
 

Hugvísindasvið  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frá risaeðlu til riddara: 
 

Absúrdismi í þremur leikritum Odds Björnssonar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ritgerð til B.A.-prófs í Almennri bókmenntafræði 

 
 

Eydís Inga Valsdóttir 
 

September 2013 
 
 



 2 

 
  Háskóli Íslands  

      Hugvísindasvið 

        Almenn bókmenntafræði 

 

 

 

 

 

Frá risaeðlu til riddara: 
 

Absúrdismi í þremur leikritum Odds Björnssonar 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til B.A.-prófs í Almennri bókmenntafræði 

 

     Eydís Inga Valsdóttir 

Kt.: 150290-3179 

 

Leiðbeinandi: Trausti Ólafsson 

September 2013



 3 

Ágrip 

Í þessari ritgerð eru þrjú leikrit eftir Odd Björnsson borin saman við helstu kenningar 

nokkurra fræðimanna um absúrdleikhúsið með það að markmiði að varpa ljósi á 

absúrdísk einkenni þeirra. Absúrdismi var angi af framúrstefnu í listum sem kom fram 

í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar, einkum í leikritun. Leikhúsið varð þá vettvangur 

til að fá útrás fyrir og miðla innibyrgðum tilfinningum og óánægju almennings. 

Fjallað er um kenningar Martins Esslin, Leonard Pronko og George E. Wellwarth um 

absúrdisma og þá framúrstefnu sem kom fram í leikhúsi fáránleikans. Inntak þeirra er 

svo nýtt í tilraun til að setja saman uppskrift af absúrdísku verki og leikrit Odds eru 

borin saman við þá forskrift.  

Oddur fæddist árið 1932 og stundaði nám í leikhúsfræðum við Háskólann í 

Vín. Hann var afkastamikið skáld og skrifaði m.a. fimmtán sviðsleikrit og á yfir þriðja 

tug útvarpsverka. Verkin sem eru skoðuð í ritgerðinni eru einþáttungarnir Partí og Við 

lestur framhaldssögunnar sem frumsýndir voru hjá Leikhópnum Grímu árið 1963 og 

13. krossferðin, sem Þjóðleikhúsið frumsýndi árið 1993. Upphafi og þróun íslenskrar 

leikritunar eru gerð nokkur skil, einkum til að sýna fram á þær aðstæður sem ríkjandi 

voru þegar Oddur kemur fram á sjónarsviðið sem höfundur. Auk þess er farið yfir ævi 

og störf Odds, hans helstu verk og rætt um ástæður þess að hann gerðist leikskáld.  
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Inngangur 

Oddur Björnsson, leikskáld, hafði háleitar en jafnframt ákveðnar hugmyndir um 

hvaða hlutverki listin og leikhúsið ætti að gegna. Ungur viðraði hann skoðanir sínar á 

opinberum vettvangi og lýsti því yfir að hann teldi þær hefðir sem ríkjandi væru í 

íslenskum leikhúsum úreltar. Þær væru á engan hátt til þess fallnar að knýja fram þær 

tilfinningar og hugsanir sem leikhús ætti að gera. Oddur var afkastamikill 

leikritahöfundur og þannig lagði hann sitt af mörkum til þeirra breytinga sem hann 

sjálfur kallaði eftir. Hann menntaði sig í leikhúsfræðum við Háskólann í Vín á þeim 

tíma sem áhrif absúrdismans voru í hámarki. Þegar Oddur sneri þaðan aftur heim til 

Íslands var hann uppfullur af sömu listsköpunarþrá og heltók Evrópu. 

 Markmið þessarar ritgerðar er að bera þrjú leikrit Odds saman við kenningar 

þriggja fræðimanna um helstu einkenni absúrdleikhússins. Leitast verður við að setja 

saman uppskrift að absúrdísku verki með hliðsjón af kenningum Martins Esslin, 

Leonards Pronko og George E. Wellwarth. Verk Odds verða síðan skoðuð í ljósi 

þeirrar forskriftar. Annars vegar verða teknir fyrir tveir einþáttungar, Partí og Við 

lestur framhaldssögunnar, sem frumsýndir voru ásamt Köngulóni hjá Leikhópnum 

Grímu árið 1963. Hins vegar verður 13. krossferðin, eitt af viðameiri verkum Odds, 

skoðað en það var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu árið 1993. Upphafi og þróun íslenskrar 

leikritunar verða gerð lítilleg skil, einkum til að varpa skýrara ljósi á aðstæður í 

íslensku sviðslistalífi á þeim tíma þegar Oddur hefur ferill sinn.  

Á fyrri hluta tuttugustu aldar voru nokkrir íslenskir höfundar sem náðu að 

skapa sér nafn í leikritun, einkum þeir Guðmundur Kamban, Jóhann Sigurjónsson, 

Indriði Einarsson og Einar H. Kvaran. Um miðbik aldarinnar urðu svo stakkaskipti í 

íslenskri leikhúsmenningu. Þjóðleikhúsið var opnað og rak frá upphafi leiklistarskóla   

en auk þess streymdi heim hópur ungs fólks sem sótt hafði sér menntun í Evrópu. Það 

hafði í farteskinu nýja þekkingu á sviði leikhúsfræða og lista en umfram allt 

innblástur og ferskar hugmyndir. Þær hugmyndir og sá kraftur sem fylgdi þeim varð 

kveikjan að nýju upphafi í íslensku sviðslistalífi og ekki síst í íslenskri leikritun. 

Absúrdisminn sprakk út og blómstraði á eftirstríðsárunum í Evrópi og hafði greinileg 

áhrif á hugsunarhátt þessara nýju kynslóðar.   

Absúrdismi einkennist af nýstárlegum tilraunum til að svara þeim ýmsu 

spurningum sem leita á mannkynið. Tengingin við tilvistarstefnuna í heimspeki er 

augljós. Eftir tvær heimsstyrjaldir og hnignandi áhrif trúarbragða var maðurinn 

sviptur öryggi sínu og stóð frammi fyrir því að þurfa sjálfur að finna sér 
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tilvistargrundvöll og endurskoða gildismat sitt. Absúrdleikhúsið er þó ekki hægt að 

flokka sem eiginlega stefnu heldur birtist það sem ákveðin lífsafstaða viðkomandi 

skálds eða skálda. Eigi að síður stefna verkin að sameiginlegu markmiði; að afbyggja 

hefðir og ryðja braut fyrir nýjum viðhorfum. 

Í áranna rás hafa margir reynt fyrir sér í að greina þessa framúrstefnu, sem 

kom að mestu leyti fram í leikritun, en ekki allir haft erindi sem erfiði. Þekktasta ritið 

um leikhús fáránleikans er án efa bókin The Theatre of the Absurd, sem Martin Esslin 

skrifaði árið 1961 en í henni skilgreinir hann hugmyndakerfi absúrdismans. Hér á eftir 

verður stuðst við kenningar hans um þessa tegund leikritunar, sem hann nefnir 

„leikhús fáranleikans“. George E. Wellwarth ritaði bók um þessa sömu sprengju 

listsköpunar, The Theater of Protest and Paradox, sem kom út árið 1964. Í bókinni 

rekur hann sögu þessarar nýju hugmyndafræði frá 10. desember 1896 þegar leikrit 

Alfred Jarry, Ubu Roi eða Bubbi kóngur, var frumsýnt. Auk Esslin og Wellwarth 

verður litið til hugmynda Leonards Pronko, en hann gerði grein fyrir þeim þáttum 

hinnar heimspekilegu tilvistarstefnu sem hann taldi endurspeglast í verkum 

absúrdistanna og gaf út á fyrri hluta sjöunda áratug síðustu aldar. 

Leikrit Odds Björnssonar verða greind út frá þessum kenningum og leitast 

verður við að varpa ljósi á absúrdísk einkenni þeirra.  
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1. Upphaf og þróun íslenskrar leikritunar 

Íslensk leikritun á sér takmarkaða sögu og ekki er mikið um hápunkta nema með 

örfáum undantekningum.1 Leikritun verður ekki til á Íslandi fyrr en undir lok átjándu 

aldar og þá fyrir áhrif upplýsingastefnunnar. Fyrstu íslensku leikritin, a.m.k. þau sem 

hafa gildi fyrir leikskáldskap, eru skrifuð í nánum tengslum við skipulega 

leiklistarstarfsemi. Sigurður Pétursson samdi tvö leikrit á síðasta áratug átjándu aldar, 

Slaður og trúgirni og Narfa, bæði fyrir skólapilta í Hólavallaskóla. Sama máli gegnir 

um fyrstu leikrit bæði Matthíasar Jochumssonar og Indriða Einarssonar, 

Útilegumennina og Nýársnóttina, en þessi verk urðu einnig til af þeim sökum að þeir 

hópar sem ætluðu verkin til sýninga hvöttu höfundana til skrifa.2  

 Leikfélag Reykjavíkur var stofnað árið 1897 og með stofnun þess komst á sú 

festa í leiklistarstarfsemi sem var nauðsynleg til að leikritun gæti blómstrað. Kveikja 

að ákveðinni þjóðlegri og rómantískri hefð í íslenskri leikritun hafði verið að mótast 

fram að árinu 1918. Þessi hefð þróast nokkuð ósamfleytt og er slitrótt en 

bókmenntaleg leikrit um söguleg efni voru vinsæl langt fram yfir seinni hluta 

tuttugustu aldar. Aðsókn að raunsæisleikritum byggðum á atburðum og tíðaranda 

samtímans var sjaldnast jafn góð.3 Uppgangstími í íslenskri leiklist var á fyrstu 

áratugum tuttugustu aldar, sér í lagi árin 1908-1917, en þau hafa verið kölluð íslenski 

áratugurinn í starfi Leikfélags Reykjavíkur vegna þess hve mjög íslensk verk settu 

svip sinn á verkefnaval félagsins. Á þessum árum voru leikrit Jóhanns Sigurjónssonar 

Fjalla-Eyvindur og Galdra-Loftur frumsýnd hjá Leikfélagi Reykjavíkur.4 Fraumraun 

Einars H. Kvaran og nokkur leikrita Indriða Einarssonar voru sömuleiðis sýnd á þessu 

skeiði. Fyrstu verk Guðmundar Kambans, Hadda-Padda og Konungsglíman voru 

frumsýnd í Kaupmannahöfn og leikrit Jóhanns Sigurjónssonar voru síðar einnig tekin 

þar til sýninga.5  

Eftir 1918 átti Leikfélag Reykjavíkur venju fremur erfitt uppdráttar, starfsemin 

var óstöðug og reksturinn þungur. Leikfélagið hafði leigt húsnæði Iðnaðarmanna-

                                                
1 Árni Ibsen, „Leikritun eftir 1918“, í: Íslensk bókmenntasaga V, ritstj: Guðmundur Andri Thorsson. 
Reykjavík: Mál & menning, 2006, bls. 179. 
2 Árni Ibsen, „Íslensk leikritun frá upplýsingu til fullveldis“, í:  Íslensk bókmenntasaga III, ritstj: 
Guðmundur Andri Thorsson. Reykjavík: Mál & menning, 2006, bls. 593-594. 
3 Árni Ibsen, „Leikritun eftir 1918“, í: Íslensk bókmenntasaga V, ritstj: Guðmundur Andri Thorsson. 
Reykjavík: Mál & menning, 2006, bls. 177-178. 
4 Sveinn Einarsson, Íslensk leiklist II: Listin. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1996, bls. 195-
196.  
5 Árni Ibsen, „Íslensk leikritun frá upplýsingu til fullveldis“, í:  Íslensk bókmenntasaga III, ritstj: 
Guðmundur Andri Thorsson. Reykjavík: Mál & menning, 2006, bls. 593-594.  
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félagsins, Iðnó, frá byggingu þess, en húsið var selt einkaaðila árið 1918 og hafði 

félagið eftir það ekki lengur jafn frjálsan aðgang að því. 6  Með stofnun 

Þjóðleikhússins, sem vígt var sumardaginn fyrsta, þann 20. apríl 1950, skapaðist nýr 

grundvöllur fyrir íslenska leikritun. Íslandsklukka Halldórs Laxness, í leikgerð 

Lárusar Pálssonar, var meðal þeirra verka sem sýnd voru í tilefni af vígslu leikhússins 

og gekk í tvö leikár. Þó var það ekki fyrr en á þriðja starfsárinu að fyrsta 

frumuppfærslan á íslensku leikriti var sett upp, en það var gamanleikurinn Dóri eftir 

Tómas Hallgrímsson. Margir héldu að starfsemi Leikfélags Reykjavíkur myndi deyja 

út í kjölfar stofnunar Þjóðleikhússins, en þvert á móti efldist það einungis við 

samkeppnina og uppsetningum á innlendum verkum fór fjölgandi.7  

Leikfélag Reykjavíkur frumsýndi Pókók eftir Jökul Jakobsson árið 1961.8 

Leikrit hans Hart í bak  sló svo öll aðsóknarmet. Það var frumsýnt árið 1962 og var 

sýnt samfellt í fjögur leikár. Velgengni þess varð til þess að íslensk skáld fóru að fá 

skapandi viðbrögð og almennan áhuga frá stjórnendum leikhúsanna, bæði 

leiðbeiningar og faglega umfjöllun. Fram að því höfðu verk þeirra einungis verið 

samþykkt til sýningar eða einfaldlega hafnað.9  

Upp úr árinu 1960 steig fram ný kynslóð listafólks, leikara og skálda, sem 

hafði menntað sig erlendis í listum og fræðum leikhússins. Leikhópurinn Gríma, sem 

var starfræktur í áratug frá 1960 til 1970, skapaði mikilvægan vettvang fyrir ungt 

listafólk til að koma sér á framfæri. Á sama tíma var ákveðinn hugmyndafræði komin 

fram í leikritun; absúrdismi eða leikhús fáránleikans.10 Freistandi er að álykta að sú 

hugsjón sem bjó að baki absúrdleikhúsinu hafi veitt þann innblástur sem íslensk skáld 

skorti til að brjótast út úr þeim ramma sem hefðirnar höfðu sett þeim. Oddur 

Björnsson var eitt þessara leikskálda en þeir Jökull Jakobsson, Birgir Engilberts, 

Erlingur E. Halldórsson og Guðmundur Steinsson komu einnig fram á sjöunda 

áratugnum.11 Í umfjöllun sinni  „Leikritun eftir 1918“ í Íslenskri bókmenntasögu V, 

segir Árni Ibsen: 

  

                                                
6 Þórunn Valdimarsdóttir & Eggert Þór Bernharðsson, Leikfélag Reykjavíkur. Aldarsaga. Reykjavík: 
Mál og menning, 1997, bls. 36. 
7 Árni Ibsen, „Leikritun eftir 1918“, í: Íslensk bókmenntasaga V, ritstj: Guðmundur Andri Thorsson. 
Reykjavík: Mál & menning, 2006, bls. 181. 
8 Vefslóð: www.leikminjasafn.is  Skoðað: 25.07.13 
9 Árni Ibsen, „Leikritun eftir 1918“, í: Íslensk bókmenntasaga V, ritstj: Guðmundur Andri Thorsson. 
Reykjavík: Mál & menning, 2006, bls. 182. 
10 Sama rit, bls. 184; 179.  
11 Sama rit, bls. 235. 
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Leikskáld sjöunda áratugarins smíða fremur aðstæður og jafnvel leiki í stað 

þess að segja sögu, verk þeirra birta gjarnan mikla vantrú á tjáningarmátt 

tungumálsins og viðurkenningu á afstæði allra hluta, til að mynda tímans og 

sögulegrar framvindu, sambandi orsaka og afleiðinga, jafnvel 

persónuleikans.12 

 

Árni segir þetta eigi sérstaklega við um helstu verk Odds Björnssonar, en einnig um 

verk þeirra Guðmundar Steinssonar, Birgis Engilberts, Erlings E. Halldórssonar og að 

nokkru leyti Jökuls Jakobssonar.13 Þessi lýsing á vel við þær kenningar og greiningar 

sem settar hafa verið fram til útskýra absúrdisma. 

 

2. Leikhús fáránleikans 

Oftast er litið svo á að leikhús fáránleikans hafi orðið til í Frakklandi eftir seinni 

heimsstyrjöldina þegar framúrstefna í leikhúsi var í hámarki. Leikrit Eugène Ionesco, 

Sköllótta söngkonan og Beðið eftir Godot eftir Samuel Beckett marka þar ákveðin 

tímamót.14 Hugtakið er nær alltaf eignað leikhúsfræðingnum og gagnrýnandanum 

Martin Esslin, þó að það eigi sér mun lengri og flóknari sögu. Í The Theatre of the 

Absurd, leitast Esslin við að skilgreina þann sundurleita skóla sem varð til í leikritun á 

sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. Hann gerir tilraun til að greina samhljóm hjá 

ólíkum höfundum en samhliða því reynir hann að leggja skilning í þær aðstæður sem 

hvert og eitt þessara verka sprettur upp úr. George E. Wellwarth tókst hið sama á 

hendur í The Theater of Protest and Paradox, þ.e. að greina merkingu valinna leikrita 

sem fram komu um og eftir lok seinni heimsstyrjaldar. Hann leitast enn fremur við að 

setja þau í samhengi við þróun leiklistarsögunnar og draga fram sameiginleg einkenni 

þeirra sem í fyrstu virðast ekki mörg.15 

Absúrd er oftast þýtt á íslensku með orðunum fáránlegt, fjarstætt eða fráleitt 

og skírskotar jafnan til einhvers sem þykir röklaust og á sér ekki stoð í 

raunveruleikanum. Ljóst er að sú þýðing er á engan hátt fullnægjandi og hugtakið er 

mun flóknara en svo að eitt orð nái utan um merkingu þess.  Í ritgerð sinni um Kafka 

leggur Eugène Ionesco fram sinn skilning á orðinu absúrd: „Absúrd er það sem er 
                                                
12 Sama rit, bls. 234. 
13 Sama rit, bls. 234. 
14 Trausti Ólafsson, „Leikhús firru og fáránleika”, í: Leikhús nútímans: Hugmyndir og hugsjónir. 
Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2013, bls. 221. 
15 George E. Wellwarth, The Theater of Protest and Paradox. New York: New York University Press, 
1964, bls. ix-x.  
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svipt tilgangi sínum... Skorinn frá trúarlegum, frumspekilegum sem og 

yfirskilvitlegum rótum sínum er maðurinn týndur; allar gjörðir hans verða 

heimskulegar, fjarstæðar, tilgangslausar.“16 Þessi skilgreining Ionesco á hugtakinu er 

býsna nátengd notkun þess í heimspeki, þ.e. vísun þess í skort á rökrænni tengingu og 

samkvæmni í mannlegri tilvist.  

Rætur hugtaksins absúrd í fræðilegri umræðu má rekja allar götur aftur til 

Tertúllíans, eins hinna svokölluðu kirkjufeðra, sem var uppi á annarri og þriðju öld. 

Honum hafa verið eignuð mörg helstu hugtök kristinnar trúfræði og hann hafði mikil 

áhrif á framþróun hennar. Hann hélt því fram að vegna þess að holdtekning guðs í 

mannlega veru og þjáningar hans fyrir mannkynið væri svo fullkomlega röklaus að 

engum gæti komið til hugar að skálda upp slíka sögu. Því væri óhjákvæmilegt að 

frásögnin væri sönn.17  

Á nítjándu öld hóf danski heimspekingurinn Søren Kierkegaard á ný að leggja 

áherslu á hið fjarstæðukennda í kristinni trú en hann hélt því fram að trúin þrifist ekki 

ef hún ætti að byggjast á sönnunum. Jafnframt því greindi hann þrjú þroskastig 

mannsins, hið fagurfræðilega, hið siðræna og hið trúarlega sem hann áleit vera æðsta 

stigið í þroskaferli mannsins.18 Tilvistarheimspekingar afhelguðu absúrdhugtakið og 

miðluðu eigin skilningi á því áfram í verkum sínum, menn á borð við Jean-Paul Sartre 

og Martin Heidegger.19 Hið absúrda gegnir stóru hlutverki í verkum Alberts Camus 

sem hann skrifaði á árunum 1937-1941, Útlendingnum, leikritinu Caligula og 

Goðsögninni um Sisýfus sem er safn ritgerða þar sem hann notar gríska goðsögn sem 

líkingasögu um tilvist mannsins.20 Martin Esslin gerði hugtakið svo, eins og áður 

sagði, að sínu í umfjöllun sinni um absúrdleikhúsið.  

Leikhús fáránleikans sprettur upp úr samfélagslegum aðstæðum sem ríkja um 

1950, heimspekilegum kennikerfum fortíðar hefur verið ýtt til hliðar og við tekur 

óvissa. Í lok seinni heimsstyrjaldarinnar fer trú á æðra vald hnignandi, bæði veraldlegt 

og trúarlegt. Upp úr því sprettur mikil þörf fyrir að útskýra hinn flókna veruleika 
                                                
16 Ionesco, „Dans les Armes de la Ville”, Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud-Jean Lousi 
Barrault, í: Esslin, The Theatre of the Absurd, bls. 10.” Absurd is that wich is devoid of purpose... Cut 
off from his religious, metaphysical and transcendental roots, man is lost; all his actions become 
senseless, absurd, useless.“ 
17 Trausti Ólafsson, „Leikhús firru og fáránleika“, í: Leikhús nútímans: Hugmyndir og hugsjónir. 
Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2013, bls. 232. 
18 Vefslóð: http://plato.stanford.edu/entries/kierkegaard/ Skoðað: 26.07.13 
19 Árni Ibsen, „Leikritun eftir 1918“, í: Íslensk bókmenntasaga V, ritstj: Guðmundur Andri Thorsson. 
Reykjavík: Mál & menning, 2006, bls. 231. 
20 Trausti Ólafsson, „Leikhús firru og fáránleika“, í: Leikhús nútímans: Hugmyndir og hugsjónir. 
Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2013, bls. 234. 
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mannsins þar sem hann stendur einn og án þeirrar stoðar sem felst m.a. í hinni 

trúarlegu umræðu. Sameiginleg viðleitni verður því til meðal listamanna; að finna 

tilgang. Esslin tekur það sérstaklega fram að varast eigi að líta á absúrdisma sem 

ákveðna stefnu. Fremur er um ákveðið flokkunarkerfi fyrir bókmenntafræðinga að 

ræða, til að skilgreina þær hræringar sem voru við lýði á þessum tíma og túlka þær 

eftir á.21 Áhrif og innblástur skáldanna kom þó úr öllum áttum og ógerningur er að 

benda á allar þær ákveðnu stefnur, speki eða skáld sem absúrdisminn á rætur sínar að 

rekja til. 

Þau leikskáld sem Esslin fjallar um í bók sinni og færir rök fyrir að falli undir 

skilgreiningu á leikhúsi fáránleikans eru allmörg en jafnframt nokkuð ólík innbyrðis. 

Skáldin unnu ekki eftir ákveðinni hugmyndafræði né afmarkaðri stefnu, en margt er 

eigi að síður sameiginlegt með þeirri útfærslu og tækni sem þau beita í verkum sínum. 

Ítarlegast fjallar Esslin um Samuel Beckett, Arthur Adamov, Eugène Ionesco, Jean 

Genet og Harold Pinter.22 Aðrir listamenn fá minna vægi í bók Esslin en þó ber að 

nefna að hann getur um verk Max Frisch, Edward Albee og Fernando Arrabal og fleiri 

höfunda. Leikrit eftir þá þrjá voru sett á svið í Reykjavík á sjöunda áratugnum og 

höfðu greinileg áhrif á þróun leiklistar á Íslandi. Verk Marx Frisch, Biedermann og 

brennuvargarnir hjá Leikhópnum Grímu árið 1962 og Andorra í Þjóðleikhúsinu árið 

1963. Saga úr dýragarðinum eftir Edward Albee var frumsýnd 1964 og Skemmtiferð 

á vígvöllinn eftir Fernando Arrabal árið 1966, bæði hjá Leikfélagi Reykjavíkur. 

Þjóðleikhúsið tók svo til sýningar Hver er hræddur við Virginíu Woolf? eftir Albee 

árið 1965 og farið var í leikför um allt land með sýninguna.23 

 

3. Oddur Björnsson 

Oddur Björnsson var prestssonur, fæddur þann 25. október 1932, að Ásum í 

Skaftártungu, Vestur-Skaftafellssýslu. Hann varð stúdent frá Menntaskólanum á 

Akureyri árið 1953. Þaðan hélt hann til Austurríkis þar sem hann nam leikhúsfræði 

við Háskólann í Vínarborg á árunum 1954-1955. Ásamt því að vera leikskáld starfaði 

Oddur einnig sem leikhúsgagnrýnandi, þýðandi og leikstjóri. Hann gekk líka í önnur 

hefðbundnari störf og starfaði bæði sem bókavörður og kennari. Oddur var 

                                                
21 Martin Esslin, The Theatre of the the Absurd. London: Methuen Drama, 2001, bls. 22-23. 
22 Sama rit, bls. 23. 
23 Vefslóð: www.leikminjasafn.is  Skoðað: 25.07.13 
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leikhússtjóri hjá Leikfélagi Akureyrar frá 1978-1980 og setti á þeim tíma upp 

nafntogaða sýningu á Beðið eftir Godot.24 

Í pistli á vef Borgarbókasafnsins segir Oddur frá ástæðum þess að hann gerðist 

leikskáld. Hann var alinn upp í listrænu og víðsýnu umhverfi en fann ekki strax sína 

sönnu köllun. Hann segir frá því þegar hann hélt utan til að nema sálarfræði í 

Vínarborg en á síðustu stundu við innritunarborðið tók hann ákvörðun um að skrá sig 

heldur í nám sem hét „Theaterwissenschaft“ og á því augnabliki réðust örlög hans.25 

Árið 1967 kom út viðtal við Odd í bók Steingríms Sigurðssonar, Spegill samtíðar, þar 

sem hann segir nánar frá tildrögum þess að hann gerðist leikskáld. Hans fyrsta leikrit 

varð til í Gullfossi á leiðinni út til Vínarborgar árið 1954, en það segir hann hafa lýst 

vel ástandi sjálfs sín á þeim tíma. Með för sinni til Austurríkis var Oddur að hluta til 

að flýja Ísland en einnig sjálfan sig, hann var þreyttur á hinum íslenska veruleika og 

þyrsti í nýja reynslu. Eins og hann segir einnig í sínum eigin pistli var það tilviljun 

sem réði því að hann fór að skrifa. Hann hóf ferðina í „andlegum nihilisma“ sem var 

þá aðallega í formi ljóðagerðar. Ýmislegt innra með honum varð til þess að sá áhugi 

leitaði út á við og Oddur fékk ólæknandi áhuga á umhverfi sínu; stóra leiksviðinu.26 

Lykilatriði í eðli Odds er sú staðreynd að hann bjó yfir listrænum hæfileikum á 

fleiri sviðum en einu. Hann var tónelskur, þótti snjall í höndunum og síðast en ekki 

síst sýndi hann mikla hæfni í hverskyns skrifum. Hann nýtti sér autt sviðið við 

framsetningu hugmynda sinna sem lúta að öllum hliðum mannlífsins. Þannig virkjaði 

hann í raun allar hliðar hæfileika sinna. Leikhúsið er fullkominn vettvangur fyrir slíka 

vinnu, líkt og hann sagði sjálfur: „Leikritsformið er líka miklu meira – það er allt: 

Músík, myndlist, höggmyndalist, húsagerðalist, lýrik, saga – sem sagt innra 

raunsæi.“27 

Á mótum sjötta og sjöunda áratugarins, á svipuðum tíma og Oddur dvaldi í 

Vínarborg, var leikhús fáránleikans í algleymingi í Evrópu og í Vín kynntist hann 

framúrstefnuleikhúsi: 

 

                                                
24 Bryndís Jakobsdóttir, „Öll bíðum við eftir Godot: Áhrifamikil sýning Leikfélags Akureyrar“, 
Íslendingur, 23. apríl 1980, bls. 4.  
25 Vefslóð: http://bokmenntir.is/desktopdefault.aspx/tabid-3900/6556_read-18380/RSkra-93 Skoðað: 
22.05.13. 
26 Steingrímur Sigurðsson, Spegill samtíðar: Skrif um fólk og samfélag. Reykjavík: Ægisútgáfan, 1967, 
bls. 131-135. 
27 Sama rit, bls. 133. 
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Í Vínarborg voru sjálf leikhúsin minn háskóli í „teater“. Og þar áttaði ég mig á 

því að minn rithöfundarferill yrði helgaður leikritun, enda hvorki Halldór né 

Þórbergur að þvælast fyrir mér á þeim vettvangi. Það var raunar „absurd-

leikhúsið“ sem losaði um allar hömlur með sínum heillandi fáranleika, 

ótrúlega fyndið og ótrúlega djúpt þegar best lét, fullt af músík og undarlegri 

myndlist og enn undarlegri framsetningu á mannlegri hegðun. Að öðru leyti 

höfðaði „plastík“ hins agaða leiks (reyndar ekki síður í sígildum verkum, 

jafnvel hefðbundnum) til myndlistarmannsins og rytmi orðræðunnar til 

tónlistarmannsins (og jafnvel „ljóðskáldsins“ sem blundaði einhversstaðar i 

manni).28 

  

Þegar Oddur starfaði sem gagnrýnandi birtist eftir hann grein í Frjálsri þjóð í tveimur 

hlutum, undir titlinum „Dautt leikhús“. Þá grein má líta á sem einskonar 

stefnuyfirlýsingu leikskáldsins. Hann talaði um hinar „æðri listir“ og setti út á það 

hugtak; að til sé list sem henti sumum betur en öðrum. Hann sagði þetta vera tækifæri 

til að „svala snobb-náttúrunni“ og kallar menningarstofnanir „menningarhrað-

frystihús“. 29  Hann gagnrýndi leikritahöfunda fyrir að skrifa einungis fyrir peninga en 

ekki af hugsjón því slíkt viðhéldi einungis ástandinu og hamlaði framþróun í 

greininni. Hann hélt því fram að form leikritanna væri úrelt og að leikritun þyrfti ekki 

að fara eftir ákveðnum reglum: 

  

En hafi hin hefðbundna leikritagerð verið í byrjun 20. aldar eins og forskalað 

hús, þá nálgast hún í dag að vera viðundur, sem er í litlum eða engum 

tengslum við tímann sem við lifum á. Við þurfum þó ekki að gera „nýtt 

leikhús“ að kjörorði, heldur „lifandi“ leikhús, - en á auðskilinn hátt, - 

sannleika sem á mjög brýnt erindi til allra.30 

 

Ljóst er að Oddur ætlaði sér að snúa baki við fortíðinni og gera tilraunir til að skapa 

nýja og ferskari leikhúsupplifun. Að hans mati kom þetta „ismum“ ekkert við, þeir 

væru einungis uppfinning fræðimanna sem hefðu óbilandi þörf fyrir að flokka allt sem 

fram kæmi á sjónarsviðið, bráðnauðsynlegir en jafnframt með öllu óþarfir. 
                                                
28 Vefslóð: http://bokmenntir.is/desktopdefault.aspx/tabid-3900/6556_read-18380/RSkra-93 Skoðað: 
22.05.13. 
29 Oddur Björnsson, „Dautt leikhús: Listir-bókmenntir“, Frjáls þjóð, 16. september 1961, bls. 2.  
30 Oddur Björnsson, „Dautt leikhús: Listir-bókmenntir“, Frjáls þjóð, 30. september 1961, bls 2.  
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Hugfanginn af þeim straumum sem hann kynntist í Vín var hann tilbúinn að umbylta 

öllu því sem íslenskt leikhúslíf stóð fyrir á þeim tíma. En það einskorðaðist að miklu 

leyti við eldri meistaraverk og lítið var um nýbreytni. Oddur sagði að leikhúsið væri 

„hálfdauð stofnun“ og til þess að það gæti öðlast tilverurétt sinn aftur þyrfti það að 

ganga í gegnum hreinsunareld. Hvert einasta leikhúsverk þyrfti þó ekki að vera 

hádramatískt og uppfullt af tilvistarlegum skírskotunum eða heimspekilegum 

pælingum. Gamansöm verk og kómedíur, ef vel eru skrifuð og útfærð, er snið sem 

Oddur taldi vel til þess fallið að sýna sannleikann.31  

 Oddur tók yfirlýsingu sína alvarlega og í skrifum sínum fer hann að mestu 

leyti eftir eigin ráðleggingum og skoðunum. Hann var mikilvirkur rithöfundur og 

ferill hans spannar yfir þrjá áratugi. Á þeim tíma skrifaði hann á þriðja tug 

útvarpsleikrita, tvö sjónvarpsleikrit og fimmtán sviðsverk. Sviðsverkin eru hér talin 

upp í réttri tímaröð, ásamt upplýsingum um leikhúsin sem frumsýndu þau: 

 

            1962 (sviðsett 1963) Einkennilegur maður, Leikhús æskunnar 

1963 Köngulóin, Leikhópurinn Gríma 

1963 Partí, Leikhópurinn Gríma 

1963 Við lestur framhaldssögunnar, Leikhópurinn Gríma 

1964 Amalía, Leikhópurinn Gríma 

1965 Jóðlíf, Þjóðleikhúsið 

1967 Hornakórallinn, Þjóðleikhúsið  

1968 Tíu tilbrigði, Þjóðleikhúsið 

1968 Snjókarlinn okkar, Leikfélag Reykjavíkur 

1974 Dansleikur, Þjóðleikhúsið 

1977 Meistarinn, Þjóðleikhúsið 

1977 Söngleikurinn Loftur, Leikfélag Akureyrar 

1979 Krukkuborg, Þjóðleikhúsið 

1983 Eftir konsertinn, Þjóðleikhúsið 

1993 13. krossferðin, Þjóðleikhúsið 32 

 

                                                
31 Sama rit, bls 2. 
32 Árni Ibsen, „Leikritun eftir 1918“, í: Íslensk bókmenntasaga V, ritstj: Guðmundur Andri Thorsson. 
Reykjavík: Mál & menning, 2006, bls. 251-252. 
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Fyrsta verkið sem Oddur sendi frá sér var útvarpsleikritið Einkennilegur maður en 

það var svo sviðsett árið eftir og farið með það í leikför um landið. Árið 1963 sýndi 

leikfélagið Gríma svo þrjá einþáttunga Köngulóin, Við lestur Framhaldssögunnar og 

Partí. Þessir einþáttungar eru tjáning á vissu sálarástandi og eiga sinn þátt í að Oddur 

hefur verið tengdur absúrdisma frá upphafi ferils hans í leikritagerð.33 Köngulóin segir 

frá Borgíaættinni á Ítalíu og valdatafli hennar, efni sem Oddur endurvinnur í 

útvarpsleikritinu Brúðkaup furstans af Fernara og fullvinnur síðar í sviðsverkinu 

Dansleikur. Við lestur framhaldssögunnar er einfaldur einþáttungur, samtal tveggja 

kyndara á frívakt, skrifað eftir framburði en ekki viðurkenndum stafsetningarreglum. 

Undirtitill þess er „parodia“ eða skopstæling. Samskipti kyndaranna eru óræð en 

virðast tilbreytingarlaus og  vanabundin. Partí er sömuleiðis skopstæling. Þar birtast 

margar undarlegar persónur sem eiga ómarkvissar og merkingarlausar samræður en 

verkið má lesa sem gagnrýni á innihaldslaust gildismat:34 

 

JOBBI ( við Nonna) 

Það hlýtur að vera geysilega kostnaðarsamt að halda reisugildi – segi það 

auðvitað sem prívatmaður. 

Hvíslar 

Er ekki óskaplega dýrt að koma þaki yfir hausinn á sér? 

NONNI 

Kvurnigþá? 

JOBBI 

Hvort það kosti ekki alveg gífurleg ósköp? 

NONNI 

Það fer náttúrlega eftir því hvort þú borgar það sjálfur.35  

 

Eins og þessi orðaskipti bera með sér skipar samfélagsgagnrýni veigamikinn þátt í 

Partí líkt og í öðrum verkum Odds. Hann hæðist að siðferðisreglum samfélagsins og 

setur þær fram í skopi.  

Einþáttungurinn Amalía, sem var sýndur hjá Leikhópnum Grímu árið 1964, 

segir frá konu sem situr fyrir framan spegil og í honum birtast svo ólíkar persónur á 

                                                
33 Sama rit, bls. 251. 
34 Sama rit, bls. 251-252. 
35 Oddur Björnsson, „Partí“, 4 leikþættir. Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja, 1963, bls. 50.  
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breytilegum aldri. Jóðlíf var sett upp í Þjóðleikhúsinu árið 1965 en í því verki ræðast 

við tvíburafóstur í heimkynnum sínum, móðurkviði. Fyrsta leikrit Odds í fullri lengd 

var Hornakórallinn, söngleikur með tónlist eftir Leif Þórarinsson, sem byggður er að 

hluta til á Galdra-Lofti Jóhanns Sigurjónssonar. Sama ár, eða árið 1967, gaf Oddur 

svo út sína einu skáldsögu Kvörnina, snarpa þroskasögu ungs manns sem stendur á 

tímamótum eftir stúdentspróf. Tíu tilbrigði var frumsýnt 1968, hreinræktað 

absúrdverk þar sem sama sagan birtist aftur og aftur á mismunandi hátt en persónum 

fer fækkandi. Barnaleikritið Snjókarlinn okkar var frumsýnt á sama tíma. Meistarinn, 

leikrit Odds,  sem var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu árið 1977 er einskonar dæmisaga um 

hvernig eigi að smíða sér líf, eða fullkomna líf sitt. Oddur frumsýndi einnig 

Söngleikinn Loft hjá Leikfélagi Akureyrar árið 1977, barnaleikritið Krukkuborg í 

Þjóðleikhúsinu árið 1979. Árið 1983 var Eftir konsertinn frumsýnt í Þjóðleikhúsinu. 

Leikritið er hefðbundið stofudrama og notast við hinn óvænta gest úr fortíðinni sem 

veldur straumhvörfum, það er þó ekki laust við fáránleika og firringu. Árið 1993 

frumsýndi svo Þjóðleikhúsið eitt viðamesta verk Odds og hans síðasta sviðsverk, 13. 

krossferðina. Þrír hermenn leita stríðs, í allri hinni fjölbreyttu merkingu þess íslenska 

orðs. Þeir leita að einhverju óljósu, en það á að gefa lífi þeirra merkingu.36 

 

4. Einkenni þess fjarstæðukennda 

Ósamræmi, óréttlæti, óskiljanleiki og óskýrleiki eru allt orð sem á einn eða annan hátt 

lýsa absúrdleikhúsinu, eða öllu heldur því sem það leitast við að gagnrýna. Leikhúsi 

fáránleikans eru ekki settar neinar skorður og það getur því leyft sér að birtast alls 

staðar, hvort sem er í opinberu eða óopinberu rými. Hugtakið absúrd á við þá angist 

sem fylgir raunveruleikanum, þeim hlutveruleika sem birtist þegar flett hefur verið 

ofan af hinni fölsku von trúarinnar og maðurinn stendur nakinn andspænis 

tómleikanum sem fyllir vit hans.  

Absúrdismi á margt sameiginlegt með tilvistarstefnunni, sem tekst á við 

svipaðar hugleiðingar m.a. um hver tilgangur lífsins sé. Esslin telur áherslumuninn á 

verkum tilvistarspekinga annars vegar og absúrdista hins vegar liggja í uppbyggingu 

þeirra. Á meðan tilvistarleg verk eru byggð á skýrri röksemdarfærslu þá leitast þau 

                                                
36 Árni Ibsen, „Leikritun eftir 1918“, í: Íslensk bókmenntasaga V, ritstj: Guðmundur Andri Thorsson. 
Reykjavík: Mál & menning, 2006, bls. 251-252. 
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absúrdísku fremur við að kalla fram nákvæmlega þær tilfinningar hjá áhorfendunum 

sem þau leitast við að útskýra.37 

Leonard Pronko rakti snemma á sjöunda áratug tuttugustu aldar í fjórum liðum 

þá þætti tilvistarstefnunnar í heimspeki sem hann taldi endurspeglast í verkum 

framúrstefnuhöfunda þessa tíma. Pronko nefndi fyrst að fáránleiki væri einfaldlega 

grunnþáttur í tilvist mannsins og að ef einstaklingur er skýr í hugsun og heiðarlegur 

gagnvart sjálfum sér þá verði honum ljóst að líf hans hafi enga afdráttarlausa 

merkingu og að hann hljóti að lifa líkt og í tómi. Án fullvissunar um tilgang skapast 

óvissa um hvað sé að finna fyrir utan, sem leiðir af sér hræðslu sem absúrdskáldin 

hafa leikið sér með og þannig nýta þau sér tilfinningalegt holrúm áhorfendanna.  

 Því næst nefnir Pronko að maður geti setið fastur í líkamstilvist sinni og borið 

þá hugmynd í höfði sér að allt sé eðlilegt og gott þ.e. að hann sé í afneitun. Sá maður 

öðlast engan þroska og lifir líkt og hann sé dauður, safnar einungis til sín efnislegum 

verðmætum og gæðum. Sú afneitun birtist okkur að sjálfsögðu í hinu hefbundna 

leikriti þar sem rökrétt framvinda söguþráðarins staðfestir þá þrá okkar að heimurinn 

sé jafn einfaldur og hann birtist okkur á sviði. Með því að neita áhorfendum um þá 

meðvirkni sem felst í slíku leikverki öðlast það um leið tilgang.  

Í þriðja lagi segir Pronko að tilvistarsinnar komist að þeirri niðurstöðu að rétt 

eins og rótgróinn vaninn geti dregið úr hæfni mannsins til að lifa, þá sé hætta á því að 

tungumálið gefi upp andann og hætti að virka sem lifandi verkfæri og tjáningarmiðill. 

Dauði tungumálsins hefur þá afleiðingu að hugsanir okkar lamast sem leiðir til skorts 

á boðskiptum og að lokum til einangrunar. Ef tungumálið er dautt neyðumst við til 

þess að finna leið til að glæða það lífi. Absúrdistinn gerir það með því að framandgera 

talsmáta, hrynjandi eða einfaldlega orðin sjálf. Pronko nefnir að lokum að úr verkum 

absúrdistanna megi draga þá ályktun að ekkert sé til sem kalla megi mannlegt eðli. 

Maðurinn er aðeins það sem hann skapar sjálfur og ekki er til neitt fyrirfram ákveðið 

eðlisfar; maðurinn er vera í kringumstæðum.38 

Þessi atriði eru ríkjandi í þeirri persónusköpun sem verður til í verkum 

absúrdistanna, og fyrirmyndirnar eru fólkið og aðstæður þess á eftirstríðsárunum í 

Evrópu. Absúrdísk leikrit samkvæmt Pronko einkennast því af eftirfarandi atriðum: 

 

                                                
37 Martin Esslin, The Theatre of the Absurd. London: Methuen Drama, 2001, bls. 24. 
38 Trausti Ólafsson, „Leikhús firru og fáránleika”, í: Leikhús nútímans: Hugmyndir og hugsjónir. 
Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2013, bls. 230. 
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- Nýta sér tilfinningalegt holrúm áhorfenda, þ.e. vinna með þær tilfinningar 

sem skapast þegar tilgangur tilvistar okkar er óþekktur. 

- Afneitun efnislegra og veraldlegra viðmiða sem stuðla að því að sýna 

einfalda mynd af heiminum. 

- Dauði tungumálsins; hin hefðbundna notkun tungumálsins er réttilega dæmd 

ónothæf og fundnar eru nýjar leiðir til þess að beita því. 

- Maðurinn er aðeins vera í kringumstæðum og hinum vanabundna skilningi á 

hugtakinu „mannlegt eðli“ er með öllu hafnað.39 

 

Greining Esslin á absúrdískum verkum lúta fremur að byggingu og þema en þeirri 

viðleitni að breyta hugsunarhætti áhorfenda. Sá einstaklingur sem sest niður til að 

horfa á verk sem tilheyrir leikhúsi fáránleikans en býst við því að sjá hefðbundið verk, 

þ.e. aristótelískt verk sem hefur afmarkað upphaf, ris og endar síðan á sefandi úrlausn, 

verður fyrir vonbrigðum. Absúrdskáldin neita áhorfendum sínum algjörlega um þá 

fróun að sjá vandamál leyst eða elskendur sameinaða en einmitt þess vegna neyðumst 

við til að skoða þau frá öðrum sjónarhóli.40 Ákveðin hugarfarsbreyting verður, 

afturhvarf til eldri hefða en þó með nýjungum sem felast í því hvernig hefðirnar eru 

settar fram og í hvaða samhengi eða samhengisleysi. Absúrdverk byggir fremur á 

áþreifanlegum myndum og líkingum sem unnið er út frá og þannig skapar það 

aðstæður sem vert er að sýna og segja frá. Slík verk eru alla jafna ekki unnin út frá 

fyrirframgefinni hugmynd eða uppskrift, eins og Esslin bendir á, þau eru mun fremur 

táknsöguleg og hafa þannig enga eina merkingu.41 Hægt er að túlka orð Esslin sem 

svo að verk missir marks ef ætlunin er að setja fram eina „rétta” meiningu. Töfrar 

absúrdleikhússins virka best ef merkingarsköpunin fer fram innra með hverjum og 

einum áhorfanda. Þannig öðlast leiksýningin tilgang í heimi tilgangsleysis og 

samhengi í rökleysu.  

Í leikhúsi fáránleikans er lögð rík áhersla á tungumálið og höfundar leika sér 

gjarnan með það og merkingu eða merkingarleysi orðanna. Styrkur orðaleiksins felst í 

því að orðin skapa mótsögn þegar þau tala gegn því sem á sama tíma fer fram á 

sviðinu. Absúrdleikhúsið notar þannig tungumálið á abstrakt hátt og hafnar 

                                                
39 Sama rit, bls. 230. 
40 Martin Esslin, The Theatre of the Absurd. London: Methuen Drama, 2001, bls. 21-22. 
41 Sama rit, bls. 25-26. 
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bókmenntagildi þess og allri bókstafstúlkun.42 Esslin ber absúrdleikhúsið saman við 

hið hefðbundna leikhús, til þess að draga fram einkenni þess fyrrnefnda: 

 

- Þau eru án hins vel uppbyggða söguþráðs og skortir í raun alla sögu og 

eiginlega framvindu. 

-  Persónur eru leiknar á hálf vélrænan hátt og áhorfendum er ekki ætlað að 

samsama sig með þeim. 

- Verkin skortir eiginlegt upphaf og endi og ekki er verið að vinna með 

ákveðið þema sem svo er leyst á fullnægjandi hátt í lokin. 

- Þau sýna okkur brenglaða endurspeglun af veröldinni, í gegnum drauma og 

martraðir, fremur en að leitast við að sýna hreina eftirlíkingu hennar.  

- Samtöl eru einungis orðagjálfur og þvaður í stað gáfulegra tilsvara og 

hnitmiðaðra samræðna.43 

 

George E. Wellwarth segir hinn sameiginlega grundvöll absúrdverkanna liggja annars 

vegar í viðfangsefninu og hins vegar í tækninni sem beitt er. Af þessu dregur hann 

nafn bókar sinnar, The Theater of Protest and Paradox, sem vísar í það að 

viðfangsefnið er mótmæli eða einskonar yfirlýsing sem er svo beitt í ákveðinni 

þversögn.44 Algengt er að listin endurspegli þá heimspekilegu stefnu sem er almennt 

viðtekin á hverjum tíma fyrir sig. Absúrdleikhúsið fer að blómstra rétt eftir seinni 

heimsstyrjöld og þar kom fram sú óánægja og örvænting sem ríkti meðal almennings. 

Absúrdisminn leitast þannig við að andmæla bæði reglum þjóðfélagsins sem og að 

setja fram áleitnar spurningar. Tvær styrjaldir á innan við hálfri öld og hugmyndin um 

dauða guðs varð til þess að fjöldinn fór að efast um tilgang sinn. Mannkynið tók að 

leitast við að miðla eymd sinni og vonleysi:45 

 

Þau geta ekki lengur veinað sökum þess að þau eiga sér enga von. Þau geta 

ekki lengur talað beint út til þeirra sem til heyra, vegna þess að þau trúa ekki 

                                                
42 Sama rit, bls. 26. 
43 Sama rit, bls. 21-22.  
44 George E. Wellwarth, The Theater of Protest and Paradox: Developments in the Avant-Garde 
Drama. New York: New York University Press, 1964, bls. ix-x.  
45 Sama rit, bls. x. 
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lengur að í þeim heyrist. Þau geta aðeins tjáð sig óbeint í háðslegum 

þversögnum.46 

 

Skoðun Wellwarth er sú að höfundar absúrdleikhússins hafi lifað þá tíma þar sem 

aðstæður voru svo slæmar að bölsýni var óumflýjanleg og hún hafi því orðið ríkjandi 

þema í listum. Skáldin hafi svo notaði ákveðna tækni, en frumkvæði og nýstárlegar 

hugmyndir þeirra við úrvinnslu þeirrar tækni hafi svo vakið mikla eftirtekt og áhuga. 

Wellwarth er ekki með eins beinskeyttar hugmyndir og hinir fræðimennirnir tveir, en 

gefst þeim mun meira svigrúm til að túlka hið absúrda eftir einstaklingum og orðræðu 

þeirra, enda var absúrdismi ekki mótaður fyrirfram heldur er hann mun frekar 

afleiðing aðstæðna og hugarfars.  

 Til að greina hvaða verk og höfunda hægt er að skilgreina sem absúrd er 

nauðsynlegt að hafa margt í huga. Ákveðið höfuðmarkmið ríkir í vinnu þessara 

höfunda sem felst einkum í því að varpa ljósi á afkima í tilveru okkar sem hingað til 

hafa markast af festu sem leiðir til stöðvunar í gangi lífsins. Markmiðinu er svo aftur 

náð með svipaðri og oft samskonar aðferðarfræði í leikverkum sem skortir hefðbundin 

og „venjuleg“ atriði. Tungumálið er brotið niður með einhverjum hætti. Okkur er 

neitað um hina einföldu og þægilegu sýn á heiminn og hann fremur birtur í brenglaðri 

mynd. Við fáum því ekki að litast um í eðlilegri veröld, þar sem líf persónanna gengur 

sinn vanagang þangað til upp kemur vandamál sem síðan er leyst; verk sem kallar 

fram vellíðunartilfinningu og afneitar hinum sönnu vandamálum.  

 

5. Absúrdismi í þremur leikritum Odds 

Sem fyrr segir spilaði Oddur á marga strengi hinna tilvistarlegu þátta sem einkenna þá 

framúrstefnu sem kölluð er absúrd. Þórhildur Þorleifsdóttir segir að tilfinning hennar 

gagnvart uppistöðu verka Odds hafi verið heilabrot hans um siðmenninguna, eða öllur 

heldur hina örþunnu húð sem liggur á milli siðmenningar og þess dýrslega innra með 

okkur.47 Leikrit Odds og meðferð hans á því sem honum var hugleikið er einmitt að 

mati Sigurðar A. Magnússonar það sem gerir hann að góðum leikritahöfundi: 

 

                                                
46 Sama rit, bls. x. ”They can no longer scream because they can no longer hope. They can no longer 
speak directly to their hearers because they can no longer believe that they are heard. They can only 
express themselves indirectly in saradonic paradoxes.“ 
47 Viðtal við Þórhildi Þorleifsdóttur. Tekið 16.07.2013. 
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ég fæ ekki betur séð en sýningin á einþáttungum Odds marki tímamót í 

íslenzkri leiklist bæði að því er snertir efnistök höfundar og meðferð leikenda 

á verkefnunum sem þeir fengu í hendur. [...] Hér er sem sé leikhúsið í sinni 

skírustu mynd – sjálfstæð reynsla, óbundin „bókmenntum”, atburðarás, 

frásögn, boðskap. Verkin lifa eigin lífi [á] sviðinu meðan sýningin stendur yfir 

og halda áfram að lifa í áhorfandanum að sýningu lokinni, ekki sem kenning 

eða heilabrot, heldur sem ákveðin tilfinning eins og þegar horft er á málverk 

eða hlustað á tónverk.48 

 

Þessi orð lét Sigurður falla í leikdómi sínum um einþáttunga Odds, Köngulóna, Partí 

og Við lestur framhaldssögunnar í meðferð Leikhópsins Grímu. Hann virðist afar 

hrifinn af verkunum og þeim blæ sem einkennir þau. Tvenns konar tónum hafi verið 

blandað saman, annars vegar kímni og hins vegar drunga og óhugnaði. Hann tekur þó 

ennfremur fram að atburðarás og spenna í verkunum sé sama sem engin.49 Þetta fellur 

vel að skilgreiningum helstu fræðimanna á absúrdleikhúsinu en féll ekki að því sem 

íslenskir leikhúsgestir höfðu fram að því vanist. Verkið segir enga sögu heldur tjáir 

það ákveðið ástand og spilar þannig með tilfinningaskala áhorfenda.  

 Oddur er, líkt og áður var tekið fram, einn alfyrsti Íslendingurinn sem gerir 

tilraun til þess að skrifa eftir forskrift absúrdismans.50 Gunnar Stefánsson segir þetta 

um Odd í leikdómi sínum á 13. krossferðinni: 

 

Oddur Björnsson er helsti forvígismaður absúrdleikhússins meðal íslenskra 

leikskálda. [...] En í Þrettándu krossferðinni er eins og hann [Oddur] dragi 

saman dæmi, neyti kunnáttu sinnar og reynslu til að búa til víðtæka mynd af 

reiki mannsins um heiminn, hrösunum hans og viðleitni.51 

 

Þau verk Odds sem skrifuð eru fyrir svið eru hrein sviðsverk og óhugsandi í öðru 

formi. Sigurður tekur það fram í áðurnefndum leikdómi sínum að leikritin virki í 

sýningu fremur sem ljóðrænar myndir en leikverk, en samkvæmt Esslin byggjast 

                                                
48 Sigurður A. Magnússon, „Gríma: Þrír einþáttungar“, Morgunblaðið, 27. apríl 1963, bls. 8.  
49 Sama rit, bls. 8. 
50 Trausti Ólafsson, „Leikhús firru og fáránleika”, í: Leikhús nútímans: Hugmyndir og hugsjónir. 
Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2013, bls. 232. 
51 Gunnar Stefánsson, „Krossfarar undir ósongati“, Tíminn, 5. október 1993, bls. 5. 
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absúrdísk leikverk einmitt á einni slíkri ímynd sem sé svo unnið út frá og með.52 Verk 

Odds eru tjáning á vissu hugarástandi og ennfremur tjáning á ákveðnum sálrænum 

einkennum. Í seinni verkum hans hafa áherslurnar færst til og hann fer að snúa 

vopnum sínum að andfélagslegum öflum sem ógna mannlegri skynsemi, og er það 

ríkjandi þema í þremur af hans stærstu verkum Dansleik, Eftir konsertinn og 13. 

krossferðinni. Þau eru þó aldrei laus við satíru, skop eða hið þvingaða andrúmsloft 

stefnuleysis. 

 

Partí 

Partí var frumsýnt í leikstjórn Gísla Alfreðssonar þann 24. apríl 1963 hjá 

Leikhópnum Grímu í Tjarnarbíói. Verkið er einn þáttur og persónurnar eru þrettán, 

ellefu mannverur auk risaeðlu og glymskratta. Nonni „súperboj” og Gunna „svítí pæ” 

eru nýflutt í íbúð á sautjándu hæð og halda partí þar sem birtast bæði boðnir og 

óboðnir gestir. Fyrsti gesturinn sem mætir í samkvæmið er Jobbi, starfsmaður hins 

opinbera sem vill einungis fá að líta á mælanna, en verður boðflenna í samkvæminu. 

Síðan mæta foreldrar Nonna, eftir það ráðherra en svo fer gestagangurinn að taka á sig 

furðulegri mynd. Grunnhyggnar persónur, yfirvaldið sem er aldrei langt undan en er 

ekki hægt að taka á nokkurn hátt alvarlega og innihaldslausar yfirlýsingar sem stýra 

engum væntingum einungis vonbrigðum, einkenna verkið.  

Leikritið er skrifað undir miklum áhrifum talmáls og textinn er nýtískulegur. 

Orðatiltæki líkt og „Kusslags stæll er nú þetta?!“ og „Ég fíla mig ekki svona hátt uppi. 

“53 blandast saman við það stílbragð Odds að rita orðin eftir framburði og áherslum í 

máli, þó að hann gangi alls ekki jafn langt í þessu leikriti og hann gerir í  Við lestur 

framhaldssögunnar. Oddur býr yfir mikilli næmni á málfar og talanda og á þannig 

auðvelt með að skapa eftirtektarverðar aðstæður úr litlu efni. Í rauninni er Partí lítið 

annað en það sem nafnið gefur til kynna; einstaklingur eða einstaklingar á ákveðnum 

stað hafa boðað aðra einstaklinga á þann sama stað. Þessu má líkja við aðferðafræði 

Harolds Pinter við uppbyggingu verka sinna, en eins og George E. Wellwarth bendir 

á, þá nýtir hann sér „herbergið“, táknmynd öryggis og lætur „hitt“, hið óþekkta sem 

liggur fyrir utan, leita leiða inn og þannig rjúfa hið ríkjandi traust í 

                                                
52 Martin Esslin, The Theatre of the Absurd. London: Methuen Drama, 2001, bls. 26. 
53 Oddur Björnsson, „Partí“, 4 leikþættir. Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja, 1963, bls. 38 ; 51.  
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kringumstæðunum.54 Oddur gerir hið sama en áreiðanleikinn í aðstæðunum er rofinn 

strax í fyrstu setningu leikritsins þegar dyrabjallan hringir og Gunna er ekki tilbúin að 

taka á móti gestum. Viss staðalímynd er þá þegar fædd, því að „svítí pæ” bauð 

gestunum til veislu á ákveðnum tíma, en er svo bæði undrandi og hálf móðguð þegar 

þeir hafa ekki vit á því að mæta of seint.  

 Helsta einkenni verksins er óvanaleg notkun tungumálsins og framsetning 

þess. Samtölin eru hröð, ómarkviss og sú tilfinning mótast fljótt að lítil sem engin 

boðskipti eigi sér stað. Tilteknar persónur eru í þeim efnum meira áberandi en aðrar, 

t.d. Mamma sem endurtekur í sífellu þá staðhæfingu að hún sé hamingjusöm, eða 

Írena, kona ráðherrans, en fyrstu orð hennar í verkinu eru einfaldlega „Púddapúdd!“.55 

Persónan Pabbi reynir svo að halda uppi eðlilegum samræðum við hana en hún svarar 

einungis með mismunandi upphrópunum, sem hann þó kippir sér alls ekkert upp við. 

Glundroði ríkir og enginn virðist á nokkurn hátt tengdur því sem sá hinn sami læst 

vera að miðla. Þau samskipti sem eiga sér stað missa marks og virðast ekki tjá neitt: 

 

MAMMA 

Ég er svo afskaplega hamingjusöm! 

PABBI (við ÍRENU) 

Þetta er óvenju vel gefinn og alúðlegur hestur 

ÍRENA 

Ía ríða! Ía ríða! 

KALLINN 

Já aldeilis. 

RÁÐHERRANN (við MÖMMU) 

Má ég óska þér til hamingju frú? 

PABBI (við ÍRENU) 

Eigið þér mörg börn? 

MAMMA 

Ó ég er svo hræðilega hamingjusöm! 56 

 

 
                                                
54 George E. Wellwarth, The Theater of Protest and Paradox: Developments in the Avant-Garde 
Drama. New York: New York University Press, 1964, bls. 198.  
55 Oddur Björnsson, „Partí“, 4 leikþættir. Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja, 1963, bls. 47. 
56 Sama rit, bls. 49-51.  
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Dyrabjallan hringir, gestir mæta á staðinn, orðaskipti án eiginlegra samskipta eiga sér 

stað og eftir að gestirnir fara að tínast í burtu einn og einn birtist ófreskja, risaeðla á 

glugga íbúðarinnar. Söguþráður verksins er þannig af skornum skammti og framvinda 

lítil sem engin. Það kemur heim og saman við kenningar Esslins, þar sem verkið 

skortir söguþráð, upphaf og endi. Hægt er að færa rök fyrir því að verkið sé 

einfaldlega ádeila á samkvæmislíf Reykvíkinga og skopstæling á daglegum 

samskiptum mannsins. Oddur afneitar bæði efnislegum og veraldlegum viðmiðum, og 

þannig flækir tilverusýn áhorfenda sem er einkenni absúrdisma samkvæmt Pronko. 

Sigurður A. Magnússon sagði þetta um verkið í leikdómi sínum í Morgunblaðinu: 

 

Sumir myndu sennilega telja „Partí“ ádeilu á samkvæmishætti Reykvíkinga, 

og má til sanns vegar færa, en hitt skiptir meira máli, að verkið tjáir einhvern 

dýpri mannlegan „sannleiki“ eða tilfinningu, sem er óháð stað og stund. 57 

 

Sigurður hefur strax á frumsýningu verksins fengið þá tilfinningu að Oddur hafi ætlað 

sér að segja meira en það sem verkið augljóslega endurspeglar. Persónurnar eru allar 

grunnar og láta ekki í ljós neinar tilfinningar sem gætu fengið áhorfendur verksins til 

að finna til samhygðar eða samúðar með. Þær virka fremur líkt og strengjabrúður og 

hafa óljós markmið, mæta í partí en vita í raun ekki hvað skal gera þegar þangað er 

komið. Með því að skrifa persónurnar á svo torræðan hátt og svipta þær í raun öllu 

mannlegu eðli kemur hann í veg fyrir samsömun áhorfenda með þeim, líkt og Esslin 

bendir á. Á sama tíma skapast þá það holrúm sem Pronko vísar til, sem Oddur nýtir 

sér óspart. Með því að skapa tilfinningu fyrir tilgangsleysi á sviði býr hann til skynjun 

fyrir tilgangsleysi hjá áhorfendum.  

 Í þeim eðlilegu kringumstæðum, sem mannfögnuður á borð við innflutnings-

partí er, virðist ósennilegt að draumfarir og martraðir komi því á nokkurn hátt við. 

Oddur kýs að fara þá leið að bæta í jöfnu atburðarrásarinnar hesti, glymskratta og 

risaeðlu, en þannig ýjar hann að því að ekki er um raunveruleika að ræða eða veltir 

a.m.k. þeirri spurningu upp hvað sé raunverulegt og hvað ekki. Hann leikur sér með 

þessa þætti og skapar veruleika sem er brenglaður.  

Oddur nær í einni af sínum fyrstu tilraunum að móta verk sem auðveldlega er 

hægt að telja absúrdískt. Leikritið er án söguþráðar, tungumálið framandgert, neitar 

                                                
57 Sigurður A. Magnússon, „Gríma: Þrír einþáttungar“, Morgunblaðið, 27. apríl 1963, bls. 8.  
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okkur um einfalda sýn á veruleikann og heimurinn er sýndur líkt og í draumum eða 

öllu heldur martröðum. 

  

Við lestur framhaldssögunnar 

Leikhópurinn Gríma frumsýndi einnig einþáttunginn Við lestur framhaldssögunnar, 

þann 24. apríl, en leikstjórn var í höndum Helga Skúlasonar. Verkið er einfalt í 

sniðum, þrjár persónur eru taldar til leiks en aðeins tvær þeirra birtast á sviði; 1. 

kyndari og 2. kyndari. Þriðja persónan er svo „rödd handan hurðarinnar“ sem heyrist 

einu sinni í miðju verkinu. Byggt er á vanabundnum samræðum mannana tveggja þar 

sem þeir sitja í klefa sínum á frívakt. Annar þeirra les upp úr framhaldssögu í stíl við 

rauðu ástarsögurnar eins og til að hafa ofan af fyrir hinum. Mennirnir eru greinilega 

ómenntaðir og fátækir. Oddur leikur sér á ný með tungumálið en hann skrifar það eftir 

framburði mannana og hunsar allar reglur um stafsetningu: 

 

1. KYNDARI 

Hu 

2. KYNDARI (annars hugar) 

Erún með stóran munn? 

1. KYNDARI 

Auðvitað fíbbliðitt. Þó ekki mjö, þetta er síviliséraður kvenmaður 

fíbbliðitt.58 

  

Undirtitill leikritisins er „Parodia“ sem vekur strax upp spurningar, en Árni Ibsen telur 

hann líklegast vera vísun í lífshætti og gildismat.59 Leikritið býr yfir augljósum 

einkennum absúrdisma, er án upphafs og endis og atburðarásin afar hæg; það gerist 

einfaldlega ekki neitt fyrir utan það sem á sér stað í samskiptum kyndaranna tveggja. 

Esslin talar um að skortur á gagnorðum samtölum einkenni hið abúrdíska, sem á 

einstaklega vel við um þetta verk. Eins og í Partíi nýtir Oddur sér herbergið, og 

vinnur út frá þeim andstæðum sem myndast þegar eitt er fyrir innan og annað utan. 

Þannig hefur röddin sem heyrist óræða merkingu og gerir það að verkum að óvissa 

                                                
58 Oddur Björnsson, „Við lestur framhaldsögunnar“, 4 leikþættir. Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja, 
1963, bls. 64. 
59 Árni Ibsen, „Leikritun eftir 1918“ í: Íslensk bókmenntasaga V, ritstj: Guðmundur Andri Thorsson. 
Reykjavík: Mál & menning, 2006, bls. 252.  
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vaknar um hvar persónurnar séu staddar og hvernig túlka megi aðstæðurnar sem þær 

sitja í: 

 

 1.KYNDARI 

[...] Hún leid á hann. Var þetta kanskí satt. Hún óskaði þess að hún 

þekti sjálva sig bedur, það var rétt einsog hún væri tvær Júlíur önnur 

trú og digg Robbin sínum – 

RÖDD HANDAN HURÐARINNAR 

Ég bið afsökunar kæra frú, ég ætlaði alls ekki að stíga oná tána á yður, 

annars verð ég að segja yður það frú að þér notið alltof langa tá, þér 

getið hæglega misst stjórn á henni – að ég ekki segi sjónar á henni, ég 

ætlaði alls ekki að móðga yður, mér er það ljóst að þér getið ekki að 

þessu gert, enda fyrirgef ég yður að ég skyldi stíga oná tána á yður . . . . 

. . 

Röddin deyr út. 

 

Þögn.  

 

1. KYNDARI 

Hu. 

2. KYNDARI 

Hu.60 

 

Að setja menn í kringumstæður líkt og þröngan svefnklefa þar sem litla sem enga 

afþreyingu er að hafa skapar þrúgandi aðstæður og um leið gefur það til kynna hversu 

lítilfjörlegu lífi við lifum án þeirra ónauðsynlegu atriða sem við byggjum tilveru 

okkar á. Boðskapurinn er dulinn en flest bendir til þess að ádeilan beinist að þeim 

veraldlegu gæðum sem mörgum ef ekki öllum þykir óhugsandi að lifa án. Kyndararnir 

í leikritinu ræða bæði svengd og síðustu máltíðina sem þeir borðuðu, og inn í þá 

umræðu fléttast óraunveruleikinn sem fylgir framhaldssögunni. Á vissum stundum er 

eins og þeir þekki ekki muninn á því sem er að gerast í þeirra eigin lífi og því sem er 

að gerast í sögunni. Oddur leikur sér þannig með hin viðteknu viðmið, bæði um 
                                                
60 Oddur Björnsson, „Við lestur framhaldsögunnar“, 4 leikþættir. Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja, 
1963, bls. 68-69.  
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mannlega tilvist og eðli. Hann setur manninn fram sem veru í kringumstæðum sem 

Pronko leggur áherslu á að einkenni bæði absúrdíska leikritun og exístensíalisma.  

 Varpað er fram erfiðleikum sem neita áhorfendum um staðfestingu á 

einfaldleika eigin raunveru, líkt og Pronko talar um. Með slíkri framsetningu verður 

svo til afbökuð mynd af heiminum sem stemmir við hugmyndir Esslin. Eymd í 

einföldu lífi þar sem best væri að flýja tilveruna, er þema verksins og á ágætlega við 

helstu skilgreiningar um absúrdleikhús. Í lok verksins virðast þeir svo hafa misst 

þráðinn: 

 

2. KYNDARI 

Mér geðjast ekki aððí þegar þú kallar mig fíbbl. 

1. KYNDARI 

Hu. 

 

Þögn. 

 

1. KYNDARI 

Kurt var ég komin? 

 2. KYNDARI æðir um klefann eins og ljón í búri.61 

 

Frásögninni lýkur þannig með sundrungu sem neitar áhorfendum um nokkra 

útskýringu á því sem fram fór. Á þann hátt flækir það enn meira fyrir þeim sem á 

horfir auk þess að neita að setja lífið fram á einfaldan hátt. Hið óþekkta er á bakvið 

þilið í skipinu, en hið óþekkta býr einnig innan mannanna tveggja og áberandi er 

hversu stutt er í dýrslegt eðli 2. kyndara, sem enn og aftur veltir upp spurningum um 

hið mannlega eðli. 

Hvort líta megi á leikþáttinn sem táknsögu er ef til vill spurning um smekk en 

hann tekst á við afbakaða spegilmynd erfiðra aðstæðna og um vandamál sem eru 

viðkomandi mannkyninu öllu. Guðmundur Brynjólfsson kallar leikritið „skilgetið 

afsprengi absúrdismans“62 í umfjöllun sinni um Odd án þess að rökstyðja þau ummæli 

                                                
61 Oddur Björnsson, „Við lestur framhaldsögunnar“, 4 leikþættir. Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja, 
1963, bls. 74.  
62 Vefur: http://bokmenntir.is/desktopdefault.aspx/tabid-3903/6066_read-18670/ Skoðað: 13.07.13. 
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frekar, en ef litið er á uppbyggingu þess og notkun tungumálsins er eðlilegt að túlka 

það sem slíkt.  

 

13. krossferðin  

13. krossferðin er bæði stór í sniðum og tekur fyrir ögrandi efni. Verkið var frumsýnt í 

Þjóðleikhúsinu þann 1. október 1993 í leikstjórn Þórhildar Þorleifsdóttur. Sigurjón 

Jóhannsson hannaði búninga og leikmynd og Hjálmar H. Ragnarsson samdi tónlistina. 

Sýningin byggist að miklu leyti á samspili allra þessara listrænu þátta og uppbygging 

verksins fylgir ákveðnum takti, hraðast og hægist eftir hljómfalli atburðarásarinnar. 

Oddur segir í hugleiðingum sínum um ferli skrifanna og uppsetningu sýningarinnar, 

að titillinn hafi komið til hans fyrst, ásamt riddarahugmyndinni, sem var í samræmi 

við meginhugmyndina. Eftir það hafi „hljómurinn“ bæst við og tilfinningin fyrir eins 

konar „messu“. Síðan vann hann að beinagrind og einstökum efnisatriðum, og 

framkvæmdin hafi frekar líkst því að semja tónverk en leikritagerð.63 

Sýningin fékk misjafna gagnrýni. Gunnar Stefánsson skrifaði afar jákvæðan 

dóm í Tímanum en Súsanna Svavarsdóttir var harðorð í umfjöllun sinni um verkið í 

Morgunblaðinu. Hún gagnrýndi Odd ekki síður sem höfund: „En ég held mér hefði 

ekkert leiðst meira að sitja bara og horfa á sviðsveisluna og hlusta á yndislega tónlist 

[...] – og sleppt megninu af textanum.“64 Sýningar á verkinu urðu aðeins níu og ljóst 

er að leikrýni þessi hafði nokkur áhrif á viðtökur verksins meðal almennings.65   

Leikritið fylgir þremur mönnum, Andrési, Stefáni og Seppa, í leit þeirra að 

stríði og baráttu þeirra við öfl sem herja á allt mannkynið með einum eða öðrum 

hætti. 

 

Þeim félögum má líkja við agnir eða fis á fleygiferð í áttina að svartholi 

mannlegrar vitundar til að farast þar eða bjargast, að lokum.66 

 

Hægt er að túlka þá þrjá sem ólíkar hliðar á persónuleika eins manns, eða 

mannkynsins alls ef því er að skipta, hinn þríeina mann. Margt í textanum bendir til 

þess t.d. í sögunni sem Stefán segir Seppa: „Þú leitar að ævintýrum til að sanna 
                                                
63 Oddur Björnsson, „Varðandi leikritið“, í: 13. krossferðin. Reykjavík: Vaka-Helgafell, 1993, bls. 103-
104. 
64 Súsanna Svavarsdóttir, „Saga sem aldrei er sögð“, Morgunblaðið, 3. október 1993, bls. 15. 
65 Viðtal við Þórhildi Þorleifsdóttur. Tekið 16.07.2013. 
66 Sigurjón Jóhannson, „Hugsjón í hnotskurn“, í: 13. krossferðin. Reykjavík: Vaka-Helgafell, 1993, bls. 
114.  
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manngildi þitt – en gættu að, þú ert þríklofinn og andstæðingarnir hið innra með 

þér.“67 Þremenningarnir eru uppistaða verksins en innskotssögur setja mikinn svip á 

framvinduna og þar koma aðrar athyglisverðar persónur fram: Gáturnar fjórar, Hjá 

álfadrottningunni, Klukku-Kalli og Óverndað geðveikrahæli. Leiðandi stef er svo 

persónan Riddarinn sem er líkt og tákngerving mannsins á eilífri píslargöngu, en getur 

þó staðið fyrir og tjáð svo margt annað. Hann birtist nokkrum sinnum og virðist 

stundum stýra efasemdum aðalpersónanna:  

 

ANDRÉS: (við sjálfan sig) - - - þau eru horfin - - - bara þessi riddari - - - - 

hvert er hann að fara? –  

 

RIDDARINN (minnir á guðslambið – með krossinn) „útvið sjóndeildarhring” 

–  68 

 

Bygging leikritsins sækir mikið til tónlistar og tekur þátt í að skapa hið afgerandi 

andrúmsloft og hjálpar til við að segja hið „ósegjanlega“, það sem verður ekki tjáð 

með hefðbundnum orðaskiptum. Tónlistin er ekki einungis stór partur af leikgerðinni, 

heldur líður atburðarrásin áfram líkt og eftir nótnaskipan og myndar afgerandi stíl eins 

leikstjóri verksins Þórhildur Þorleifsdóttir segir: 

  

En þessi „tónlistarstíll“ höfundar er ekki bara stílbragð, heldur er þetta „ytra     

form” nátengt efni og innihaldi verksins og til þess fallið að undirstrika það. 

Því líkt og tónlist verður ekki skilin venjulegum hlutbundnum skilningi verður 

þetta verk ekki skýrt þannig heldur.69 

 

Absúrdismi svífur yfir 13. krossferðinni þrátt fyrir að þetta leikrit sé eflaust af nokkuð 

öðrum meiði en önnur leikverk Odds. Hann grípur til ögrandi samlíkinga og tilvísana 

og efnið er gróteskara og tekur á erfiðari hliðum þess mannlega, í formi ofbeldis og 

kynlífs. Þannig fylgir hann eðlishvötum mannsins og kallar fram vangaveltur um hvað 

sé hið náttúrulega eðli og hvað mótast af áhrifum sem koma manninum ekki við. 

                                                
67 Oddur Björnsson, 13. krossferðin. Reykjavík: Vaka-Helgafell, 1993, bls. 15. 
68 Sama rit, bls. 39.  
69 Þórhildur Þorleifsdóttir, „13. krossferðin. Leiðin heim – að sýningu“, í: 13. krossferðin. Reykjavík: 
Vaka-Helgafell, 1993, bls. 117.  
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Verkið varpar þannig upp áhugaverðum fleti á kenningar Pronko um manninn sem 

veru í kringumstæðum.  

Í 13. krossferðinni er hlaupið fram og aftur í tíma og í gegnum víddir sem 

koma raunheimi mismikið við. Engin eiginleg saga er sögð, þó að persónurnar komist 

allar á einn eða annan leiðarenda, þá er engin vissa um hver sú endastöð er. Hin 

óreglubundna endurspeglun veruleikans sem birtist í textasmíðinni, þar sem reglur 

raunverunnar eru ekki virtar, er aðaleinkenni verksins og skapar því absúrdískan blæ 

og fellur vel að bæði kenningum Esslin og Pronko. Þremenningarnir leita í gegnum 

heim og draumaheim og gera sér enga grein fyrir því hvar mörkin liggja. Þeir leita en 

finna aðeins hið óumflýjanlega uppgjör. Persónurnar eru mannlegar, en misjafnlega 

þó og birtast sem óútskýrðar eindir fremur en fullskapaðar persónur. Seppi er 

skilningslaus á umhverfi sitt og siðblindur með öllu, Andrés er hugsjónamaður sem 

lætur glepjast af utanaðkomandi áhrifum, en Stefán er sá sem sér tilgangsleysið og 

nær að hlusta á sína eigin rödd. Þeir hefja allir för sína undir formerkjum hugsjóna, í 

gegnum „gjörningaþoku“. Sá eini sem kemst „heim“ er sá sem skynjaði innra með sér 

hið sanna ástand. Grófleikinn sem einkennir aðalpersónurnar á einn eða annan hátt 

vinnur svo með Oddi til að fjarlægja þá tilfinningalega frá áhorfendum, gerir þá 

fremur að dýrum en að sýna þá sem mannlegar verur.70  

Oddur vinnur með þau andfélagslegu öfl sem virðast ógna mannlegri skynsemi 

og reynir að sýna áhorfendum fram á hversu langt maðurinn hefur afvegaleiðst, sem 

talist getur afar absúrdískt markmið.  Sá eiginleiki verksins sem tekur það aðeins úr 

sambandi við þær rætur sínar er meðferð tungumálsins og textasmíðin en hún virkar 

of rökrétt og sönn á köflum. Sú ringulreið sem einkennir absúrdisma er ekki til staðar 

í verkinu. Gunnar Stefánsson álítur textann fremur bragðdaufan á köflum, þá helst í 

samskiptum þremenninganna sem verði til þess að verkið verði næsta abstrakt.71 

 Absúrdverk miðlar ávallt óslökkvandi skilningsþrá. Sú þrá fær aldrei sanna 

svölun og þess vegna leiðir hún til vanmáttarkenndar og óöryggis.72 Ef miðað er út frá 

því að það stríð sem þremenningarnir leita að sé í raun aðeins staðfesting á því að 

tilvera þeirra hafi tilgang á það vel við. Maðurinn býr sér til rítuöl, trúarbrögð, stríð, 

siði og venjur eingöngu til að skapa sér festu og koma í veg fyrir að upplifa þann 

                                                
70 Viðtal við Þórhildi Þorleifsdóttur. Tekið 16.07.2013. 
71 Gunnar Stefánsson, „Krossfarar undir ósongati“, Tíminn, 5. október 1993, bls. 5. 
72 Camus, Le Mythe de Sisyphe, í: „Leikhús firru og fáránleika”, í: Trausti Ólafsson. Leikhús nútímans: 
Hugmyndir og hugsjónir. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2013, bls. 236-237. 
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tómleika sem er til staðar þegar aðeins dýrslegt eðlið situr eftir; þegar hann er 

einungis vera í kringumstæðum. 

 13. krossferðin er verk sem nær að sameina allar þær tilraunir og það efni sem 

Oddur hafði unnið með á ferli sínum sem rithöfundur. Það varpar ekki einungis fram 

spurningum heldur bregður það upp sterkri mynd af mannlegum brestum sem býr til 

upplifun sem skilur áhorfandann eftir berskjaldaðan gagnvart eigin veikleikum.  
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Lokaorð 

Í kringum 1960 sneri hópur ungra Íslendinga sem hafði stundað nám erlendis á sviði 

leiklistar og leikhúsfræða aftur heim og stuðlaði að nýju upphafi í íslensku 

sviðslistalífi. Á sama tíma var absúrdismi að springa út í Evrópu, hreyfing sem var 

skilgreind eftir á af m.a. fræðimanninum Martin Esslin en hann nefndi hana leikhús 

fáránleikans. Þegar maðurinn er sviptur kjölfestu sinni og veraldlegum viðmiðum, 

bundinn í viðjum mannheims uppgötvar hann að tilgangurinn er enginn. Þessar 

tilfinningar spretta upp vegna samfélagslegra aðstæðna, og absúrdisminn 

endurspeglast í viðleitni til þess að sýna manninn og stöðu hans, þar sem hann er 

umkomulaus og sviptur tilgangi. Absúrdskáldin skynjuðu, það sem nefnt hefur verið, 

sannleiksleysið í heiminum og nýttu sér víddir hins ímyndaða til að reyna að komast 

að innsta kjarna lífsins.    

 Oddur Björnsson var einn þeirra sem var við nám í Evrópu nokkru eftir 

miðbik síðustu aldar. Hann sneri aftur með ákveðnar hugmyndir um hvaða hlutverki 

leikhús ætti að gegna og fór að skrifa eftir eigin forskrift en þó innblásinn af þeirri 

framúrstefnu sem hann kynntist í Vínarborg. Hann hóf feril sinn með frumsýningu 

þriggja einþáttunga hjá Leikhópnum Grímu árið 1963 og varð með árunum eitt 

afkastamesta leikskáld Íslands. Hann aðhylltist absúrdisma og verk hans snerta alla þá 

fleti sem fræðimenn hafa talið til einkenna absúrdleikhúsið, þó ekki öll í einu. Verkin 

nýta tungumálið á nýstárlegan hátt og orðin fljóta í samhengis og merkingarleysi, sem 

um leið gefur orðunum færi á því að miðla nýjum skilningi. Oddur skapaði allt í senn 

afkáralegar og dularfullar persónur, allt frá risaeðlu til riddara; persónur sem tákna 

óraunveruleika en búa samt í hinni raunverulegu veröld. Áhorfendur ná ekki að finna 

til samhygðar né samúðar með þeim, sem skapar tilfinningalegt holrúm. Leikrit Odds 

varpa fram leifturmyndum af atburðum, ljóðrænum myndum. Þau kalla fram ákveðið 

hugar- og sálarástand fremur en að segja sögu sem hægt væri að finna stað í 

raunverulegu lífi.  

  Að skapa verk sem skortir eðlilegan söguþráð og framvindu, á mörkum 

veruleika og drauma, þar sem samtöl eru samhengislaus og óhnitmiðuð var tilraun til 

að sýna mannkyninu sitt rétta andlit. Brengluð endurspeglun á raunveru okkar afneitar 

þeirri einföldu sýn sem ríkir á tilveruna. Oddur hafði næmt auga fyrir vandamálum 

samfélagsins og mannkynsins í heild og náði hæfilega mikið að fjarlægja sig 

aðstæðum til þess að geta gagnrýnt sitt eigið samfélag. Leikrit hans eru ekta 
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absúrdverk og þættir þeirra vinna að því að víkka hina almennu hugsun og viðteknar 

venjur og leysa okkur þannig undan prísund þess sem við trúum að sé sannleikur.  
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