvillurnar og sumarhúsin sífellt 

glæsilegri. Því má sjá skýr skil á milli stétta líkt og var fyrir rúmri öld þótt þau séu af annarri gerð.

Þegar kemur að seinni þungamiðju verksins, átökum kynjanna, er erfiðara að skilgreina og 

13 Brook bls. 37
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skilja þær breytingar sem hafa átt sér stað í gegnum öldina. Við búum enn í heimi sem einkennist af  

sterkri stöðu feðraveldisins. Þó einkennist íslenskt nútíma samfélag af virkum umræðum. Netheimar 

loga oft vegna yfirlýsinga kvenhatara  eða öfga-femínista. Umræðurnar eru sjaldnast mjög 

vitsmunalegar en við getum þó hæglega sagt að jafnrétti kynjanna er flestum hugleikið og færist  

samfélagið því hægt og bítandi í átt jafnræðis. Til dæmis eru fleiri stúlkur en strákar að útskrifast í  

dag með háskólagráður.14 Þannig hafa tækifæri stúlkna og stráka sem betur fer jafnast mjög mikið. 

Hins vegar sjáum við enn móta skýrt fyrir karllægni víða í samfélaginu. Klámvæðingin er kannski 

hvað skýrasta dæmið. En það er að mörgu að hyggja, þannig fjallar Ester Ósk Hilmarsdóttir í grein, 

sem hún skrifar upp úr meistararitgerð sinni um kynbundna markaðssetningu í barnabókmenntum, 

um hlutverkaskiptingu karl- og kvenpersóna. Í grunninn eru karlpersónur birtar sem úrræðagóðir 

heimilisfeður sem bera vandamál sín sjaldan undir húsmóðurina, en yfirleitt er konan í vandræðum 

með eitthvað og þarf á hjálp sonar eða heimilisföður að halda. Þar að auki notar karlinn gáfurnar til  

úrræða á meðan konan hugsar um útlitið. Karlarnir gera, konurnar eru.15 

Útlitsdýrkun og hlutgerving. Þetta eru þeir hlutir sem blasa við þeim sem hér skrifar þegar 

hann horfir á kynjamisréttið í íslensku samfélagi. Auk þess sama gamla sagan um að sonurinn eigi 

að verða frumkvöðull en dóttirin eigi að fylla upp í hlutverk húsmóðurinnar. 

Það má því hæglega finna baráttu stétta og kynja í Fröken Júlíu samhljóm íslenskum 

samtíma. Höfundur er því þeirrar trúar að um leið og þú finnur megin baráttu verks sem Fröken 

Júlíu samnefnara í samfélaginu í dag er hæglega hægt að ráðast í staðfæringu og aðlögun. Ef 

málefnin varða okkur, þá veitum við þeim athygli.

Jean & Júlía samtímans

Fyrst búið er að finna átökum verksins stað í samfélaginu á aðeins eftir að finna sjálfu 

leikritinu ,,leiksvið”. Hvar gerist staðfæringin? Möguleikarnir eru áreiðanlega margir en þar sem 

bókmennta- og leikritahöfundar leita yfirleitt í sinn eigin reynsluheim að innblæstri ákvað höfundur 

ritgerðar að gera slíkt hið sama við sína staðfæringu. Veitingastaður varð að valinu. Starfi þjóns eru 

sett skýr skilyrði inn á slíkum vinnustað og í mörgum tilfellum eru eigendur slíkra staða miklir 

eignamenn, þ.e.a.s. eiga fleiri en einn veitingastað eða rekstur. Ef við tökum dæmi úr íslensku 

samfélagi þá sér fyrirtæki að nafni FoodCo um rekstur á veitingakeðjum á borð við American Style, 

Eldsmiðjunni, Pítunni og Greifanum á Akureyri en um tíma áttu þeir einnig Humarhúsið í miðbæ 

Reykjavíkur. FoodCo hefur skilað miklum hagnaði í gegnum árin og blómstrar á viðskiptamarkaði.  

14 http://www.visir.is/flestar-konur-utskrifast-a-islandi/article/2012121129856
15 http://knuz.is/2013/02/27/strakar-gera-en-stelpur-eru-kynjaskipting-og-markadssetning-eftir-kyni-i-utgafu-

barnaboka/
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Þetta er ekki einsdæmi í samfélaginu.16 

Höfundur ritgerðarinnar hefur við störf sín fyrir slíkt fyrirtæki oft spurt sig um afstöðu 

eigenda til þjóna eða pizzagerðarmanna sem dæmi. Það er mikið flæði á slíkum starfskröftum. Fólk 

endist mislengi í starfi og leggur mismikla vinnu af höndum. Ef við lítum til fínni veitingahúsa eru  

yfirleitt mjög skýr skil milli starfsfólks slíkra staða. Við höfum menntaða matreiðslumeistara 

(kokka), óbreytta kokka og svo einstaklinga við matreiðslunám. Þar er efstur í goggunarröðinni 

yfirmatreiðslumeistari staðarins. Það er annað að segja um þjónana. Þar eru starfskraftar oft ráðnir 

til styttri tíma og svo eru það þeir sem eru að læra þjóninn, en þeir eru í minnihluta. Sá sem hefur 

mesta reynslu á þessu sviði og hefur unnið lengst hjá staðnum er iðulega yfirþjónn eða 

veitingastjóri, sem er hæsta og best launaða staðan í þeim flokki.

Ef við berum saman ungan mann af millistétt sem stundar þjónsnám við Menntaskólanum í 

Kópavogi17 og svo stöðu Jean í Fröken Júlíu, þá kemur í ljós að þeir eiga furðu margt sameiginlegt 

þó tímarnir séu breyttir. Ef þú ert heppinn kemstu í starfsnám á góðum veitingastað þar sem þú 

getur hugsað þér að vinna til frambúðar. Í starfsnámi eru þér greidd lág laun, en þau hækka þó 

töluvert eftir útskrift. Eftir áralanga vinnu ertu vonandi kominn í stöðu yfirþjóns eða veitingastjóra,  

en það er alls ekkert víst. Launin sem þér eru greidd eru, eins og það er kallað, ágætis laun, en 

nægja þér þó aldrei til að geta talist til hástéttar samfélagsins. Til að koma af stað eigin rekstri þarf  

að eiga mikið eigið fé og það er sífellt erfiðara að sækja um lán á þessum tímum til slíkrar 

starfssemi.

Því er ferill ungs manns í slíkri stöðu mjög álíka ferli Jean, sem hefur unnið sig upp í stöðu 

einkaþjóns greifans en kemst vart hærra. Jean hefur sjálfsagt haft ágæt laun – á þess tíma 

mælikvarða – og hann hefur einhver mannaforráð en hann er samt fastur í ákveðinni stöðu.

Nú skulum við snúa okkur að Júlíu. Ef að staðfæringin á sér stað á veitingahúsi liggur beint 

við að hún sé dóttir eigandans. Fjölskylda hennar er því efnað fólk en það þýðir þó ekki að allt sé 

með felldu á þeim bænum. Í handriti Strindbergs hefur samband hennar við móður sína, sem er látin 

á þeim tíma sem verkið gerist, haft mikil áhrif á hana í gegnum lífið. Móðir hennar ól hana upp með 

því viðhorfi að hata karlmenn. Júlía átti að vera jafnvíg mönnum á öllum sviðum. Móðir hennar 

gekk meira að segja svo langt að hún lét allar konur á greifasetrinu sinna störfum karla og öfugt. 

Hún virtist þó ekki hafa verið með öllu heil á geði. Hún varð veik og kveikti í öllum húsum greifans 

áður en hún lést. Júlía er því eitthvað sem Strindberg kallar hálf-konu, alin upp við hatur á 

karlmönnum af konu sem gekk ekki heil til skógar.18

16 http://www.visir.is/veitingastadarisinn-FoodCo-hagnast/article/2012711079919
17 Menntaskólinn í Kópavogi er hér tilgreindur vegna þess að þar fer fram bóklegt og verklegt nám til þjóns á Íslandi
18 Törnqvist & Jacobs bls. 28
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FRÖKEN JÚLÍA: ...Móðir mín varð veik – ég veit ekki af hvaða sjúkdómi – en hún fékk oft krampa, 
faldi sig uppá háalofti eða í garðinum og var stundum úti alla nóttina. Svo dundi yfir húsbruninn 
mikli..19

Það er fátt þarna sem ekki gæti átt sér stað í samfélaginu í dag að mati þess sem hér skrifar. Enn 

hefur ekki fundist endanleg lækning við geðveilu og það eru áreiðanlega til mörg dæmi um fólk sem 

elur upp hatur á gagnstæðu kyni í börnum sínum. Júlía er því sorglegt dæmi um fórnarlamb 

aðstæðna, barn sem fékk litlu að ráða um gang mála.

Úrelt umræðuefni

Eins og fram hefur komið er margt úr Fröken Júlíu sem við sjáum endurspeglast í samtímanum. Þó 

er ýmislegt í handritinu sem á engan samnefnara í íslenskum samtíma og því erfitt að aðlaga slíkt og 

koma til skila í nútíma útfærslu.

JEAN: ...Ég elska yður – það er dagsatt – getið þér efast um það?
FRÖKEN JÚLÍA: feimnislega, í kvenlegri einlægni: Þér! - Segðu þú! Milli okkar eru engar hindranir 
lengur! - Segðu þú!20

Þérun er eitthvað sem íslensk tunga samtímans hefur losað sig við. Í gamla daga var þetta 

skýr leið til að gera skil milli almúgans og heldrafólks, yfirmanna og undirmanna eða einfaldlega til  

að sýna undirgefni – eða drottnun. Þetta getur á engan hátt talist náttúrulegt í dag og því er þetta 

eitthvað sem þarf að hverfa úr handriti sem gerist í samtíma okkar.

Umhverfi leikritsins er einnig eitthvað sem erfitt er að tengja við Íslandi dagsins í dag. Það 

eru fáir (ef nokkrir) sem eiga sér heilan her þjónustufólks á óðalsetrum. Í verkinu er mikið talað um 

annan starfskraft á setrinu: Hestamanninn, hlið- og skógarvörðinn. Þessi störf eru vissulega ennþá 

til í einhverri mynd en enn og aftur eru fáir sem geta ,,státað” af því að hafa slíkan starfskraft í  

einkaþjónustu hér á landi. Þannig að í grunninn er umhverfi verksins úrelt og því nauðsynlegt að 

finna því raunsærri aðlögun.

Afstaða til kynlífs og samneyti milli stétta er allt önnur í dag en hún var forðum daga. Það 

telst vart mikið mál ef dóttir pólitíkusar sængar hjá ungum þjóni en það er ekki farið fögrum orðum 

um slíkt athæfi í verkinu.

19 Strindberg bls. 305
20 Strindberg bls. 298
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JEAN: Þér hatið mig líka?
FRÖKEN JÚLÍA: Takmarkalaust! Ég vildi láta lóga yður eins og dýri. . .
JEAN: ,Hinn seki dæmist til tveggja ára nauðungarvinnu og dýrinu verði lógað!” Ekki rétt?
FRÖKEN JÚLÍA: Laukrétt!21

Það er meira að segja gengið svo langt að kenna slíkt athæfi við dýraníð, eða kynmök með dýri. Það 

eru gefnar vísbendingar um að þetta séu óbeinar hvatir Júlíu annarstaðar í handritinu þar sem hún 

reynir að smána fyrrum kærastan sinn með svipu og temja hann líkt og dýr.22 Við búum við allt 

önnur gildi í dag.

Þá kemur að stöðu Júlíu, fjölskyldu hennar og stéttar. Strindberg talar um að þetta sé 

hverfandi stétt síns samtíma. En hvar finnum við slíka stétt í dag? Eru dæmi í samfélaginu um vel  

efnað fólk sem fer að syngja sitt síðasta sem partur af hástéttinni? Höfundur ritgerðar dregur það í 

efa. Sem leiðir að lokum verksins, sjálfsmorði Júlíu. Í bréfi sem Strindberg skrifaði Edvard Brandes, 

sem dró forsendur sjálfsmorðsins í efa, réttlætir hann sjálfsmorðið með þessum rökum; ,,Það eru 

nægar forsendur fyrir sjálfsmorðinu: viljinn til að enda líf sitt, þráin til að útrýma ættinni með dauða 

seinasta, illa innrætta aðilans, og aristókratíska skömmin eftir að hafa framkvæmt dýraníð með því 

að sofa hjá aðila af lægri stétt...”23Þessar forsendur tala ekkert sérstaklega mikið til okkar í dag. Þá 

er aðeins tvennt í stöðunni, sjálfseyðingarhvötin hjá Júlíu þarf að vera þeim mun meiri og skýrar 

forsendur verða að vera til staðar af hverju svo er. Eða, einfaldlega njóta vafans um að hún drepi sig 

í lok handritsins og loka verkinu öðruvísi. En það veltur allt á því hversu samkvæmur höfundur 

staðfæringar ætlar að vera upprunalegu handriti verksins hverju sinni.

Aðlögun að formi kvikmyndahandrits

Ef undirbúningsvinnu er lokið og búið er að þýða allan texta Fröken Júlíu yfir á samtímamál situr 

maður uppi með lítið annað en leikverk sem gerist í samtímanum. Tæknilega væri alveg hægt að 

búa til kvikmynd út frá því handriti, en fagmenn myndu seint kalla skrifin kvikmyndahandrit. 

Hver er þá munurinn á kvikmynda handriti, leikverki og til dæmis skáldsögu? Í grófum 

dráttum: í skáldsögu á atburðarrásin sér stað inn í huga persónunnar, dramatísk atburðarrás fylgir 

hugarflugi hverjar persónu fyrir sig. Það er yfirleitt lokaðri heimur sem krefst lesanda. Form 

leikverksins er öðruvísi. Sagan á sér stað á sviði og á mikið undir tilvist fjórða veggjarins, 

aðkomuleið áhorfenda, sem fylgjast grannt með lífi þessara einstaklinga, hvernig þeim líður, hvað 

þau hugsa og hvað þau segja. Persónurnar tala um drauma sína og vonir, fortíð og framtíð, þrár 

21 Strindberg bls. 307
22 Törnqvist & Jacobs bls. 93
23 Törnqvist & Jacobs bls. 101 (þýðing mín, AEB)
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sínar sem og ótta. Atburðarrás handritsins á sér stað í gegnum tungumálið. Orðin eru notuð til að 

lýsa tilfinningum og gerðum.24Þetta sjáum við mjög skýrt í Fröken Júlíu sem dæmi.

FRÖKEN JÚLÍA: Þér verðið að vera góður við mig, og nú talið þér eins og manneskja.
JEAN: Já, en verið þér sjálf manneskja! Þér hrækið á mig en þolið ekki ég þurrki mér – á yður!
FRÖKEN JÚLÍA: Hjálpið mér, hjálpið mér; segið bara hvað ég eigi að gera? Hvert ég eigi að fara?
JEAN: Jesús minn, ef ég vissi það sjálfur!
FRÖKEN JÚLÍA: Ég hef verið óð, ég hef verið viti mínu fjær, en er þá ekkert til bjargar!25

Leiktextinn inniber góðar lýsingar á afstöðu og líðan karakteranna. Það mætti segja að 

leiktextinn sé ákveðið leiðsögukort fyrir leikarann til að fylgja. Kvikmynda handrit er svo öðruvísi,  

kvikmyndir eru allt öðruvísi. Kvikmyndir nýtast við sjónræna upplifun sem getur búið til dramatík 

úr ósköp einfaldri sögu. Kvikmyndir nýtast við myndræna fagurfræði til þess að koma til skila 

tilfinningu eða sögn. Sagan er sögð í myndum, samtölum og lýsingum sem vinnur allt saman að 

dramatískri formgerð.26

Þegar leikverk á borð við Fröken Júlíu er aðlagað að kvikmyndahandriti vaknar sú spurning 

hvort nauðsynlegt sé fyrir persónuna að fara með einhvern ákveðinn texta. Væri hægt að koma 

merkingu hans til skila án orða? Væru líkamleg viðbrögð persónunnar næg? Verður textinn ofsögn 

þegar hann er kominn upp á hvíta tjaldið?  Í Tóma rýminu veltir Peter Brook þessu fyrir 

sér: ,,Fyrirfinnst annað tungumál sem heillar höfundinn jafn mikið og tungumál orða? Er til 

tungumál gjörða, táknkerfi hljóða, mál þar sem orð búa í hreyfingu, orð sem lygi, orð sem 

skopstæling, orð sem kjaftæði, orð sem fela í sér mótsögn, hneykslunarorð eða upphrópanir?”27Hafa 

verður í huga að myndavélin er næm og að hún stjórnar auga og athygli áhorfandans og við erum 

dugleg að mynda okkur hugrenningartengsl. Þess vegna, þegar lagst er í skrif á kvikmyndahandriti, 

ber að hafa það bakvið eyrað að stundum eru orðin óþörf. Textinn er mikill í Fröken Júlíu, enda er 

það skrifað fyrir leikhús.

Annað sem Peter Brook bendir á í bók sinni er mikilvægi réttrar uppsetningar á 

kvikmyndahandriti. Kvikmyndahandrit á að hafa upphaf, miðju og endi, þó ekki endilega í þeirri 

röð. Þar sem verið er að aðlaga verk sem þegar býr yfir þessum eiginleikum þarf ekki að hafa 

frekari áhyggjur að því. Hinsvegar þarf að athuga að verkið passi inn í svokallaða formúlu 

kvikmyndahandritsins, en í 120 blaðsíðna handriti væri það svo samkvæmt lýsingum Syd Field:

Bls. 1-30: Fyrsti hluti: Uppsetning.

24 Field, Syd bls. 19
25 Strindberg bls. 309
26 Field, Syd bls. 19-20
27 Brook bls. 78-79
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Aðalpersóna og sambönd hennar við aðrar persónur verksins kynnt og áhorfandinn fær 
tilfinningu fyrir umhverfi sögunnar.
Bls. 30-90: Annar hluti: Átök verksins.
Þarna tekst aðalpersóna verksins á við dramatískar hindranir á farvegi sínum, skapaðar af 
umhverfinu eða öðrum persónum.
Bls. 90-120: Þriðji hluti: Úrlausn
Þarna felst úrlausnin á átökum aðalpersónunnar. Sleppur Jean úr samfélagsprísund sinni eður 
ei? Fremur Júlía sjálfsmorð? Verður lífið betra?28

Samkvæmt þessu á fyrsti hluti að taka um fjórðung af heildarblaðsíðu fjölda, það sama er að segja 

um niðurlagið eða þriðja hluta en annar hluti á að taka um helming heildar blaðsíðna. Það er aldrei  

hægt að vita nákvæmlega hversu langt handritið verður í blaðsíðum og því er ágætt að miða við 

fjórðungsregluna.

Á milli fyrsta og annars hluta, og annars og þriðja hluta, eiga sér  stað, það sem Field kallar, 

Plot Points. Plot point er það sem við skilgreinum sem atvik eða atburður sem vindur upp á 

söguþráðinn og snýr honum í aðra átt.29 Hvar þetta ætti sér stað í Fröken Júlíu er frekar 

borðliggjandi. Sterkustu hvörfin eða breytingarnar í sögunni eiga sér vissulega stað þegar þau 

stunda kynlíf. Þá skyndilega breytast samskipti þeirra og sagan tekur stefnu í óvænta átt. Þannig að 

ef farið er eftir skilgreiningum Field á góðu kvikmyndahandriti er mikilvægt að láta þetta atvikast  

þegar um fjórðungur er liðinn af heildarblaðsíðutali. Seinna Plot pointið gæti síðan verið þegar 

Kristín kemst að framhjáhaldi Jeans og gætir til þess að engin leið sé fyrir þau að flýja. Því sama ber 

að gæta að þar, að það eigi sér stað þegar um fjórðungur er eftir af  heildarblaðsíðum handritsins.

Þetta eru þær grundvallarreglur og -atriði sem hafa þarf í huga þegar leikverk er umbreytt í 

kvikmyndahandrit. Það krefst þess af þeim sem framkvæmir að hafa skýra myndræna hugmynd um 

hvað hann vill gera og að hafa skýra hugmynd um hvaða kröfur þessi mismunandi listform gera til 

textans.

Niðurlag

Júlía er kvikmyndahandrit unnið upp úr leikverki Augusts Strindberg, Fröken Júlíu. Júlía fjallar um 

ungan mann að nafni Jean sem hefur starfað lengi á veitingastað í miðbæ Reykjavíkur og gengur vel 

í sínu starfi. Hann langar þó að komast lengra, sleppa frá stöðnuðum hversdagsleikanum, flytja til 

útlanda og stofna sinn eigin veitingastað; vera sinn eigin herra. Á örlagaríku kvöldi á hátíðardegi 

kynnist hann Júlíu, dóttur eigandans,  stelpu sem á allt sem hann hefur ekki en hún á sér líka drauma 

og hugmyndir um framtíðina.

28 Field, Syd bls. 23-26
29 Field bls. 26
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Að þessum skrifum loknum tel ég víst að Fröken Júlía Strindbergs eigi ennþá fullt erindi inn 

í samtímann. En ef ætlunin er að tengja samtíma áhorfendur tilfinningalega þeim baráttumálum sem 

verkið ber fram verður að færa þau nær okkur. Verkið bíður upp á auðvelda staðfæringu og aðlögun 

og hentar vel til forms kvikmyndahandrits. 

Ég vona að lesandi hafi haft gagn og einnig nokkurt gaman af lestrinum og geti nýtt sér 

eitthvað af þeim upplýsingum og tækni sem gerð voru skil í þessum skrifum.
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