
 3 



 4 

Inngangur 

Jafnréttisumræða síðustu ára er flestum kunnug og hefur hún kveikt eld í brjóstum margra af 

báðum kynjum. Það er almenn vitneskja að staða kvenna á vinnumarkaði bæði hérlendis og 

ytra er í flestum tilfellum verri hvað varðar laun og tækifæri kvenna til æðri starfa og fyrir því 

eru ástæðurnar margvíslegar. Í ljósi þess að ég er útskriftarnemi í leiklist við Listaháskóla 

Íslands fannst mér kjörið að kynna mér nánar þrengri hóp innan vinnu-markaðarins hér á 

Íslandi og ákvað að rýna í stöðu kvenna í leikhúsunum. Til þess að varpa ljósi á hlutfall 

kvenna í leikhúsunum tók ég saman tölfræðilegt hlutfall síðustu þriggja leikára hjá stærstu 

leikhúsum landsins; hjá Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu. Við gerð þessarar ritgerðar tók 

ég einnig viðtöl við fimm starfandi leikkonur á ólíkum aldri sem eiga það sameiginlegt að 

hafa starfsreynslu í fyrrnefndum leikhúsum. Með þessari ritgerð vonast ég til þess að veita 

skýrari sýn á hvers konar samfélag leikhúsið er og hvað betur mætti fara. Ég vonast til þess að 

ritgerðin veki fólk til umhugsunar um leikhúsið og hlutverk þess í samfélaginu og sýni fram á 

möguleika leikhússins til þess að vera í fararbroddi í því að breyta  viðteknum úreltum gildum 

og hegðunarmynstri fólks. 

Tölfræði 

Samkvæmt vefsíðu Þjóðleikhússins. 

Námundað kynjahlutfall starfandi leikara við húsið. - Námundað hlutfall kvenhlutverka.
1
 

Leikárið 2010-2011: leikkonur 49%, leikarar 51% ------------ 47% kvenhlutverk 

Leikárið 2011-2012: leikkonur 43%, leikarar 57% ------------ 42% kvenhlutverk 

Leikárið 2012-2013: leikkonur 44%, leikarar 56% ------------ 40% kvenhlutverk 

Þessir útreikningar eiga ekki við um gestasýningar, brúðusýningar eða danssýningar.  

Samkvæmt vefsíðu Borgarleikhússins. 

Námundað kynjahlutfall starfandi leikara við húsið. - Námundað hlutfall kvenhlutverka.
2
  

Leikárið 2010-2011: leikkonur 40%, leikarar 60% ------------ 40% kvenhlutverk 

Leikárið 2011-2012: leikkonur 42%, leikarar 58% ------------ 39% kvenhlutverk 

Leikárið 2012-2013: leikkonur 45%, leikarar 55% ------------ 37% kvenhlutverk 

Þessir útreikningar eiga ekki við um gestasýningar, brúðusýningar eða danssýningar. 

                                                 
1
 Heimasíða Þjóðleikhússins, sótt 16. maí 2013, <http://www.thjodleikhusid.is/Syningar/Leikarid-2011-2012>. 

2
 Heimasíða Borgarleikhússins, sótt 16. maí 2013, <http://www.borgarleikhus.is/leikhusid/lidin-leikar/2010-

2011>. 
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Samkvæmt þessum upplýsingum má segja að staðan í Borgarleikhúsinu sé hlutfallslega verri 

hvað varðar kynjahlutfall í röðum leikara við húsið. Hlutfall leikkvenna í barneignarleyfum 

hefur verið nokkuð hátt í Borgarleikhúsinu undanfarna vetur sem hefur haft mikil áhrif á 

skekkju í kynjahlutfalli á meðal leikara. Einnig er mikilvægt að benda á það að þessir 

útreikningar segja ekki til um stærð hlutverka eða til um verkefnaval í hvoru húsi.  

Unnur Ösp Stefánsdóttir, 37 ára leikkona og leikstjóri 

 

Unnur hefur starfað nær samfleytt í Borgarleikhúsinu frá árinu 2008 en fyrsta verkefnið 

hennar var að leikstýra opnunarsýningu þess leikárs, Fólkið í blokkinni. Síðan þá hefur hún 

verið á föstum leikarasamningi með barneignarhléum. Henni finnst leikhúsið eigi hiklaust að 

vera spegill samfélagsins og eigi að segja okkur áhugaverðar og áhrifaríkar sögur af fólki sem 

hreyfa við okkur. Einnig eigi það að vera tilraunastofa þar sem hægt er að sprengja upp 

formið og taka áhættur með því að setja á svið hluti sem höfði alls ekki til allra en geti 

þroskað okkur á einhvern hátt. Hún er þeirrar skoðunar í dag að Magnús Geir sé að gera rétt 

með því að blanda saman aðgengilegra efni eins og söngleikjum og försum í bland við djarft 

verkefnaval. Hún telur það vera áþreifanlegt hlutverk leikhússins að vera heilandi staður þar 

sem maður getur grátið og hlegið.  

 Aðspurð hvort hún telji sig hafa fengið tækifæri til þess að ögra sér sem leikkona og 

listamaður segist hún mögulega hafa byrjað á toppnum í ögrun með því að leikstýra en hafi 

einnig fengið nokkur góð hlutverk til þess að glíma við. Hún ber Borgarleikhúsinu söguna vel 

og segist hafa grætt miklu meira á því að vera kona frekar en tapað á því og henni sé stöðugt 

boðin leikstjórnarverkefni þrátt fyrir að hafa ekki menntun í þeim fræðum. Hún segir að 

sýnilegur skortur á kvenleikstjórum sé miður en staðreyndin sé sú að mun færri konur sækist 

eftir starfi sem leikstjórar. Þegar hún hafi verið yngri þá hafi henni fundist eins og verið væri 

að halda konum út úr leikhúsunum en svo hafi reynslan leitt annað í ljós. Unnur telur að það 

hafi mögulega eitthvað með minni áhættufíkn í konum að gera eða minni stjórnunarþörf. 

Einnig spili inn í sú staðreynd að það séu konurnar sem ali börnin í heiminn og við barneignir 

breytist áherslurnar og hagur barnanna og fjölskyldunnar verður frekar í fyrirrúmi. Hún segir 

það vera staðreynd að karlarnir taki yfirleitt minni ábyrgð á börnunum og heimilinu, þrátt fyrir 

að vera elskandi feður, sem geri þeim kleift að sinna framanum. Þeir séu líka ef til vill 

framagjarnari, áhættusæknari og hugrakkari. Ástæðurnar fyrir þessu séu því líklegast blanda 

af líffræði og umhverfi. Unnur segist vera meðvituð um mikilvægi þess að vinna í hugrekki 
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hjá stelpum og mjúku hliðinni í strákunum og hafi þess vegna sett börn sín í skóla 

Hjallastefnunnar.  

 Unnur segir að birtingarmyndir kvenna í leikhúsinu séu oft ákaflega einhliða og 

niðurlægjandi og það sé einkennandi fyrir farsa eins og Nei, ráherra þar sem konurnar hafi 

verið fáklæddar, einfaldar týpur sem hafi hlýtt karlmanninum í einu og öllu. Hún telur þó að 

Borgarleikhúsinu hafi tekist að finna því verki farveg sem deildi á íslenskan samtíma sem hafi 

verið þarft. Hún telur að leikhúsið þurfi auðvitað að sýna alls konar fólk og hættulegt sé að 

hvítþvo leikhúsið með forræðishyggju og pólitískri rétthugsun. Það sé hinsvegar 

umhugsunarvert hvort taka eigi ábyrgð á óhörðnuðum unglingum sem komi á sýningarnar og 

gera sér kannski ekki grein fyrir ádeilupunktunum. Hún segist finna fyrir mikilli meðvitund 

um að halda jafnvægi á birtingarmyndum kynjanna í Borgarleikhúsinu og nefnir Eldhaf sem 

dæmi um verk sem fjalli um sterkar konur að berjast til mennta. Hún segir að það sé einnig 

stór hluti af samfélagi Borgarleikhússins að allir beri ábyrgð á því hvað er sett upp hverju 

sinni.  

 Þegar talið berst að jafnréttisáætlunum og kynjakvóta þá segist Unnur hlynnt þess 

konar aðgerðum, hvort það sé gert með formlegum eða óformlegum hætti. Hún segir þetta 

vera nauðsynlegt til þess að veita konum greiðari leið inn í karlaklúbb samfélagsins til þess að 

skapa sér sitt rými. Hún segist hafa deilt um þetta við bróður sinn sem rekur fyrirtæki einungis 

með karlkyns starfsmönnum og aðspurður hafi hann sagt að þrátt fyrir að bæði kynin séu 

jafnhæf á sínu sviði þá sé það hreinlega auðveldara að fá strákinn inn af því að húmorinn sé 

öðruvísi og vinnuandinn breytist því minna en þegar báðum kynjum er blandað saman. Hvað 

varði samskipti kynjanna í leikhúsinu þá muni hún sérstaklega eftir því þegar hún hafi verið 

að byrja að hafa fundið fyrir léttri líkamlegri og andlegri áreitni en segir að það hafi breyst 

mikið og telur sig bæði þekkja betur mörkin sín í dag og að tíðarandinn hafi breyst.   

 Þrátt fyrir að hafa ekki verið lengi í bransanum finnst Unni hafa orðið jákvæð vakning 

á síðustu fimm árum hvað varðar útlits- og ungdómsdýrkun í leikhúsinu. Henni finnst kröfur 

til leikkvenna vera meiri í kvikmyndabransanum en í leikhúsunum en í báðum greinum 

leiklistarinnar sé það þekkt dæmi að leikkonur detti út af markaðnum sökum aldurs. Unnur 

segir að það valdi ótta hjá mörgum leikkonum sem komnar eru á krítískan aldur sem oft er 

talað um að sé um fertugt. Hún hafi einnig fundið fyrir trega hjá leikkonum að hverfa frá 

húsunum til barneigna af ótta við að komast ekki inn aftur. Hún segir að blessunarlega sé hún 

laus við þennan ótta og sér hún fyrir sér að leikstýra meira þegar fram líða stundir. Hún segir 

að það sé mikil samkeppni í leikhúsunum og þá ekki síður á milli karlmannanna, þannig að 

það sé öllum hollt að veðja ekki bara á einn hest. 
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 Unnur telur ástæðuna fyrir skökku hlutfalli hlutverka vera sú að það skorti hlutverk 

fyrir breiðan aldurshóp kvenna og þá sérstaklega í klassísku leikbókmenntunum. 

Nútímahöfundar detti margir í sömu gryfju og þeir eldri og átti sig ekki á því að laga þurfi 

kynjahlutfallið. Unnur vill sjá fjölbreyttari sögur sem gefi víðari mynd af samfélaginu og þá 

sérstaklega aukna umfjöllun um reynsluheim kvenna. Það sé greinilegt að hið karllæga sé 

normið og hið kvenlega frávikið. Hún telur að tilkoma leikhöfunda eins og Kristínar Marju 

Baldursdóttur, Auðar Jónsdóttur og Auðar Ólafsdóttur sé ótrúlega mikilvæg. Fjölskyldan og 

Fólkið í kjallaranum væru dæmi um flottar leiksýningar með sögu konu í brennidepli sem 

megi taka til fyrirmyndar. Hún segir að það sé hægfara bylting í gangi og ekki síst í 

netheimum. Það sé sem betur fer að komast í tísku að vera femínisti. 
3
 

 

Kristbjörg Kjeld, 78 ára leikkona 

 

Kristbjörg útskrifaðist úr Leiklistarskóla Þjóðleikhússins árið 1958 og fór þá strax á samning 

og hefur nánast starfað þar óslitið síðan. Hún hætti á föstum samningi um sjötugt en hefur 

verið verkefnaráðin síðan. Aðspurð finnst Kristbjörgu að leikhúsið eigi að vera í fararbroddi í 

því að vekja upp spurningar og opna huga fólks, fá það til þess að hugsa sjálfstætt sem og að 

skemmta. Hún er ekki hrifin af áróðursleikhúsi heldur mun frekar af leikhúsi sem vekji upp 

spurningar um tilvistina og varpi ljósi á ástand samfélagsins. Kristbjörg telur að 

nútímahöfundar séu meðvitaðri en áður um að konur gegni hinum ýmsu stöðum innan 

samfélagsins og finnst það hafa sýnileg áhrif á kvenrullurnar í nútímaleikritun. Í dag geta 

konur sinnt störfum lækna, lögfræðinga og stjórnunarstöðum sem þekktist ekki þegar hún var 

að byrja í bransanum og það speglist inn í leikhúsin. Henni finnst hinsvegar að konur innan 

bransans og húsanna þurfi að hafa meira fyrir því að koma sér á framfæri og þá sérstaklega 

kvenleikstjórar og þurfi að vera ansi ákveðnar til þess að vera teknar alvarlega, ólíkt 

strákunum sem virðast sjálfkrafa vera afhent völdin. Þetta sé kannski ekki alveg tilfellið í 

leikarastéttinni en þar finnst henni skortur á kvenhlutverkum vera aðalvandamálið. Það sé 

einfaldlega vegna þess að leikbókmenntirnar og þá sérstaklega þær klassísku séu karllægari. 

Það sé þó samt aðeins að breytast með tilkomu kvenskálda sem geti varpað ljósi á fjölbreyttari 

heim kvenna. 

 Þegar hún er spurð út í breytingar sem hún sjái á bransanum frá því að hún hóf feril 

sinn þá sé kominn miklu meiri fjöldi af menntuðum leikurum af báðum kynjum sem keppast 

                                                 
3
 Viðtal höfundar við Unni Ösp Stefánsdóttur, 6. maí 2013. 
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um hlutverkin og samkeppnin hafi harðnað mikið. Henni finnst kröfur um ákveðið útlit séu 

aðeins að rjátlast af og segir að hún hafi oft í gegnum tíðina fundist stjórnendur leikhúsanna 

hafi fleytt rjómann á einhverri tísku hverju sinni þar sem einhver ungur og sætur hafi orðið 

vinsæll og verið ofnotaður, viðkomandi oft ekki til góðs. Hún segist taka eftir því að 

æskublóminn sé vinsæll en ef að sá blómi þroskist ekki þá séu þær leikkonur látnar fara. Hún 

segist sjá hversu heppin hún hafi verið með sinn feril og sé þakklát fyrir að hafa fengið að 

leika öll þessi ár. Hún minnist þó tímabila þar sem henni fannst hún ekki fá nóg að gera en 

það hafi aldrei komið neitt annað starf til greina. Kristbjörg segist oft hafa verið hundfúl yfir 

verkefnavali og þá sérstaklega af því að henni hafi fundist skorta að tekið væri tillit til þeirra 

sem voru fastráðin. Henni finnst mikilvægt að halda í kynjakvóta til þess að örva það að bæði 

kynin séu jafn virk og til þess að sporna við ójafnvægi í kynjahlutfalli. Henni finnst þó að viss 

sveigjanleiki verði að vera til staðar. Hvað varðar samskipti kynjanna innan hússins þá hafi 

henni fundist þau alla tíð hafa verið með hinu faglegasta móti. Hún hafi reyndar í fyrstu átt 

erfitt með þá viðteknu nánd sem var á milli samstarfsmanna sem fólst í kossum og faðmlögum 

en í dag finnist henni það vera eðlilegur hluti af þessu samfélagi. Aðspurð um breytingar þá 

segist Kristbjörg vilja sjá leikhúsið vera skrefinu á undan samfélaginu og það verði að passa 

að einblína ekki bara á að þjóna vinsældum heldur þurfi það að hafa sjálfstæði til þess að taka 

áhættur og spyrja alvöru spurninga.
4
 

 

Halldóra Geirharðsdóttir, 45 ára leikkona 

 

Halldóra útskrifaðist sem leikkona vorið 1986 og fór árið eftir á samning hjá Borgarleikhúsinu 

þar sem hún hefur starfað síðan með stuttum hléum. Hún var tíu ára þegar að móðir hennar 

útskrifaðist úr Leiklistarskólanum og henni er minnstætt að þá hafi allir sterkustu 

leikstjórarnir verið konur. Hún segist aldrei hafa ætlað sér að verða leikkona heldur ætlaði hún 

að verða leikstjóri. Það var svo ekki fyrr en á 3. árinu í leiklistarnáminu að henni fannst hún 

hafa rödd sem hún gæti haldið á. Síðan prófaði hún að leikstýra og áttaði sig á því hvað það 

væri mikil vinna og þoldi eiginlega ekki álagið. Hún segir að vera með lítil börn og að 

leikstýra samhliða því sé ákaflega erfitt og segist ekki hafa haft forsendur til þess að ná í 

skottið á karlkyns starfsbræðrum sínum með að stíga út af heimilinu og sinna frama sem 

leikstjórar eins og þeir. Hún segist einnig hafa áttað sig á því fljótt að framinn færði henni 

ekki meira en fjölskyldan en hafi þó upplifað þegar tvö yngri börnin hennar voru komin á legg 

                                                 
4
 Viðtal höfundar við Kristbjörgu Kjeld, 7. maí 2013. 
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að hún vildi fá meira að gera. Henni fannst kröfum sínum ekki mætt þá en það hafi verið leyst 

með öðrum tækifærum. Hinsvegar hafi hún tekið þátt í að eiga frumkvæði að nokkrum 

sýningum sem ögruðu og gáfu henni mikið. Sýningar eins og Jesú litli og Dauðsyndirnar hafi 

verið stórskemmtileg verkefni þar sem spunaelementið hafi verið ríkjandi.  

 Þegar hún er spurð út í hlutfall kvenhlutverka og birtíngarmyndir kvenna í leikhúsinu 

segir Halldóra að sögurnar sem leikhúsið segi séu ekki nógu fjölbreyttar og þá sérstaklega séð 

frá hinum kvenlæga heimi. Halldóra segist oftar en ekki hafa rekist á það í verkum að talað sé 

um konuna sem steríótýpu á meðan karlhlutverkin spanni allt frá póstmanninum til prestsins. 

Hún segist upplifa það oft í leikhúsi að karlmaðurinn standi fyrir vitundina og eigi að spegla 

heiminn á meðan konan spili aukahlutverk. Hún telur þetta þó vera smátt og smátt að breytast 

og kannski einmitt með því að láta konur leika karla eins og í Beðið eftir Godot. Þar fær 

leikkonan frelsi til þess að leika manneskjuna (í gervi karlmanns af því að það er bannað að 

kvengera hlutverkin í leikritinu) sem beini vonandi fókus áhorfenda að staðreyndinni um 

ímyndir kynjanna. Hún telur að það liggi hjá samfélaginu öllu að breyta þessu. Halldóru finnst 

þó að læsi fólks á misbeittu valdi sé mun meira í dag en áður og finnur fyrir vaxandi 

femínisma í samfélaginu. Henni finnst leikhúsin þurfi að taka enn virkari þátt í þessari 

vakningu og forðast hrasanir eins og að setja sýningar eins og Nei, ráðherra á svið. Hún telji 

að leikhúsið eigi ekki að hampa brotnum gildum og viðmiðum en á sama tíma sé mikilvægt 

að sýna allar hliðar samfélagsins. Hún nefnir Gullregn sem dæmi um sögu kvenna með 

þrívídd. Karakterinn sem hún lék hafi verið ákaflega rasísk án þess að átta sig á því. Að sama 

skapi finnst henni hún upplifa ákveðna blindu hjá sumum samstarfsmönnum sínum af 

gagnstæðu kyni og þá sérstaklega gagnvart því hvað sé kvenfyrirlitning og kynferðisofbeldi. 

Hið ósýnilega ofbeldi sé orðið svo viðurkennt að nú þurfi að kenna fólki að sjá hlutina á 

gagnrýnni hátt. Til þess að breyta þessu finnst Halldóru brýnt að kenna kynjafræði sem 

skyldufag í grunnskólum. Hún segist hafa áttað sig seint á karlrembunni sem hafi viðgengist í 

leikhúsunum og annars staðar og geri sér grein fyrir því að hafa mætt „ósýnilegu“ ofbeldi af 

hálfu karlkyns kollega sökum þess að taka of mikið pláss. Hún hafi einnig fundið rosalega 

sterkt fyrir skorti á virðingu og hlustun þegar hún tók að sér fyrir nokkrum árum að vera 

nokkurs konar tæknileiðbeinandi í samstarfssýningu Borgarleikhússins og 

Nemendaleikhússins, Draumleik. Hún segir að stelpurnar hafi þegið öll ráð sem hún gaf en 

enginn strákanna. Halldóru finnst hún líka upplifa að mun meira sé talað um strákana sem 

frábæra leikara heldur en leikkonur. Kannski Kristbjörg Kjeld sé ein af fáum sem sé komin 

með status sem flottur leikari enda að nálgast áttrætt og hefur unnið sér inn mikla virðingu í 

bransanum. Halldóra tekur undir það að ákveðinn aldurshópur kvenna sé fjarverandi að mestu 
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í leikhúsunum og kennir þar stefnu í verkefnavali um. Einnig telur hún að beita þurfi 

verkfærum eins og kynjakvóta til þess að koma af stað breytingum í samfélaginu. Aðspurð um 

breytingar í leikhúsunum segist Halldóra vilja sjá fleiri kvenleikstjóra og fleiri tækifæri fyrir 

leikkonur á öllum aldri til þess að leika.  

 Hvað varði útlitskröfur í leikhússamfélaginu segist hún hafa verið um tíma á mjög 

óheilbrigðum stað hvað útlit varðar en hafi náði miklum bata og sé núna fyrst og fremst 

meðvituð um orkuna sem líkaminn hennar þarf frekar en hvort hún sé feit eða mjó. Henni 

finnst hún sjá það stundum á ungum leikkonum að þær séu rosalega kraftlitlar sem gæti stafað 

af því að þær næri sig ekki rétt eða nóg. Henni finnst allt of mikið alið á kynþokka leikkvenna 

og segist sakna púkans í sumum leikkonum. Hún tekur sjálfa sig og Lollu sem dæmi um 

leikkonur sem leggi meira upp úr fjölbreyttari sköpun en kynþokka og segir að það sé það 

sem haldi þeim á lífi í leikhúsinu og gefi þeim vinnu.  

 

Margrét Vilhjálmsdóttir, 47 ára leikkona 

 

Það eru tæp tuttugu ár síðan Margrét útskrifaðist sem leikkona og síðan þá hefur hún bæði 

starfað í Borgarleikhúsinu og Þjóðleikhúsinu, þó aðallega í Þjóðleikhúsinu.  

 Í leikhúsinu segist Margrét glíma við undir- og yfirmann og finnst valdastrúktúrinn oft 

nokkuð gamaldags. Hún segist snemma á ferlinum hafa fundið fyrir misbeittu valdi í 

leikhúsinu og hafi einu sinni verið hótað með lögfræðingi ef hún myndi hætta á samningi. Til 

þess hafi hún verið beitt ýmsum aðferðum eins og að vera lokuð inni í litlu rými með 

yfirmanni sínum og spurð á óþægilegan hátt hvað hún væri eiginlega að hugsa. Hún efast 

stórlega um að karlmanni hefði verið hótað á sama hátt. Hún segir það einnig hafa verið notað 

gegn sér í öðrum tilvikum að hægt væri að skipta henni út fyrir einhverja yngri og þá 

sérstaklega til þess að fá einhverju framgegnt sem hún var í fyrstu mótfallin. Hún segir þó að 

framkoma karla gagnvart konum innan leikhúsanna hafi breyst til hins betra þó enn megi 

margt laga. Margrét segist ekki vita um sjúkari vinnustað hvað varðar meðvirkni og segir að 

þrátt fyrir breyttan tíðaranda sé enn nokkuð umburðarlyndi gagnvart alkahólisma og óreglu. 

Það segi mikið um íslenska leikhúsheiminn að meira þolgæði sé fyrir hegðun starfsbræðra 

Margrétar og segir að ef að hún myndi hegða sér eins og margir starfsbræður hennar þá yrði 

hún hiklaust rekin á staðnum. Þessa meðvirkni þurfi að uppræta strax í leiklistarnáminu og 

mikilvægt sé að kenna leikurum hvar eigi að setja mörkin. 

 Henni finnst samfélagið í dag litast mjög mikið af ríkjandi fókus á það kynferðislega 

við konuna frekar en sköpunarkraftinn sem speglist beint inn í leikhúsin. Margrét segir að hún 



 11 

hafi lengi vel verið sammála kynslóð Vigdísar Finnbogadóttur sem var nokkuð íhaldsöm og 

trúði á að konan ætti að koma sér áfram á eigin verðleikum samhliða ríkjandi gildum 

samfélagsins. Síðan hafi hinn nýi femínismi rutt sér veg með auknu kynfrelsi og opnast fyrir 

henni. Hún segir að línan sé fín á milli frelsis og nauðar og upplifir fólk oft rugla saman 

kynþokka og klámi. Það sé nauðsynlegt fyrir konur að fá að vera sterkar í kyninu sínu með 

því að klæðast kvenlegum, flottum dressum eða sem leikkonur að koma naktar fram. Þó vill 

hún árétta að tilefnislaus djörfung geri leikara ekki að meiri listamönnum og finnst mikilvægt 

að rækta heilbrigð viðhorf í listinni. 

 Margrét vitnar í sláandi grein sem hún las um áreitni og ofbeldi á vinnustöðum á 

Norðurlöndum þar sem leikhúsin sem starfsvettvangur hafi komið verst út. Það hafi verið 

lýsingar frá Þjóðleikhúsi Danmerkur á nauðgunum yfirmanna gegn leikkonum. Hún segist 

sem betur fer ekki þekkja nein alvarleg dæmi í bransanum hér heima en þessi grein hafi 

fengið hana til þess að hugsa um stöðuna á leikhúsunum og hafi þá áttað sig á viðurkenndu 

áreiti í leikhúsunum. Það sé mikil blindni vera fyrir því hvað áreiti sé hjá karlkyns 

samstarfsfélögum sínum, það sé alla jafna sykurhúðað og meint vinalega. Hún telji samt að 

klapp á rassinn, létt stroka við brjóst eða kynferðislegar athugasemdir eigi ekki að viðgangast 

á vinnustað. Hún segir að konur þurfi líka að vera duglegri að taka á slíku áreiti og reyna að 

hafa áhrif á breytingar í þessum efnum. Hún segist hafa hætt að vera sæta, góða, duglega 

Magga þegar hún áttaði sig á því að vera ekki talin jafningi í augum karlkyns samstarfsmanna 

sinna á sama aldri. Það hafi enn fremur fengið hana til þess að hætta meðvirkninni og standa 

með sér. 

 Hún segist hafa deilt einhverju sinni við Eddu Bachmann þegar hún var nýútskrifuð 

um orsakir þess að leikkonur detti út úr bransanum og þá hafi Margrét staðið í þeirri meiningu 

að ástæðan væri hreinlega að þær væru ekki nógu góðar til þess að haldast í vinnu en hún sjái 

það í dag að vandamálið sé öllu fremur skortur á hlutverkum. Þar séum við komin að 

kjarnanum sem sé sá að leikverkin sem valin eru í leikhúsum í dag séu rosalega karllæg og 

konur séu allt of sjaldan settar á oddinn. Hún segist oft heyra það notað sem afsökun að það sé 

hvorki til nógu mikið af sterkum leikkonum, verkum fyrir konur né nógu margir 

kvenleikstjórar til þess að halda jafnvægi í kynjahlutfalli. Margrét er þessu algjörlega 

ósammála og segir það sáraeinfalt að breyta þessu öllum í hag.  

 Þegar talið berst að verkefnavali Þjóðleikhússins þá finnist henni einkennilegt að verk 

eins og Fyrirheitna landið hafi verið sett upp fyrir stuttu. Þar sé einn maður í aðalhlutverki og 

90% þeirra sem séu með texta vera karlmenn. Það sé bara eitt dæmi af mörgum þar sem 

kynjahlutfall er bjagað. Hún segist stöðugt reka sig á hvað kynin lesi ólíkt í hlutina og vill 
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finna leið til þess að brúa það bil og segir að listin sé svo sannarlega tæki til þess. Hún telur 

einnig að mennta þurfi fólk í læsi á óréttlætinu. Því til stuðnings segir hún að íslenskt leikhús 

sé mjög blint á eigin rasisma og henni finnist stórfurðulegt að ekki sé fjallað meira um 

innflytjendamál. Við séum alltaf að setja upp hinn vestræna heim hins hvíta karlmanns þar 

sem konan leiki aukahlutverk. Henni finnist auðséð að það þurfi að setja konur meira í 

forgrunn og finna bitastæð hlutverk sem henti þroska þeirra og reynslu. 

  Margrét telur að útlitsdýrkun sé staðreynd í okkar samfélagi og blöskri það hvernig 

stúlkur tali um sig. Henni finnst Tobba Marínós ekki vera til fyrirmyndar og á erfitt með að 

samþykkja þann femínisma sem hún segist standa fyrir. Hún segir að þessi dýrkun á æsku og 

þeirri útlitslegu tísku sem sé í gangi hafi bein áhrif á leiklistarbransann. Hún segir að 

útlitskröfur sé ef til vill meiri í kvikmyndabransanum heldur en í leikhúsinu en finnist þó á 

báðum stöðum.  Margrét segir það miður að kjarnorkan í listinni sé ekki aðalatriðið heldur séu 

það fremur yfirborðskenndar væntingar samfélagsins og því eigi að breyta.  

 Þegar talið berst að breytingum vill hún sjá miklu meira af konum í leikhúsi, meira af 

kvenleikstjórum og meira sé fjallað um konur  almennt. Hún segir það til dæmis vera 

misskilningur að Makbeð fjalli mikið um Lafði Makbeð og er það þó talin vera stór kvenrulla. 

Margrét segir að til þess að breyta þessu þurfi einungis að taka ákvörðun og til séu flottar 

fyrirmyndir á nágrannalöndunum. Hún bendir á vinkonu sína, Önnu Takenen, sem er 

borgarleikhússtjóri í Gautaborg. Hún styðjist til að mynda við nánast fullkomið kynjahlutfall, 

hefur breiðan aldurshóp leikara í vinnu og femínismi sé yfirlýst stefna leikhússins. Margrét 

segir að þar í leikhúsinu sé sífellt pælt í því hvernig kynin eru sett fram og mikil meðvitund sé 

til staðar um hverju sé verið að hampa og hvað sé gagnrýnt. Hún segist hafa reynt að leggja 

sitt að mörkum við að snúa mæðraveldis-slagsíðunni við og finna leiðir til þess að brúa bil 

ójafnvægisins sem liggi á milli kynjanna á mörgum vígstöðum. Hún hefur sett upp sjálfstæðar 

sýningar eins og Gyðjan í Vélinni og Hnykill, en í báðum sýningunum hafi konan og 

sköpunarkrafturinn verið í brennidepli. Henni finnst hlutverk leikhússins vera að spegla 

samfélagið en það eigi að vera eitthvað stærra líka. Hún segist hafa áttað sig á því við 

ástvinamissi og barneignir að listin og framinn geti aldrei orðið stærri en lífið en listin geti 

verið abstakt form til þess að tjá sig og skilja lífið betur.
5
 

  

 

 

                                                 
5
 Viðtal höfundar við Margréti Vilhjálmsdóttur, 13. maí 2013. 
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Charlotte Böving, 48 ára leikkona og leikstjóri  

 

Charlotte Böving er dönsk leikkona sem búið hefur á Íslandi síðan 2007. Hún hefur bæði 

starfað sem leikkona og leikstjóri hér heima og erlendis. Hún segir það sláandi hvað 

kynjahlutfallið sé skakkt í leikhúsunum og þá sérstaklega á efri aldurstigum leikara. Í 

desember í fyrra sendi hún frá sér grein í Bakþanka Fréttablaðsins undir heitinu „Hvar eru 

þær?“ Í greininni talar hún um hún um að íslenskt leikhús skorti framboð á sýningum sem hún 

og jafnaldra kynsystur sínar geti samsamað sig við. Hún vitnar í leikhúsmanninn Peter Brook 

sem skrifaði í bók sinni, Tóma rýmið, að leikhúsið skuli vera hugleiðslurými fyrir 

áhorfandann þar sem hann geti upplifað sig sem manneskju á sviði. Henni hafi þótt það 

skammarlegt hvað lítið hafi verið í boði fyrir hana eitt leikárið sem hafi verið hvatning til þess 

að skrifa pistilinn.
6
 Meðal þeirra verka sem hún hafi séð á því tímabili voru verkin Bastarðar, 

Faust og Gerpla og Allir synir mínir, sem öll hafi verið verk með karlmönnum í aðalhlutverki. 

Kvenhlutverkin hafi verið meira til stuðnings heldur en til umfjöllunar. Henni hafi fundist 

þetta glatað og hugsað með sér af hverju það væru ekki bara 50-50, karla- og kvennasögur í 

boði.  

 Henni finnist þó alls ekki að bola eigi karlmönnum út úr leikhúsinu en búa verði til 

aukið svigrúm. Hún talar um áðurnefnt Borgarleikhús Gautaborgar sem fyrirmynd að breyttu 

sniði í íslensku leikhúsi. Þar sé Anna Takanen framsækin í hugsun með jafnan kynjakvóta og 

sýnilegar leikkonur á öllum aldri á heimasíðunni sinni. Þær Charlotte þekkjast og aðspurð um 

hvernig hún færi að þessu hafi Anna sagt að þetta væri einungis spurning um meðvitaða 

pólitíska stefnu. Það að halda jöfnu kynjahlutfalli og fjölbreytileika í leikhúsi sé einungis 

spurning um ákvörðun og vilja. Í því samhengi segir Charlotte að henni finnist vera mikil 

íhaldssemi í gangi hérna á Íslandi og til þess að hægt sé að breyta því þá þurfi vitundar-

vakning að eiga sér stað varðandi óréttlætið sem sé í gangi. Hún segist vita til þess að verið sé 

að hafa samband við karlkyns leikara og þeim boðið að koma aftur inn í húsin á meðan að það 

er fullt af leikkonum sem langi að fara að leika aftur eftir hlé en ekkert sé fyrir þær að hafa. 

Þær leikkonur séu um og yfir fertugu og standi einmitt á aldrinum þar sem löngunin sé hvað 

mest því að að leika eftir að hafa komið börnum á legg og sinnt fjölskyldunni, segir Charlotte. 

Þessi staðreynd liggi í því að leikhúsin séu ekki að velja verk fyrir konur og þá sérstaklega 

ekki leikrit með konum í aðalhlutverki. Klassískar leikbókmenntir séu auðvitað mjög erfiður 

efniviður þar sem nánast alltaf sé um tíu karlhlutverk að ræða á móti tveimur kvenhlutverkum. 

                                                 
6
 Visir.is, 17. desember 2012, sótt 13. maí 2013, <http://www.visir.is/hvar-eru-thaer-/article/2012712179941>. 
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Hún leggur enn frekar áherslu á að þetta sé fyrst og fremst spurning um val, hvað 

leikhússtjórarnir og leikstjórarnir velji að setja upp. Í flestum tilfellum séu leikstjórar karlkyns 

og þ.a.l. setji þeir frekar upp karllægari verk sem tali frekar til þeirra. 

 Í þau skipti sem Charlotte hefur leikstýrt þá hefur hún lagt áherslu á að segja sögur 

kvenna og þá sérstaklega í ljósi þessa skorts sem virðist vera á þeim sögum. Hún segir að 

erfitt sé að vera konan sem þorir að taka af skarið og grípa til aðgerða og almennt séu sterkar 

konur sem berjist ekki taldar vinsældar. Það sé erfitt að ætla að standa á sínu á sama tíma og 

konur eigi að vera sætar og sjarmerandi. Enn frekar sé lítið hlustað á konur þegar þær tali um 

óréttlætið og segir að karlmenn verði einnig að taka upp málstað kvenna og barna í baráttunni 

til jafnréttis. Karlmenn verði að læra að bakka líka og leyfa öðrum að taka plássið. Það sé 

einmitt það sem við gerum fyrir börnin okkar, við gefum þeim pláss til þess að tjá sig til þess 

að þau verði sjálfstæð og örugg með sig.  

 Charlotte segir að þegar hún og maðurinn hennar, Benedikt Erlingsson, fluttu heim til 

Íslands árið 2007 var honum strax veitt tækifæri til þess að æfa sig sem leikstjóri. Hann hafi 

fengið leikhóp til umráða á Nýja sviði Borgarleikhússins í heil 2 ár til þess að þroskast og gera 

mistök og prófa aftur. Hún telur afar ólíklegt að það sama hefði gengið yfir nýútskrifaðan 

kvenleikstjóra. Hún vill þó vekja athygli á því að þetta snúist samt alls ekki um það að 

karlarnir séu svo vondir heldur þurfi þeir að vera meðvitaðir um ástandið og taka ábyrgð. 

Samfélagið í heild þurfi að leggja upp úr því að efla sjálfstraust og sjálfstæði stúlkna og leyfa 

strákum að fá að vera litlir og gera mistök. Leyfa þeim að bakka og gefa pláss til þess að sjá 

aðra blómstra. Hún segir að konur sé iðulega of duglegar í að gefa pláss en að sama skapi sé 

það líka heilmikill kostur sem ber að virða.   

 Charlotte segir það sláandi að frá því að stelpur eru litlar spegli þær sig nánast 

einungis í strákaefni. Hún segir að það sé í sjálfu sér allt í lagi en finnist það sorglegt hversu 

fáir strákar geti lesið sögur um stelpur og speglað sig í þeim á sama hátt. Það sama sé dálítið 

ríkjandi í leikhúsunum að karlmenn séu tregari til þess að fara á sýningar þar sem konur eru í 

aðalhlutverki eða á verk sem spegla reynsluheim kvenna. Hún sé þó viss um að karlar myndu 

fara á vel gerðar sýningar um konur ef þær væru meira í boði. Því til bóta sé mikilvægt að 

skrifa meira af sögum þar sem konan fær að njóta sín sem manneskja með öll sín flóknu 

element, þar sem hún fái að standa fyrir eitthvað annað en kynveruna. Charlotte segir að ein 

leið í því að skapa meira jafnvægi geti hreinlega verið sú að breyta karlhlutverkum í 

kynlausari hlutverk sem leikin geta verið af báðum kynjum. Í samhengi við þetta hafi henni 

fundist það brilljant að láta tvær konur leika aðalhlutverkin í Beðið eftir Godot þar sem verkið 

fjallaði eingöngu um manneskjuna og tilgang lífsins. Að ósk höfundar hafi þær reyndar þurft 
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að leika karlmenn sökum þess að hann lagði bann við að kvengera hlutverkin. Að sama skapi 

hafi hún látið Jóhann G. leika konu í Kvennafræðaranum en hún segist hafa passað mikið upp 

á það að hann gerði ekki að grín að konunni heldur stæði með henni.  

 Charlotte finnst fáránlegt hversu lítið sé af nýskapandi barnaleikhúsi á Íslandi og sé 

það skýrt dæmi um annars konar óréttlæti. Hún talar um ójafnvægi í kynjahlutfalli og 

heilbrigðum fyrirmyndum í nýju íslensku barnaefni og nefnir Latabæ því til stuðnings. Hún 

hafi tekið eftir því að á plakatinu sem fylgir nýjustu mynd þeirra sé einn vondur kall, einn 

góður kall og síðan ein lítil, bleik stelpa í miðjunni. Fyrir aftan hana séu þrír strákar sem 

nördarnir. Í þessu geysivinsæla sjónvarpsefni fyrir börn eru fimm karlhlutverk á móti einu 

kvenhlutverki.Hún segir að leikhúsin séu ekki undanskilin þessari skekkju og Dýrin í 

Hálsaskógi sé alveg ömurlegt dæmi hvað varði kynhlutverk og finnst henni skammarlegt að 

við séum ennþá að horfa á það óbreytt. Charlotte segir að skekkjan sé afkáraleg í 

birtingarmyndum kynjanna þegar farið er að skoða betur leikið efni og teiknimyndir fyrir börn 

og leggur áherslu á það að taka verði ábyrgð á að breyta því. Hún vonast til þess að sjá 

breytingar sem fyrst og ætlar að leggja sitt að mörkum við að hafa áhrif. 
7
  

 

Lokaorð 

  

„Það er ákaflega fallegt en sorglegt að vera manneskja“, sagði Kjartan Ragnarsson einhvern 

tímann. Ég er svo fyllilega sammála honum. Að vera manneskja í nútímasamfélagi er ekki 

alltaf auðvelt. Að vera kona í nútímasamfélagi er ekki alltaf auðvelt. Að vera leikkona í 

nútímasamfélagi er ekki alltaf auðvelt. Leikhúsið er lífið og lífið er leikhús. Það speglar, deilir 

á og stofnar til samtals um tilvistina og manninn. Ég lagði upp með að komast að því hvernig 

samfélag leikhúslistarinnar á Íslandi væri og komst að því að það er margt gott við það að 

vera leikkona á Íslandi. Hinsvegar er augljóst að margt þurfi að laga og skekkja í kynja- og 

aldurshlutfalli á meðal leikara er staðreynd sem þurfi að útrýma. Tækifærin þurfa að vera þau 

sömu fyrir alla, sama af hvaða kyni og aldri fólk er og breyta verður meðvitað sýn fólks á það 

hvað teljist vera eðlilegt og hvað ekki, þar sé leikhúsið ekki undanskilið. Konur og karlar 

innan leikhússins sem utan þurfi fyrst og fremst að fara að upplifa sig sem manneskjur í sama 

liði til þess að breytingar geti orðið. Leikhúsið hefur allar forsendur til þess að vera 

fyrirmyndarsamfélag og hefur mörg vopn í hendi sér til þess. Ég legg því til að listamenn allra 

kynja sameinist með opin augu og saman búi til betri tíð með fjölskrúðug blóm í haga. 

                                                 
7
 Viðtal höfundar við Charlotte Böving, 13. maí 2013.  



 16 

Viðauki 1 

- Spurningar sem stuðst var við gerð viðtalanna fyrir þessa BA-ritgerð.- 

1. Hvað ertu búin að starfa lengi hjá leikhúsinu? 

2. Hvaða hlutverk finnst þér leikhúsið gegna í samfélaginu? 

3. Finnst þér leikhúsið að leikhúsið eiga sýna fyrirmyndir eða eigi einungis að spegla 

samfélagið eins og það er? Á forræðishyggja heima í leikhúsinu? 

4. Hvað finnst þér hafa breyst á þeim tíma sem þú hefur verið í leiklistarbransanum? 

5. Hvernig finnst þér birtingarmynd kvenna vera almennt í leikhúsinu í dag? Er verið að segja 

nógu fjölbreytta sögu kvenna? 

6. Finnst þér þú hafa fengið tækifæri í leikhúsunum til þess að ögra þér sem leikkona og 

listamaður? 

7. Hefur þú fundið fyrir karlrembu í þínu starfi eða orðið fyrir áreitni að einhverju tagi? 

8. Hefur eitthvað breyst varðandi kröfur sem gerðar eru til leikkvenna? 

9. Finnst þér útlits- og ungdómsdýrkun hafa áhrif á starf þitt? 

10. Svo virðist vera sem að ákveðinn aldurshópur leikkvenna hverfi úr húsunum. Hvaða áhrif 

hefur þetta á þína stöðu innan hússins? Ertu óörugg um stöðu þína? Hvaða ástæður telurðu 

liggja þar að baki? 

11. Nú er jafnréttisáætlun (kynjakvóti) í Þjóðleikhúsinu en ekki í Borgaleikhúsinu, finnst þér 

það hafa sýnileg áhrif? Finnst þér slík áætlun vera nauðsynleg? Finnst þér hún hamla listinni á 

einhvern hátt? 

12. Hefurðu verið ósátt með verkefnaval hússins á einhverjum tímapunkti og þá sérstaklega í 

femínisku samhengi? 

13. Hvaða breytingar viltu sjá í leikhúsinu? 
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