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Ágrip
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fylgja er lokaverkefni mitt til M.A.–prófs í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 
Íslands. Í greinargerðinni lýsi ég vinnuferli verksins af bók yfir frumflutning þess í Bíó 
Paradís 7. janúar 2014. Lífshætta byggir á smásögunni „Lífshættu“ (Sjö vindur gráar 
1970) og skáldsögunni Í sama klefa (1981) eftir Jakobínu Sigurðardóttur. Ég fjalla 
um leið um útvarpið sem leikhúsform, skoða þróun þess og reyni að setja Lífshættu í 
samhengi við það sem er að gerast á þessu sviði í dag.
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1 . Inngangur

Greinargerð þessi er fræðilegur hluti lokaverkefnis míns í hagnýtri menningarmiðlun við 
Háskóla Íslands. Lokaverkefnið er útvarpsleikritið Lífshætta, leikgerð eftir undirritaða 
byggð á smásögunni „Lífshættu“ úr Sjö vindur gráar 1970 og skáldsögunni Í sama klefa 
sem kom út árið 1981, báðar eftir Jakobínu Sigurðardóttur. Hluti af verkefninu er einnig 
frumflutningur á verkinu í Bíó-Paradís þann 7. janúar 2014. Lífshætta verður svo á 
dagskrá RÚV á næsta leikári veturinn 2014-15.

Ég er leikkona, ég útskrifaðist frá Leiklistarskóla Íslands árið 1991 og árið 2012 lauk 
ég MA gráðu í Advanced Theatre Practice frá Royal Central School of Speech and 
Drama í London. Áður en ég fór og lauk við þá gráðu hafði ég tekið eina önn í hagnýtri 
menningarmiðlun við HÍ, til að skerpa á fræðimennskunni áður en ég hélt utan. Þegar til 
kom ákvað ég að ljúka við þá gráðu líka. Lokaverkefni mitt úti var leiksýningin „Curricula 
Vitae“, sem ég vann með leikhópnum Head of a Woman1 sem ég er enn hluti af. 

Það að ég skyldi velja mér útvarpsleikrit sem lokaverkefni er fyrir mig eins og að 
tengja aftur við rætur mínar í leiklist. Ég bjó úti á landi og ólst upp við þá hefð að 
hlusta á útvarpsleikrit á fimmtudagskvöldum. Það var okkar þjóðleikhús sem var 
alltaf aðgengilegt. Það var fastur liður að sitja og hlusta. Á fimmtudögum var frí hjá 
sjónvarpinu og ekki mikið annað í boði til afþreyingar. Ég man að ég sat dáleidd 
yfir útvarpinu, lifði mig algjörlega inn í þennan heim. Það sama má segja um marga 
af minni kynslóð, fólk sem er fætt á sjöunda áratugnum og þaðan af eldra fólki sem 
talar af mikilli nostalgíu um þann viðburð sem útvarpsleikhúsið á fimmtudögum var. 
Töfrastundin þegar heimilisfólkið kom saman og hlustaði á útvarpsleikrit vikunnar. 
Þegar maður heyrir þessi leikrit endurflutt í dag eru þetta oft sígild leikrit eða 
sakamálaleikrit sem eru sett á svið í miklum raunsæisstíl og sögumaður hjálpar til 
við að lýsa aðstæðum og viðbrögðum fólks. Hér var takmarkið að ná sem mestum 
raunveruleikablæ og gera frásögnina trúverðuga. Fáránleika leikhúsið hélt einnig innreið 
sína í útvarpsleikhúsið, þar var fremstur í flokki leikskáldið Oddur Björnsson sem 
skrifaði heilmikið fyrir útvarpsleikhúsið, yfir tuttugu leikrit í allt. Hann er sá höfundur 
sem hefur skrifað einna mest fyrir útvarp en einnig má nefna á síðari árum höfunda eins 
og Bjarna Jónsson og Hrafnhildi Hagalín sem bæði hafa hlotið verðskuldaða athygli 
fyrri verk sín sem hafa verið verðlaunuð bæði hér og erlendis

1 Head of a Woman. Vefslóð: http://headofawoman.com/.
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1.1.Hugmynd kviknar, hvers vegna þetta verk?

Svarið við þessari spurningu er fjölþætt. Fyrir nokkrum árum les ég smásöguna 
Lífshættu sem hafði áhrif á mig og hún hefur fylgt mér síðan. Það var eitthvað í 
undirmeðvitundinni sem tengdi við þessa sögu og nú geri ég tilraun til að greina hvað 
það var nákvæmlega sem kallaði á mig. „Ég heiti á þig, særi þig: Láttu ekki svæfa þig 
lengur“. 

Þetta er setning úr úr kvæðinu „Morgunljóð“ eftir Jakobínu. Þessi setning var 
yfirskrift viðtals sem birtist Þjóðviljanum 27. júní 1953. Þar spurði blaðamaður 
Jakobínu;

„Þú ert þá ekki sama sinnis og svo margar konur, sem vilja ekki leiða hugann að 
þjóðmálum og telja sér jafnvel til tekna hlédrægni sína á þessu sviði?“ og hún svarar; 
„Nei mér þykir vænt um að fá tækifæri til að beina því sérstaklega til kvenfólksins 
að hlutleysi þeirra um stjórnmál er jafn hættulegt sem hlutleysi Íslands í átökum 
stórveldanna er nauðsynlegt.“2 

Þessi lífsskoðun Jakobínu skín sterkt í gegn í smásögunni Lífshættu. En í dag, þrátt 
fyrir það að þjóðfélagsástandið sé annað, kalda stríðinu sé lokið og herinn hafi yfirgefið 
landið, þá þurfum við bæði sem einstaklingar og þjóð stöðugt að takast á við ný málefni. 
Mér finnst þessi brýning hennar til vakningar vera sígild og ný alla daga. Við erum 
alltaf að taka afstöðu til hluta í lífinu, ýmist með aðgerðum okkar eða aðgerðarleysi. 
Sinnuleysi er alltaf af hinu illa ef svo má segja, hvort sem við horfum á samskipti milli 
persóna að umgengni okkar við umheiminn . Lífshætta talaði til mín um persónulega 
vakningu fyrir því hvernig við lifum lífinu dags daglega. Hvað við veljum að gera eða 
gera ekki við líf okkar. Verk Jakobínu vekja líka upp spurningar um samkennd okkar, 
hvernig þjóðfélag viljum við byggja upp með tilliti til samfélagsgerðar. Þau hvetja 
okkur til að vakna til ábyrgðar. Við eigum alltaf val og í stóra samhenginu þurfum við 
líka stöðugt að vera á vaktinni í samfélagi okkar og sem þjóð. Tökum náttúruvernd sem 
dæmi. Ef við sofnum á verðinum þar þá verður það ekki aftur tekið. Sinnuleysi gagnvart 
náttúruspjöllum eru óafturkræft. Að þessu leyti finnst mér verk Jakobínu stöðugt lifandi 
og tala sterkt til okkar í dag. Þess vegna fann ég þörf fyrir að koma þessari sögu aftur út 
í heiminn. Veit ég núna. Þegar ég las söguna fyrst minnti hún mig á þær stundir þegar ég 
lék mér sem barn í kringum móður mína og vinkonur hennar þar sem þær töluðu ákaft 
um það að þær ætluðu að drífa sig í megrun, á meðan þær úðuðu í sig vínarbrauði. Það 
er nákvæmlega þessi tvískinnungur sem mér finnst Jakobína vera að fást við í verkum 
sínum í svo mörgum lögum. Þessi tilhneiging til að segja eitt og gera annað þó maður 
viti betur.

2 Þjóðviljinn 27. júní 1953, bls. 6. Vefslóð: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2763925.
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Sagan leitaði á mig þar sem ég var að undirbúa lokaverkefni í námi mínu við the 
Royal Central School of Speech and Drama í London árið 2012. En sú hugmynd gekk 
ekki eftir eins og ég minntist á hér að framan. Annað verkefni tók yfir og „Lífshætta“ 
fór í biðstöðu þar til ég kom aftur til Íslands að ljúka hagnýtu menningarmiðluninni. 
Þá lifnaði gamla hugmyndin um að leikgera Lífshættu sem sviðsverk. En þegar ég 
fór á námskeið í útvarpsþáttagerð hjá Kristínu Einarsdóttur þá tóku hlutirnir nýja 
stefnu. Ég hafði sjálf leikið talsvert í útvarpsleikhúsi RÚV á sínum tíma og áður en 
ég fór út í leiklistina var ég með útvarpsþátt eitt sumar á útvarpsstöðinni Stjörnunni. 
Námskeiðið endurvakti áhuga minn á þeim miðli og opnaði hug minn fyrir möguleikum 
útvarpsleikhússins. Ég fann að Lífshætta gæti fundið sér stað í útvarpsleikriti. 

1.2.Markmið og leiðir

Markmiðið var að tengja lokaverkefnið við mitt fag, leiklistina. Ég vildi spreyta 
mig sem höfundur og leikstjóri og gera það í faglegu samhengi, þ.e. með fagfólki 
og flytja það opinberlega í samræmi við það. Grundvöllur þess að það geti gerst var 
að koma á samstarfi við Útvarpsleikhús Rásar 1 Ríkisútvarpinu sem er eini opinberi 
vettvangurinn fyrir útvarpsleikhús á Íslandi í dag. Ég fékk fund með Viðari Eggertssyni 
útvarpsleikhússtjóra og í samtölum við hann og Kristínu Einarsdóttur sem var tengiliður 
Háskóla Íslands við RÚV komst á samningur um samstarf.

Samstarfið fólst í því að RÚV lagði til og greiddi fyrir þau leyfi sem þurfti, vegna 
höfundarréttar á verkum Jakobínu Sigurðardóttur, leikara og tæknimann. Ásamt því að 
kynna verkið á sínum vegum. Verkið mun síðan flutt í Útvarpsleikhúsi Rásar 1 RÚV 
leikárið 2014–2015 þar sem þegar hafði verið sett upp dagskrá fyrir leikárið 2013–2014 
þegar verkefnið fór af stað. Upptökur skyldu fara fram í leiklistarstúdíói Rásar 1 í 
haustið 2013. 

Viðar Eggertsson var ráðinn sem leiðbeinandi minn í því sem kom að samningu 
leikgerðar, upptökum verksins og eftirvinnslu í hljóðveri. 

Kristín Einarsdóttir var tengiliður HÍ og RÚV.
Minn hluti samningsins var sá að skrifa leikgerð að verkinu og leikstýra því. Síðar 

bætti ég við að skipuleggja viðburð í Bíó Paradís þar sem verkið var frumflutt þann 7. 
janúar 2014. 

Greinargerð var unnin undir handleiðslu Eggerts Þórs Bernharðssonar.

Tímalína vinnuferlisins leit svona út:
Janúar–maí 2013 handritsgerð, drög að greinargerð, rannsóknarvinna.
Júní–september 2013 áframhaldandi vinna í handriti og hugmyndavinna.
7.–17. október 2013 upptökur og eftirvinnsla í hljóðstúdíói RÚV. 
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Október - janúar áframhaldandi vinna í greinargerð.
2. - 7. janúar 2014 kynning og markaðsetning á viðburði í Bíó Paradís.
7. janúar frumflutningur á Lífshættu í Bíó Paradís.
Janúar - maí áframhaldandi vinna í greinargerð, viðtöl við leikstjóra, leikskáld og 
hljóðmeistara sem unnið hafa í útvarpsleikhúsinu.
5. maí lokaskil á greinargerð og verkinu í heild sinni.

Markmið mitt með þessu verki var að finna sögunni Lífshættu eftir Jakobínu 
Sigurðardóttur leikrænt form, finna leið til að koma til skila áhrifum þeim sem sagan 
hafði á mig þegar ég las hana fyrst. Ég skynjaði í henni ádeilu sem var í senn tímalaus 
og kraftmikil. Saga sem kveikti upp spurningar um það hvernig hlutirnir gætu orðið 
ef við tækjum ákvarðanir smáar og stórar, meðvituð um það að daglega veljum við 
okkur farveg í lífinu, hvort sem við gerum það með því að aðhafast eða aðhafast ekki. 
Spurning sem hefur brunnið á mér lengi.

Þegar ég hafði valið það að gera útvarpsleikrit var markhópurinn kominn. Hlustendur 
Rásar 1. Það er eitt útvarpsleikhús starfandi á Íslandi, Útvarpsleikhúss Rásar 1, RÚV. 

Ég gerði tilraun til að stækka áheyrandahópinn með því að vera með frumflutning á 
verkinu í Bíó Paradís. Þannig vonaðist ég til að nálgast fjölbreyttari hlustendahóp og ná 
hugsanlega þannig til yngri áhorfenda sem hafa ekki alist upp við jafn ríka hefð fyrir 
útvarpsleikhúsi og mín kynslóð gerði.

Í greinargerðinni lýsi ég ferlinu frá hugmynd til framkvæmdar. Hvernig ég nálgaðist 
það að gera leikgerðina, síðan samvinnu við RÚV í sambandi við tæknilega framkvæmd 
og upptökur á verkinu og loks er lýsing á framkvæmd í tengslum við frumflutning 
verksins í Bíó Paradís.

Ég skoðaði útvarpsleikrit sem form. Gerði tilraun til að staðsetja mína nálgun í 
sögulegu samhengi við þróun útvarpsleikhúsformsins. Tók viðtöl við leikhúsfólk sem 
hefur verið sporgöngumenn í að þróa þetta form. Ræddi við þau um aðferðafræði þeirra 
og tók einnig viðtal við hljóðmeistara RÚV, sem vann þetta verk með mér, um hans 
nálgun.

1.2. Spurningar sem ég mun leitast við að svara

Hvernig er sköpunarferlið frá sögu yfir í útvarpsleikrit? Hvernig verður leikgerð til? 
Hvaða þættir hafa áhrif á ákvarðanatöku? Hvernig er framkvæmdin á því að leikstýra í 
útvarpi? Hverjir koma þar að og hvað hefur áhrif á endanlega útkomu? Hvernig miðlar 
maður útvarpsleikriti eins og fjölmiðlar virka í dag? Hvar finnur þetta verk sér stað og 
hjá hverjum? Hverjar eru viðtökurnar? Hvernig eru straumar og stefnur í útvarpsleikhúsi 
fram til dagsins í dag? Hver er framtíðin? 
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Hér er stórt spurt og vart hægt að svara því endanlega. En ég mun gera tilraun til að 
varpa ljósi á þessa þætti í sköpunarferli eins útvarpsleikrits með því að rannsaka mitt 
vinnuferli við „Lífshættu“. Ég mun einnig í því samhengi skoða á útvarpsleikhúsformið 
og þróun þess og reyna að setja í samhengi við aðra höfunda. Ég hef tekið viðtöl við 
nokkra listamenn sem hafa mikla reynslu af þessum miðli. Í sameiningu komumst við 
kannski aðeins nær því að svara þessum spurningum þó við sumum þeirra fáist aldrei 
lokasvar eðli málsins samkvæmt. Það er aldrei ein leið rétt. 
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2 . Söguefnið

Til að draga saman efni verksins í stuttu máli vísa ég hér í viðtal við sjálfa mig sem 
birtist í Fréttablaðinu þann 6. janúar 2014 í tilefni af frumflutningi verksins í Bíó 
Paradís:

„Lífshætta byggist upp á tveimur samtölum tveggja kvenna, annars vegar kvenna sem 
þekkjast ekki neitt en ná góðu sambandi og hins vegar æskuvinkvenna sem uppgötva 
að þær eru eiginlega hættar að þekkja hvor aðra og ná engum tengslum. Þórey segist 
hafa viljað skoða þessi samskipti meðal annars út frá því sem komi fram í samtölum 
kvennanna um þrár og drauma sem aldrei urðu að veruleika og eins því hvort það 
að þekkja einhvern sé endilega forsenda þess að ná góðum tengslum.„ Verkið átti 
upphaflega að heita „Ef, ef aðeins, aðeins ef“ enda er það sterkt element í samtölum að 
þær velta því fyrir sér hvað hefði gerst ef þær hefðu sagt eða gert hlutina öðru vísi.“3

Þetta væri líka hægt að orða öðruvísi eða draga fram aðrar hliðar á verkinu sem ég 
mun líka gera. Því meira sem ég rýni í þessar sögur því fleiri hliðar á þeim koma í ljós.

2.1. Smásagan-Bókin

Upphafið að þessu öllu var smásagan Lífshætta sem kveikti áhuga minn. Mér fannst 
hún svo undur nútímaleg eða kannski tímalaus í umfjöllun sinni um það hvað við látum 
ofan í okkur. Það var það sem fyrst sló mig við söguna og ég vildi ná utan um það 
hvernig manneskjan er stöðugt meðvitaðri um það sem getur valdið henni sjúkdómum 
eða líkamlegum og andlegum óþægindum en einhverra hluta vegna þá forðast hún ekki 
þessa hluti. Gerir þá samt. Svo þegar ég fór að ígrunda söguna betur er hún auðvitað 
í miklu fleiri lögum. Við fylgjumst með vinkonum hittast aftur eftir mörg ár, sú sem 
er gestgjafinn býr í Reykjavík, hin býr enn úti á landi þar sem þær ólust upp saman. 
Smám saman verður okkur ljóst, og þeim um leið, hversu mikið þær hafa breyst og 
þær fjarlægst hvora aðra. Við fáum að fara inn í höfuð Stínu, gestgjafans og fylgjum 
hugsunum hennar. Samtal þeirra nær aldrei að verða náið eins og hún hafði hlakkað til, 
nándin verður of hættuleg. Eina umræðuefnið sem verður öruggt eru lífshætturnar sem 
við þurfum að horfast í augu við daglega. Eitrið í matnum sem við neyðumst til að láta 
ofan í okkur. Eftirsjá er sterk tilfinning í sögunni fyrir því að allt hefði verið öðruvísi ef 
... Ef ég hefði sagt þetta ... ef hún hefði sagt þetta ... ef hann hefði verið þarna ... aðeins 
ef ... ef aðeins...

Þegar til kom þá reyndist Lífshætta of efnislítil til að bera uppi heilt leikrit þannig 

3 Fréttablaðið 6. janúar 2014. Vefslóð: http://www.visir.is/leikur-a-moti-latnum-hofundi-verkanna/article/2014701069967
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að eftir umræður og ábendingu frá leiðbeinanda mínum Viðari Eggertssyni fór ég að 
skoða fleiri sögur eftir Jakobínu. Ég byrjaði á skáldsögunni Í sama klefa og fann strax 
að efnið var komið. Þar hittum við líka fyrir tvær konur sem eiga samtal sín á milli, 
einar saman í skipsklefa Dálítið eins og konurnar í Lífshættu, ef við lítum á heimili eða 
hjónaband Stínu eins og klefa, höfundur ýjar að þeirri hugmynd í skáldsögunni: „Eins 
og hjónabandið væri klefi sem maður þyrfti að deila með hvaða farþega öðrum sem 
tilviljun ræki þangað inn á leið suður eða vestur eða austur eða norður.“4 Konurnar í 
skipinu þekkjast ekkert þegar þær deila saman klefa á leið suður, eru fjarlægar. En eiga 
síðan einstaklega náið samtal þar sem önnur persónan, Sala, deilir með hinni, Jakobínu 
(sem við heyrum hugsa) mjög opinskátt af reynslu sinni af ástinni. Umræðuefni sem við 
finnum að er í raun það sem Stínu langar til að ræða um við Önnu sem er í heimsókn. 
Eins og hún sé að bíða eftir fréttum af gamalli ást sem ýjað er að. Umræðuefni sem 
Stína treystir sér greinilega ekki til að ræða nema maðurinn hennar sé ekki heima. Svo 
hún hefur tekið sér frí í vinnunni til að taka á móti vinkonu sinni og tryggt það að þær 
séu einar. En þær komast aldrei þangað í samtalinu, þær ná því aldrei að fara að ræða 
persónuleg málefni. Það eru greinilega vonbrigði fyrir Stínu. Eins og Stína segir sjálf, 
eða hugsar, á einhverjum tímapunkti í verkinu, svo eiginmaðurinn hefði allt eins getað 
verið heima. Eina skiptið sem við finnum fyrir því að þær fari aðeins inn fyrir grímuna 
er þegar Anna æsir sig yfir viðbrögðum Stínu eða frekar viðbragðsleysi við flugæfingum 
hersins og veru hans í landinu. Þá nefnir hún það að Stína sé breytt, hún sé ekki sú sama 
og hún var. Þær skynja þá það sem við höfum þegar skynjað sem áhorfendur að það 
hefur myndast stórt gap milli þessara æskuvinkvenna og þær ná ekki að brúa það aftur.

2.2. Höfundurinn Jakobína Sigurðardóttir

Jakobína Sigurðardóttir (1918–1994) var fædd og uppalin í Hælavík, einni afskekktustu 
byggð landsins. Hún kvaddi sér hljóðs á 6. áratugnum þegar kvæði hennar birtust 
í tímaritum. Fyrstu ljóðin sem hún birti undir eigin nafni voru „Brást þér værð?“, 
„Morgunljóð“ og „17. júní 1944“ sem birtust í tímaritinu Rétti árið 1952. Svo má 
nefna eitt þekktasta ljóð hennar „Láttu, fóstra, napurt um þá næða norðanélin þín“ sem 
breyttist í áhrínisorð þegar hætt var við heræfingar á Hornströndum vegna veðurs. 

En allra fyrstu ljóðin sín birtir Jakobína hins vegar undir dulnefninu „Kolbrún“ í 
tímaritinu Eimreiðinni árið 1940. Þar birtist líka smásagan „Á biðilsbuxum“ eftir sama 
höfund. Þá var Jakobína ekki nema 22 ára.5

Jakobína vildi afla sér menntunar en það var erfitt fyrir efnalitla konu að láta þann 

4 Jakobína Sigurðardóttir: Í sama klefa, bls.15, Mál og menning Reykjavík, 1981.
5 Druslubækur og doðrantar. Vefslóð: http://bokvit.blogspot.com/2013/10/jakobina-sigurardottir-og-dulnefni.html#more.
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draum rætast. Hún fann sér þó stundir til að skrifa en þær voru af skornum skammti hjá 
bóndakonu sem þurfti að sinna börnum og heimili í fullu starfi. Enda tók ferill hennar 
sem skáld ekki kipp fyrr en hún er rúmlega fertug. Hún fann sér tíma framan af til 
að setja saman kvæði milli verka, en sagðist alltaf hafa haft meiri löngun til að skrifa 
óbundið mál.6 Hún tekur svo til við það af fullum krafti þegar meiri tími gefst og fyrsta 
smásagnasafn hennar kom út árið 1964.

Jakobína var ákaflega pólitísk í verkum sínum og einlægur andstæðingur 
hernaðarbrölts og Nató. Hún var sósíalisti og lýsti því í viðtali hvernig það mótaði hana 
félagslega í þá átt að búa í Reykjavík á kreppuárunum og verða vitni að því að fólk 
nánast sveltur, ásamt því að lesa Morgunblaðið!7 Hún vann sjálf alltaf mikið og þótti 
ekki mikið til um. Hún tilheyrði hópi kvenna sem vildu skapa sér nafn sem rithöfundar. 
Á þessum tíma var ekki auðvelt uppdráttar fyrir konur sem vildu skrifa, eins og kom 
glögglega fram í fyrirlestri Ernu Erlingsdóttur; „Höfundur á skökkum stað? Jakobína 
og bókmenntasagan.“ sem hún hélt við afhendingu Fjöruverðlaunanna 2014 þar 
sem Jakobína var „heiðursgestur“. Þar dregur hún fram dæmi um viðbrögð þau sem 
skáldkonur fengu við verkum sínum á þessum tíma og liggur við að það sé óprenthæft. 
Vonandi verður þessi fyrirlestur, sem var bæði fróðlegur og skemmtilegur, gerður 
aðgengilegur í netheimum fyrr en síðar. 

Þrátt fyrir að vera kona náði Jakobína fljótt athygli lesenda og var tilnefnd til 
Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs árið 1967 fyrir fyrstu „fullorðins“ skáldsögu sína 
Dægurvísu (1965) og festi sig þá í sessi sem þjóðþekktur rithöfundur. Árið 1959 kom út 
fyrsta skáldsaga Jakobínu, Sagan af Snæbjörtu Eldsdóttur og Ketilríði Kotungsdóttur. 
Hún hefur iðulega verið flokkuð sem barnabók. En nánar um hana hér síðar. 

Við afhendingu Fjöruverðlaunanna flutti Ásta Kristín Benediktsdóttir einnig 
fyrirlesturinn „Langsjal eða loðkápa? Um frásagnaraðferð í verkum Jakobínu“.8 

Þá uppgötvaði ég fullt af staðreyndum um skrif Jakobínu og sérstöðu hennar sem 
rithöfundar. Eitt af því sem kom mér skemmtilega á óvart og ég hafði ekki áttað mig 
á fyrr var hversu leitandi hún var í forminu. Hún prófaði nýja aðferð í hverju verki 
og var hér að gera formtilraunir sem kallast algjörlega á við það sem er að gerast 
í bókmenntum á heimsvísu. Þessi merkilega „afdala“ kona. Ég fann hér ákveðinn 
skyldleika við sjálfa mig í Jakobínu sem mér finnst gaman að draga fram í þessu 
samhengi, þar sem við mætumst sem höfundar í „Lífshættu“ og „leikum“ á móti hvor 
annarri. Það er ákveðið stef sem við eigum sameiginlegt í tilraun okkar með formið. 
Hún í skáldskapnum, ég í leikhúsinu. Þessi löngun til að endurtaka ekki sama hlutinn 

6 Þjóðviljinn 27. júní.1953. Vefslóð: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2763925.
7 Þjóðviljinn 27. júní.1953. Vefslóð: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2763925.
8 Upprunalega flutti Ásta þennan fyrirlestur á málþingi um Jakobínu sem fór fram á í Skjólbrekkur, Mývatni 5. október 10.2014.
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heldur prófa nýja vegslóða í hverju nýju verki. Hún var auðvitað einyrki eins og eðli 
ritstarfa er. Ég gerði mínar tilraunir í samvinnu við leikhópinn minn en hafði frumkvæði 
að ákveðinni nálgun eða aðferð sem framleiðandi og leikstjóri, þegar ég fór af stað með 
nýtt leikverk. Þetta samhengi varð mér ekki ljóst fyrr en ég fór að vinna úr fræðilega 
hlutanum af þessu verkefni og fór að skoða það í stærra samhengi. Ég hef í þeim 
leikverkum sem leikfélag mitt Fljúgandi Fiskar hefur framleitt og sett á svið, verið að 
þenja leikhúsformið á einn eða annan hátt. Fyrsta sýningin samanstóð af gjörningi, 
einleik og kvikmynduð ljóð. Gjörningurinn var þannig að áhorfendurþú komust inn í sal 
þar sem stóðu gínur klæddar í föt af mér (allar ein útgáfan af mér) með vasadiskó um 
hálsinn. Áhorfendur gátu tekið heyrnartólin, sett á sig og þá heyrðist höfundur ljóðsins 
lesa það upp. Einleikurinn var Skilaboð til Dimmu eftir Elísabetu Jökulsdóttur sem hún 
skrifaði að minni beiðni fyrir mig þegar ég var í Leiklistarskóla Íslands. Loks endaði 
dagskráin á „brotabrotum af íslenskum skáldkonum“, sem voru leikin ljóð á tjaldi, þar 
sem ég fór með ljóð í allskonar hversdagslegu samhengi. Kona að elda fór með ljóð, 
kona að þrífa fór með ljóð o.s.frv. (1998). Í næsta verki sem ég framleiddi, Hótel Heklu 
(1999) eftir Anton Helga Jónsson og Lindu Vilhjálmsdóttur eru skilin á milli leikræns 
texta og ljóða þanin og rannsökuð. Loks var uppsetningin á Medeu (2000) þar sem 
leiksvið, kvikmynd og tónlist runnu saman í eitt, þar vann ég leikgerð upp úr verkinu 
ásamt Ingu Lísu Middleton. Í þessu verki „Lífshættu“, leik ég mér einnig með formið. 
Annars vegar með því að flétta saman sögunum tveimur og hins vegar með því að sækja 
mér efni úr hljóðupptökusafni Ríkisútvarpsins, endurvinna það og setja í nýtt samhengi, 
þegar ég tók þá ákvörðun að láta Jakobínu sjálfa „leika“ hlutverk í verkinu eftir að hafa 
heyrt upptökur með lestri hennar á skáldsögunni Í sama klefa sem var endurflutt á Rás 1 
sumarið 2013.

Jakobína var í formtilraunum sínum á undan sínum samtíma hér á Íslandi. Efnislega 
koma höfundareinkenni Jakobínu snemma í ljós. Í gegnum ýmiss konar táknmál má 
sjá sömu stefin endurtekin,; vald, pólitík, erlend yfirráð, sjálfstæði, alþýðan, sveitin, 
ábyrgð mannsins á gjörðum sínum. Þessi málefni brunnu á henni frá unga aldri og 
stöðugt reyndi hún að finna nýjar leiðir til að á hana sé hlustað. Leit hennar sem 
skálds var meira í gegnum formið og það hvernig hún spurði spurninga og málaði 
heiminn með verkum sínum. Þessi málefni voru ástríða hennar. Þau skína skært í gegn, 
þó misvel falin í forminu. Mig langar að grípa hér örstutt niður í lýsingar á hverri 
skáldsögu Jakobínu fyrir sig, til nánari glöggvunar á helstu höfundareinkennum hennar. 
Þessar lýsingar eru teknar af vef um verk Jakobínu sem Ásta Kristín Benediktsdóttir 
íslenskufræðingur á heiðurinn af:

„Fyrsta bók Jakobínu, Sagan af Snæbjörtu Eldsdóttur og Ketilríði 
Kotungsdóttur (1959) hefur gjarnan verið skilgreind sem ævintýri og hana er helst að 
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finna í barnabókahillum bókasafna. Hún er samt alls engin barnasaga, heldur eins konar 
samsuða ævintýris, fornaldarsögu og goðsögu með beinum skírskotunum til pólitíkur og 
samfélags ritunartímans. Söguna má auðveldlega lesa sem táknsögu fyrir sögu Íslands, 
þar sem deilt er hart á erlent konungsvald en jafnvel enn harðar á hernám Breta og 
Bandaríkjamanna hér á landi.

Frásagnaraðferð sögunnar er í anda miðaldasagna og ævintýra, sögumaður er alvitur, 
orðfærið er knappt og stíllinn hefur fornt yfirbragð. Hann talar þó öðru hverju frá 
eigin hjarta, og ljóst er að á bak við frásögnina stendur blóðheitur baráttumaður fyrir 
sjálfstæði og frelsi sem vill koma boðskap sínum áleiðis til alþýðufólks og hvetja það 
til dáða. Frásögnin ber vitni um að Jakobína skrifaði hana ekki bara inn í ævintýrahefð 
heldur íslenska sagnahefð, ekki ósvipað því sem Halldór Laxness gerir í Gerplu (1952) 
sem er jú skáldsaga skrifuð um gamalt efni í Íslendingasagnastíl.“9

Í Dægurvísu (1965) slær Jakobína enn nýjan tón og djarfan. Enda er þetta verkið 
sem hún var tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs fyrir. Enn í dag er þetta 
form nýstárlegt að vissu leyti því það þarf ákveðna snilld til að það gangi upp. Lesendur 
dagsins í dag kannast kannski enn frekar við það úr kvikmyndum eins og t.d. myndinni 
Magnolia (1999)10 sem hratt af stað ákveðinni bylgju í kvikmyndagerð þar sem 
frásagnaraðferðin kallast á við hópsögu, eins og henni er lýst hér fyrir neðan:

„Frásagnarform Dægurvísu var nýstárlegt og nokkuð sérstakt á þeim tíma þegar 
hún kom út en hún er það sem kallað er hópsaga. Helstu einkenni hópsögu eru að 
þar er engin ein aðalpersóna heldur fjallar sagan um hóp fólks sem tengist félagslega 
á einhvern hátt, til dæmis býr á sama stað eða vinnur saman. Oft er lögð áhersla á 
sameiginleg einkenni og vandamál persónanna, sem og ólík viðbrögð þeirra við sömu 
aðstæðum, og þannig er ólíkum persónum lýst út frá afstöðu þeirra til heildarinnar.“11

Jakobína leitar stöðug á ný mið í verkum sínum og í Snörunni sem kemur út árið 1968 
kveður enn við nýjan tón, hér er komin framtíðarmartröð sem fellur í sama flokk og hin 
þekkta skáldsaga Clockwork Orange eftir Anthony Burgess (1962). Jakobína er líklegast 
fyrsti íslenski rithöfundurinn sem fer þessar slóðir: 

„Segja má að þrennt einkenni Snöruna fyrst og fremst. Í fyrsta lagi er hún 
framtíðarskáldsaga, í öðru lagi er hún dystópía eða framtíðarmartröð og í henni felst 
sterk pólitísk ádeila, og í þriðja lagi er frásagnarform hennar mjög sérstakt.

Snaran gerist um 20 árum eftir að hún er skrifuð, þ.e. á níunda áratug síðustu aldar. 
Þar segir frá sópara í verksmiðju sem er í eigu erlendra auðhringja og stjórnað af 
Bandaríkjamönnum og Þjóðverjum. Íslendingarnir sem vinna í verksmiðjunni eru allir 

9 Jakobína Sigurðardóttir rithöfundur. Vefslóð: http://jakobinasigurdardottir.wordpress.com/ritverk/skaldsogur/.
10 IMDb. Vefslóð: http://www.imdb.com/title/tt0175880/?ref_=nv_sr_2
11 http://jakobinasigurdardottir.wordpress.com/ritverk/skaldsogur/ (16.4.2014)
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undirmenn og stéttskiptingin er skýr, erlend áhrif eru mikil og stóriðja hefur hreiðrað 
um sig á íslenskum vinnumarkaði. Skáldsagan er ádeila á hersetu og stóriðju en ekki 
síður á firringu og ábyrgðarleysi hins almenna borgara sem holdgervist í sóparanum, 
ógeðfelldri persónu sem axlar enga samfélagslega eða pólitíska ábyrgð heldur kemur 
henni yfir á aðra. Ádeilan felst því ekki aðeins í dystópískri framtíðarsýn þar sem 
Íslendingar hafa gengist undir erlent auðvald og hafið stóriðjustefnu heldur einnig 
– og jafnvel fyrst og fremst – í persónu sóparans og skoðunum hans. Hið sérstæða 
frásagnarform er fólgið í því að Snaran er frá upphafi til enda samtal sóparans og 
samstarfsmanns hans. Samstarfsmaðurinn svarar sóparanum en lesandinn fær aldrei 
að heyra í honum en ræður svör hans út frá viðbrögðum sóparans. Þetta frásagnarform 
hefur verið kallað dramatískt eintal og er vel þekkt í ljóðlist og leikritun en mjög 
sjaldgæft er að heilar skáldsögur séu dramatísk eintöl frá upphafi til enda.“

Það má geta þess að um síðustu páska var snilldarlegur lestur Karls Guðmundssonar 
leikara á Snörunni endurfluttur á Rás 1 í minningu Karl sem lést þann 3. mars s.l. Fyrsti 
lestur hans á sögunni var fluttur í ríkisútvarpinu þann 19. janúar 1970.12

Þriðja skáldsaga Jakobínu Lifandi vatnið kom út árið 1974 en sú bók hafði verið í 
vinnslu frá því 1969. Lýsingin minnir á vinnuaðferðir leikhópa sem beita „devised“ 
eða samsetningaraðferðum við sköpun verka sinna.13 Þar sem leikverk eru oft byggð á 
fundnum textum úr ólíkum áttum, samtölum sem unnin eru í gegnum spuna, og jafnvel 
fleiri miðlum blandað saman í einni leiksýningu, svokallaðar multi-media sýningar.:

Lifandi vatnið er líklega módernískasta verk Jakobínu, bæði hvað varðar 
efnistök og frásagnarhátt. Skáldsagan einblínir á nútímamanninn og hinn 
brotna og firrta veruleika sem hann býr í og frásagnarhátturinn er þar að auki 
gríðarlega flókinn, margbrotinn og brotakenndur. Blandað er saman ýmsum 
frásagnaraðferðum og mörgum textagerðum, þar birtast einræður, dramatísk 
eintöl, samtöl og jafnvel fréttatilkynningar og verkið í heild er mikið púsluspil. 
Aðalpersónan Pétur fær stundum sjálfur að segja frá, stundum miðlar sögumaður 
frásögninni en oft er einnig erfitt að átta sig á hver talar.14

Í sama klefa (1981) er fjórða bók Jakobínu. Þar er enn nýtt stílbragð þar sem höfundur 
talar beint til lesandans. Höfundur er hún sjálf og kannski vel við hæfi að það er einmitt 
í þessu verki sem Jakobína sjálf „leikur“ sitt fyrsta hlutverk í minni „Lífshættu“:

[Hér] segir frá rithöfundi, konu sem stritar við að skrifa bók sem á að uppfylla 
kröfur lesenda sem og bókmenntastofnunarinnar, í og með til að fá launavíxil 
frá ríkinu og þar með salt í grautinn. Skáldkonan er sögumaður Í sama klefa og 

12 Alþýðublaðið 19. janúar 1970. Vefslóð: sótt á krækju http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3187222 1.maí, 2013.
13 Devising in process ritstj. Alex Mermikides og Jackie Smart, Palgrave Macmillan 2010, England, má finna lýsingu á vinnuferli 

nokkurra þekktra hópa sem nota þessa vinnuaðferð þ.á. m. leikhópsins Shunt en þó voru samnemendur mínir í advanced theatre 
practice í Central School of Speech and Drama í London árið 1998–-1999.

14 Jakobína Sigurðardóttir rithöfundur. Vefslóð: http://jakobinasigurdardottir.wordpress.com/ritverk/skaldsogur/



17

ávarpar oft og tíðum áheyranda/lesanda og deilir með honum rithöfundarraunum 
sínum en henni er mjög umhugað um að form bókarinnar standi undir 
væntingum […] Í sama klefa, er „sjálfsaga eða sjálfhverf skáldsaga þar sem hún 
fjallar um eigin tilurð.15

Þó Jakobína hefði ekki haft jafnmikið yndi af ljóðagerð eins og fram kom hér fyrir 
framan þá orðti hún mörg kröftug ljóð sem vöktu athygli og höfðu áhrif. Af þekktum 
kvæðum Jakobínu má nefna magnað ádeiluljóð, „Hvað tefur þig bróðir?“ (1955) þar 
sem hún deilir á veru hersins í landinu og „Vökuró“ sem söngkonan Björk samdi lag við 
og söng á plötu sinni Medúllu (2004). 

Loks vil ég nefna til umfjöllun um einkenni smásagna Jakobínu, þar sem verk mitt 
„Lífshætta“ byggir að miklu leyti á smásögu hennar Lífshættu sem kemur út 1970 í 
smásagnasafninu Sjö vindur gráar:

Af tuttugu og þremur smásögum Jakobínu sem komu út í […] þremur 
smásagnasöfnum eru að minnsta kosti átta eingöngu byggðar á tali persóna, 
ýmist eintali eða samtali tveggja persóna, og auk þess eru þrjár til fjórar sögur 
til viðbótar sem erfitt er að ákveða hvort eru frásagnir sögumanns eða innra 
eintal sögupersóna. Óhætt er að fullyrða að þessi frásagnaraðferð á stóran þátt í 
þeirri djúpu og vönduðu persónusköpun sem skáldkonunni hefur gjarnan verið 
hampað fyrir.16

Það eru einmitt þessi snilldarlega skrifuðu samtöl sem bera uppi útvarpsleikgerðina. Ég 
hef að mestu leyti klippt þau saman óbreytt en bætt við samtölum þar sem hefur þurft að 
bæta við og brúa bil til að leikgerðin gangi upp í heild sinni.

2.3. Leitin að efnistökum 

Eins og fram hefur komið var efniviðurinn sem ég var með í höndunum þegar ég 
fór af stað með verkefnið smásagan Lífshætta. Þegar ég síðan las Í sama klefa vissi 
ég að þar var komið samtal. Það var einhver tenging milli samtala þessara tveggja 
kvenna.En til að geta byrjað einhvers staðar á leikgerðinni varð ég að finna mér 
vinnuramma. Ég þurfti að vingsa út kjarnann sem ég vildi draga fram í báðum sögunum. 
Lífshætta stendur alveg inni í verkinu meira og minna eins og Jakobína skrifar hana 
en skáldsagan, eðli málsins samkvæmt, er mun efnisríkari. Þar þurfti ég að taka upp 
hnífinn og skera. Þetta getur verið viðkvæmt þegar verk annarra eiga í hlut. Ég hafði 
dálitlar áhyggjur af því fyrirfram að fjölskylda Jakobínu myndi setja sig upp á móti 
hugmyndinni og ef þar væri fyrirstaða væri ég í vondum málum. Ég hafði samband við 
dóttur hennar Sigríði Kristínu Þorgrímsdóttur og dótturson hennar Starra Hauksson og 

15 Jakobína Sigurðardóttir rithöfundur. Vefslóð: http://jakobinasigurdardottir.wordpress.com/ritverk/skaldsogur/
16 Jakobína Sigurðardóttir rithöfundur. Vefslóð: http://jakobinasigurdardottir.wordpress.com/ritverk/skaldsogur/
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kynnti hugmyndina fyrir þeim. Þó tóku alveg ótrúlega vel í þetta, bæði það að ég myndi 
láta rödd Jakobínu lifna við í leikritinu og eins hugmyndina að leikgerð upp úr þessum 
tveimur verkum. Þau sögðust yfirleitt vera opin fyrir því að verk Jakobínu væru nýtt í 
nýju samhengi og lögðu blessun sína yfir þetta. Þá gat ég andað léttar.

Ég fann það fljótlega að ég vildi raska byggingu textans sem minnst og halda 
samtölunum eins hreinum og hægt var. Hann er sterkur frá hendi höfundar svo þær 
breytingar sem ég þurfti að gera urðu að vera til að þjóna forminu og þeirri áherslu í 
frásögninni sem ég vildi fylgja. Ég vildi fókusera á samskipti og nánd eða skort á henni, 
halda eingöngu í þá þræði sem ég þyrfti til að rekja ástarsögu Sölu. Þessarar konu sem 
réði ekki við ástina, eins og Jakobína kemst að orði: „var hvorki ung né falleg, ekki 
skemmtileg né aðlaðandi, hún hafði ekkert það við sig sem mér fannst hugsanlegt að 
tengja orðunum ást og ástfangin.“17 Ég vildi halda þeim samtölum inni sem komu inn á 
umræðurnar sem Sala og Jakobína eiga um sambönd sín við karlmenn og fjölskyldu sína.

Jakobína Sigurðardóttir er mjög pólitísk í skrifum sínum og í báðum sögunum, 
sérstaklega í Lífshættu finnur maður fyrir því. Þetta er tími kalda stríðsins, ameríski 
herinn er á landinu, við höfum Kanasjónvarpið, eða þeir sem gátu náð því18 og það litar 
samfélagið. Fólk skiptist í tvo hópa með því eða á móti, þeir sem eru því mótfallnir eru 
það ýmist vegna pólitískra skoðana sinna, sbr. Herstöðvarandstæðingar eins og Jakobína 
Sigurðardóttir eða vegna slæmra uppeldisáhrifa sem sjónvarpsglápið gæti haft á yngstu 
kynslóðina. Kalda stríðið hefur þau áhrif á Íslandi að fólk skiptist gjarnan í tvo hópa, 
er ýmist kapítalistar eða kommúnistar. Allt varð svart/hvítt. Listamenn skipuðu sér 
öðrum hvorum megin við línuna. Jakobína er kommúnisti eins og eiginmaður hennar. 
Ástandið er þannig að á þessum tíma verða t.d. börnin hennar fyrir einelti í skólanum 
vegna pólitískra skoðana foreldrana sinna, eins og kemur fram í nýútkominn bók eftir 
dóttur Jakobínu, Sigríði Kristínu Þorgrímsdóttur: Alla mína stelpuspilatíð.19 Hún er líka 
afgerandi feministi og það hvernig hún t.d. í báðum sögunum sem ég nota í leikgerðina 
stillir saman konum sem eru á sinn hátt fulltrúar fyrir tvo andstæða hópa kvenna. Annars 
vegar konunni sem gengur inn í hið hefðbundna feðraveldi og leikur sitt hlutverk 
þar sem móðir og húsmóðir fyrst og fremst, þar sjáum við Stínu og Sölu. Hins vegar 
sjálfstæðu konuna sem fer sínar eigin leiðir, menntakonuna, í því hlutverki eru Anna og 
Jakobína sjálf sem í sögunni getur ekki einu sinni hugsað sér að giftast. 

Það sem talar sterkast til mín í sögunni er því ekki endilega hinn stjórnmálalegi 
pólitíski bakgrunnur sem hefur þó afar sterka nærveru í flestum verkum Jakobínu. 
Ég er ekki að draga það fram öðru fremur í minni framsetningu. En með því að halda 

17 Jakobína Sigurðardóttir, Í sama klefa, bls. 41.
18 Fólk á suðvesturhorninu, upp á Akranes náði sendingum frá Kanasjónvarpinu 1961-–1970.
19 Hér má fá innsýn í bókina http://www.forlagid.is/?p=626863. 
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sögunni á því tímabili sem hún er skrifuð fyrir held ég að það hafi í sjálfu sér skírskotun 
í stóra samhenginu þó ég fylgi því ekki sérstaklega eftir. Við finnum fyrir yfirvofandi 
hættunni af heræfingunum og þeirri togstreitu t.d. sem það veldur milli vinkvenanna að 
Stína, aðalpersónan, hefur Kanasjónvarpið á heimilinu. Svo þegar þær verða vitni að 
heræfingum við hús Stínu er það líklegast í eina skiptið sem þær tala beint um þá gjá 
sem hefur skapast á milli þeirra. Þær verða allt í einu fulltrúar fyrir heimsveldin tvö. 
Eða þær fylkingar sem annars vegar þrömmuðu til að fá Ísland úr Nató og herinn burt, 
og hina sem sneru blinda auganu að því sem var að gerast í herstöðvarmálum á Íslandi. 
Þannig finnst mér höfundur setja upp þessa andstæðu hópa eins og þeir koma henni fyrir 
sjónir, til að skerpa á hennar pólitísku sýn. Þó þetta sé í sjálfu sér einfölduð heimsmynd 
og vissulega ekki allir sem myndu skrifa undir hana.

Ég nota Lífshættu alla meira eða minna, klippi ekkert úr samtölunum en flétta inn smá 
samtölum sem koma inn í frásögnina og bæta við hana. Eitt dæmi er þegar Stína gengur 
með Önnu um húsið og sýnir henni, annað er þegar við heyrum Stínu og eiginmann 
hennar standa dótturina að verki þar sem hún er reykjandi sígarettu. Þar verður það 
endurlit eða flashback. 

Þar sem Í sama klefa er skáldsaga sem spannar miklu stærra svið í frásögn sinni 
einbeiti ég mér að þeim samtölum sem snúa að persónulegri hlutum og ástinni. Hvernig 
þær Jakobína og Sala kynnast og í framhaldi af því hvernig Sala opnar sig fyrir 
Jakobínu. Fyrstu manneskjunni sem hún hittir sem hún getur trúað fyrir þeim atburðum 
sem hafa legið á hjarta hennar lengi og hún hefur þurft að leyna fyrir sínum nánustu. 
Maður veltir fyrir sér hvernig stendur á því að hún verður svona opinská en á sama tíma 
þá hittir hún þarna manneskju sem hún þekkir ekkert og þekkir hana ekki. Þær eiga 
líklega aldrei eftir að hittast aftur.

Efnislega hafði ég gert upp hug minn um það sem að mínu mati ætti að vera kjarninn 
í verkinu en áður en ég gat farið að setja saman handritið og klippa fannst mér ég verða 
að finna mér leið til að hafa formið skýrt. Þar sem ekki var hér um línulega frásögn að 
ræða í hefðbundnum skilningi og ég vissi að ég vildi flakka á milli frásagnanna tveggja, 
ákvað ég að hugsa þetta sem tónverk. Það er heldur ekki svo fjarri lagi þar sem þetta er 
verk fyrir hlustun, eins og tónlist. Ég er hinsvegar ekki menntaður tónlistarmaður svo 
ég greip til þess ráðs að tengja dansinn inn í verkið. Ég hef stundað 5 ryþma dans20 og 
grunnhugmyndin í honum er að allt í lífinu fer í gegnum 5 ryþma: flow/flæði, staccato/
óbundið, chaos/öngþveiti, lyrical/ljóðrænu og stillness/kyrrð. Ég ákvað að það væri 
útgangspunkturinn minn, að verkið færi í gegnum þessa 5 ryþma. 

Þegar til kom varð það auðvitað ekki alveg þannig en það hjálpaði mér að finna 

20 http://www.5rhythms.com/gabrielle-roths-5rhythms/



20

einhvern takt inn í verkið. Millikaflarnir sem koma inn í samtölin og brjóta þau upp, eru 
samdir í þessum 5 ryþmum. Þeir eru lengri framan af, s.s. flæði, staccato og chaos, en 
ljóðrænan og kyrrðin eru styttri kaflar. Það er í samræmi við það hvernig okkur finnst 
tíminn alltaf líða hraðar og hraðar eftir því sem við verðum eldri. Þegar við erum börn 
þá skynjum við tímann öðruvísi, sbr. aðfangadagur sem ætlaði aldrei að líða þegar 
við biðum eftir því að jólin færu í gang og við gætum farið að opna pakkana. Eða 
föstudagurinn langi sem manni sem barni fannst óendanlega langur eins og nafnið gaf 
til kynna en hefur skroppið saman með árunum. Hvað sem veldur þá er eins og upplifun 
okkar af tímanum breytist með árunum. Áður en við vitum af eru komin jól aftur. 
Dagurinn dugar ekki fyrir allt sem við þurfum að koma í verk. Líkt og tímahjólið snúist 
alltaf hraðar og hraðar. Þannig leik ég mér með það að uppbrotin verða styttri þegar á 
líður verkið til að reyna að fanga þá tilfinningu. Þessir millikaflar eru hljóðskúlptúrar 
sem standa sér innan verksins en tengja saman aðra hluta verksins og þessa tvo heima, 
skipið og heimilið þar sem samtölin eiga sér stað. 

Ein vinnuaðferð sem var mér innblástur þegar ég valdi textann inn í þessa millikafla 
var að taka orð eða setningar sem mér fannst vera kristallar í verkinu og hafa sem 
þungamiðju. Rugla orðunum saman, kasta þeim upp og láta svo tilviljun ráða því í 
hvaða kafla þau myndu lenda. Þetta er þekkt vinnuaðferð í ljóðagerð. Svo fór ég nú ekki 
alveg þá leið en hún leiddi mig inn í það hvernig ég setti textann saman á endanum. Ég 
gerði það ekki fyrr en ég var búin að velja þann texta úr sögunum sem ég vildi nota. 
Þann texta sem tengdist þeim þræði sem ég vildi halda. Þá plokkaði ég út orðin sem mér 
fannst tengjast hverjum ryþma fyrir sig. Raðaði þeim upp á vegg og lék mér að því að 
færa þau á milli flokka – flow/flæði, staccato/óbundið, chaos/öngþveiti, lyrical/ljóðrænu 
og stillness/kyrrð þar til innsæið sagði mér að þarna væri það komið á réttan stað.

Í grunninn fylgi ég framvindu hverrar sögu í réttri tímaröð. Ég hélt í upphafi að ég 
myndi jafnvel stokka það meira upp en þegar til kom fannst mér nægileg flækja í því 
að skeyta sögunum saman, ásamt með milliköflunum til að brjóta upp framvinduna. 
Kaflarnir sem urðu til í leikspuna koma líka fyrir á sama stað og þeir eru nefndir til í 
sögunum. Þannig heldur tímalínan sér, sem er í hverri sögu fyrir sig. Annað sem hafði 
líka afgerandi áhrif á leikgerðina var sú ákvörðun að nýta upplestur sem til var með 
Jakobínu á skáldsögunni Í sama klefa. 

Þegar ég byrja að vinna handritið, eins ég kem inn á fram í kafla 2.3, er tilfinning 
fyrir því hvað kjarna úr sögunum tveimur mig langar að fanga. Það er líka þetta hvernig 
hlutirnir fara sjaldnast eins og við vorum búin að sjá fyrir okkur. Hvernig maður hefur 
löngun til að tjá sig um eitthvað en gerir það ekki og eftirsjáin býr í manni árum saman. 
Vitundin um það hvernig allt hefði getað farið öðruvísi ef maður hefði bara ... eða hvað? 
Sú staðreynd að Sala er á leið til læknis, hugsanlega í uppskurð vegna vandamála í 
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móðurlífinu, eykur kannski löngun hennar til að skrifta. 

2.3.1. Að nýta gamlar upptökur úr safni RÚV

Sumarið 2013 var endurfluttur á Rás 1 lestur Jakobínu Sigurðardóttur, frá júní 1989, 
á skáldsögu hennar Í sama klefa. Á sama tíma var ég að vinna í þessari leikgerð sem 
byggir á tveimur verkum hennar, smásögunni Lífshættu og Í sama klefa. Þegar ég 
hlustaði á Jakobínu fékk ég þá hugmynd að það gæti verið spennandi kostur að nota 
hana sjálfa í eitt hlutverkanna. Ég velti fyrir mér hvort það væri tæknilega mögulegt og 
hafði samband við Viðar Eggertsson til að athuga hvort hægt væri að fá upptökurnar 
á diski. Honum leist vel á hugmyndina, útvegaði mér þær og ég fór að gera tilraunir 
með að klippa rödd hennar saman við mína í tölvunni minni heima. Ég sá að miðað við 
hvernig það virkaði með minni frumstæðu tækni þá hlyti það að vera leikur einn þegar 
fær og reyndur tæknimaður færi höndum um efnið í réttu græjunum. Svo ég ákvað að 
fara þessa leið. Það þýddi um leið að textanum var þá settur afgerandi rammi. Ég gæti 
ekki hnikað til eða klippt textann að nokkru leyti í þeim köflum þar sem ég væri með 
hennar texta, hvorki það sem hún sagði eða viðbrögð hennar við hinni persónunni sem 
léki á móti henni.

Hér opnast vitanlega fyrir margvíslega möguleika í útvarpsþáttagerð af öllu tagi ef 
maður hugsar um allt það efni sem er til í ómetanlegu segulbandasafni Ríkisútvarpsins. 
Þar finnast gullmolar með gengnu fólki, bæði viðtöl, leikrit og þættir af ýmsu tagi sem 
hægt væri að endurskapa í nýju samhengi. Hjálmar Hjálmarsson leikari og leikstjóri, 
sem hefur unnið mikið í Útvarpsleikhúsinu, fer einmitt aðeins inn á þessar brautir í 
viðtali sem ég tók við hann í tengslum við þetta verkefni.

Það vekur auðvitað líka spurningar um framtíðarnotkun segulbandasafnsins og 
reglur varðandi leyfilega notkun. En þetta eru óneitanlega spennandi möguleikar og 
ímyndunaraflið kemst strax á flug. Hér er í það minnsta vannýttur sjóður af efni sem 
gæti nýst skemmtilega og gert okkur kleift að skapa ný tengsl við höfunda með því efni 
sem til er þar og hefur ómetanlegt sögulegt gildi.

Hins vegar heyri ég það á Einari Sigurðssyni tæknimanni að enn er langt í land 
með að skrásetja þetta mikla safn og færa það yfir á digital form þannig að það verði 
aðgengilegt. Það skortir í augnablikinu fjármagn til að fylgja þeim framkvæmdum eftir 
og ekki ljóst hvenær því verður komið við.

2.3.2. Evrópsk áhrif

Þróunin síðustu ár, þegar litið er á það helsta sem er að gerast í evrópsku 
útvarpsleikhúsi, er sú að núna að verkin eru óræðnari en áður. Reynt er að þenja skynjun 
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áhorfandans til hins ítrasta og honum treyst fyrir því að setja saman verkið með hjálp 
ímyndunaraflsins. Við sjáum þessa þróun endurspeglast í öðru unnu efni fyrir útvarp, 
t.d. í svokölluðum „fléttu“ þáttum. Þar er hefðbundinni uppbyggingu frásagnarinnar 
kastað fyrir róða. Oft veit maður ekkert hvað er að gerast fyrr en langt er komið inn í 
þáttinn. Einn af frumkvöðlum þessa forms var fjölmiðlamaðurinn Þorsteinn J. Síðar 
hafa m.a. Þorgerður Sigurðardóttir og Viðar Eggertsson vakið athygli fyrir fléttu þætti 
sína. Þorgerður og Viðar eiga vel að merkja eiga líka sínar rætur í leikhúsi. Viðar hefur 
verið duglegur við að hvetja íslenska höfunda til að skrifa fyrir útvarpsleikhús og 
haldið námskeið fyrir skáld um þetta form. Hann hvatti mig til að hugsa út fyrir þennan 
hversdagslega sviðsleikhúsramma. Hugsa út fyrir bókina/söguna og ekki binda mig 
fullkomlega niður við verkið eins og það er í upprunalegu formi. Hann hvatti mig til að 
brjóta upp formið og nýta mér möguleika útvarps til hins ítrasta. Þetta hafði ég svo á 
bak við eyrað þegar ég vann leikgerðina og síðar í leikstjórninni. 

Viðar Eggertsson útvegaði mér af handrit og upptökur af nokkrum evrópskum 
verðlaunaleikritum, útvarpsleikritum sem hafa verið tilnefnd til Prix Europa. Ég skoðaði 
handritin og útfærslu þeirra. Þetta gerði ég til að kynna mér hvaða straumar og stefnur eru 
í gangi í þeim verkum sem þykja skara fram úr á þessum vettvangi. Það hafði eflaust áhrif 
á það hvernig ég nálgaðist mitt verkefni. Ég læt hér fylgja stutta umfjöllun um nokkur 
þeirra til að gefa innsýn í þær aðferðir sem verið er að nota og gera tilraunir með.

Kirkjubæjarklaustur eftir Vincent Tholomé, Belgía.
Í Kirkjubæjarklaustri leikur höfundur sér með hugmyndina um að heimsendir sé að 
fara að eiga sér stað. Stíllinn á þessu leikriti daðrar við fáránleika og er draumkenndur. 
Veðurskeyti til bæjarbúa Kirkjubæjarsklausturs: Aðeins tíu mínútur í heimsenda. Loka 
tilkynning. Aðalpersónan Sveinn ráfar einn um vindblásna og hráslagalega náttúru 
Íslands. Hann hefur verið skilinn eftir og dregur upp mynd sem sveiflast á milli þess 
að vera draumur eða martröð. Sérstaða verksins liggur einnig í því að hér skapar 
leikstjórinn hljóðeffektana með mannsröddinni einni saman.

Silence and cries eftir Andres Noormets, Eistland 2010.
Þetta verk gerist á veitingahúsi og áhorfandinn upplifir sömu mínúturnar aftur og 
aftur frá öllum borðunum. Það hefst á því að maður beitir konu ofbeldi og við heyrum 
viðbrögð alla við því og spjall í framhaldi af því. Þetta er mjög skemmtileg nálgun, 
maður heyrir sömu hljóðin sem taka athygli manns aftur og aftur svo við þekkjum 
hvar við erum stödd í atburðarásinni. Við heyrum líka óminn af hinum samtölunum í 
bakgrunninum.
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Shadowy house eftir Pipsa Lonka, Finnland 2010.
Fullorðin kona tekst á við sorgina eftir dauða móður sinnar. Hún heimsækir sumarhús 
þeirra þar sem lifna við minningar úr fortíðinni. Hugsanir dótturinnar er settar fram á 
einfaldan ljóðrænan hátt þar sem textinn er í bakgrunni en frásögnin er borin uppi af 
hljóðheimi minninganna þar sem móðirin sýslar í heimilisstörfunum. Sterkt form og 
áleitið. 

 
Opið hús eftir Hrafnhildi Hagalín, Ísland 2012.

Leikritið segir frá þegar leiðir fimm peróna liggja saman á opnu húsi úti í bæ. 
Þær grandskoða húsið með tilliti til ólíkra drauma, væntinga og langana en brátt 
fer fortíðin að gera vart við sig. Óhugnanlegur atburður í sögu hússins gæti 
varpað ljósi á tengsl milli persónanna. Hver eru þau, á hvaða tímaskeiði eru 
persónurnar í sínu lífi, hvaða leyndarmál geymir þetta „ókunnuga“ hús? [...] 
„Draumkenndur tónn einkennir útvarpsleikritið OPIÐ HÚS og sagan heldur 
hlustandanum allt til loka verksins. OPIÐ HÚS  er ljóðræn og jafnvel sorgleg 
rannsókn á því hvernig tíminn líður – í þessu tilfelli um ákveðið hús og hin 
ýmsu  herbergi  þess.”  - Úr umsögn Norrænu dómnefndarinnar um verkið.21 

Samtölin flæða á milli þess að vera samtöl fólksins á staðnum eða hugsanir þeirra. Í 
nútíð eða fortíð. 

Það var mjög gagnlegt fá tækifæri til að hlusta á og kynnast þessum verkum áður en 
ég tók til við að skrifa handritið að „Lífshættu“. Eitt er að ræða strauma og stefnur 
en annað að geta hlustað sig í gegnum verkin. Eins að sjá á prenti hvernig handrit eru 
útfærð fyrir útvarpsleikrit. Það kallar á ákveðna uppsetningu svo það skiljist hvernig 
leikritið er hugsað. Það er ekki spurning að það hafði áhrif á það hvernig ég nálgaðist 
mitt verk að hafa kynnt mér þessi verk áður. Ekki síst vegna þess að ég sá hvað nálgunin 
getur verið ólík eins og það að gera alla effekta eingöngu með röddinni eða láta verkið 
byggjast nánast eingöngu upp á hljóðum en ekki texta. Bara að vita af þessum ólíku 
leiðum opnaði huga minn fyrir möguleikum þegar ég fór að vinna með mitt efni.

 

21 Vefslóð, sótt apríl, 2014, http://www.ruv.is/leiklist/opid-hus-aftur
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3. Útvarpið sem leikhúsmiðill
One of radio’s great assets is that it can create dramatic atmosphere far 
surpassing that which is possible on stage, film or television. In the higher 
expressive arts, the artist asks us to perceive his truth not through all our senses 
but only through some, upon which we can concentrate in an imaginative way. 
An example was the BBC’s handling of the Royal Funeral. Which had the 
greatest emotional impact - the sound broadcast, or the television? Assuredly the 
former, because it left much to our imaginations and the latter left nothing.22

Það hefur ekki verið skrifað mikið um íslenskt útvarpsleikhús né mikið birt opinberlega 
um aðferðarfræði íslensks leikhúslistafólks. Ég ákvað því að taka viðtöl við 
leikhúslistafólks sem hefur mikla reynslu úr þessum heimi til að leitast við að fá innsýn 
í þeirra nálgun. Í þeirra reynslubanka er fjársjóður sem fengur væri að fyrir alla þá sem 
vilja stúdera íslenska leiklist að komast í. Þessi kafli byggir því meira og minna á þeirra 
tilsvörum.

„Útvarpið gefur svo mikla möguleika á því að ferðast í huganum út um allar trissur 
og það er kannski það sem er svona spennandi við útvarpsleikhúsformið að þú ert ekki 
bundinn við einn stað eins og þú ert í rauninni kannski miklu meira í leikhúsinu.“23 

Það er við hæfi að vitna hér í nýjasta verðlaunaskáld okkar á þessu sviði, Hrafnhildi 
Hagalín leikskáld.24 En hún hlaut Norrænu leiklistarverðlaunin árið 2013 fyrir verk 
sitt „Opið hús“ og 2. verðlaun í Prix Europa 2013 fyrir sama verk. Hún hlaut Grímu 
verðlaunin fyrir verk sitt „Einfarar“ sem hún leikstýrði sjálf. Hrafnhildur sló fyrst í 
gegn sem leikskáld með verkinu „Ég er meistarinn“ (1990) sem fjallaði um samband 
gítarnema við meistara sinn. Sjálf stundaði Hrafnhildur klassísk gítarnám lengi áður en 
hún lagði leikritaskrifin fyrir sig. Gefum Hrafnhildi orðið:

Það er skemmtilegt af því að tónlistin skiptir rosalega miklu máli í 
útvarpsverkum og hún þarf að falla vel að og hefur meira vægi en á sviðinu 
þegar það er ekkert sjónrænt. Það þarf að vinna hana inn í verkið. Það sér maður 
líka í þessum nýju verkum, þar er þessi vinna oft einhvern veginn algjörlega 
samofin textanum, vinnan með tónlistina. Af því ég hef skynjað texta yfirleitt 
mikið sem músík. Ég var kannski ótrúlega mikið í essinu mínu í útvarpinu, 
þar sem þetta fær svona byr undir báða vængi. Texti er náttúrlega vissulega 
tvennskonar, hann er annars vegar músík, stíll höfundar er auðvitað alltaf hans 
innri tónlist, og hins vegar er hann þær myndir sem hann kallar fram. Það er 
þetta tvennt. Ég átti einu sinni samtal við myndlistarmann um þetta. Hann spurði 
hvernig skynjar þú texta sem tónlist eða mynd og ég sagði ég skynja hann 
eiginlega nánast miklu meira sem tónlist. Hann sagði já ég skynja hana eiginlega 
bara sem myndir. Ég held það sé líka bara dáldið mismunandi hvernig fólk 
upplifir texta að þessu leyti. Ég held samt að það sem einkennir yfirleitt stærstu 
höfunda er sterkur stíll. Þú getur tekið hvern sem er, Laxness eða hvern sem er. 

22 John Fernald, sótt apríl, 2014, http://www.suttonelms.org.uk/articles15.html.
23 Hrafnhildur Hagalín í viðtali tekið 21. janúar, 2014.
24 Borgarleikhúsið, sótt apríl, 2014, http://www.borgarleikhus.is/leikhusid/folkid/listamenn/persona/164
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Ég hef líka verið að segja þetta hvað varðar leiktexta, mér finnst stundum eins 
og fólk átti sig ekki á því hér að hann er líka tónlist. Ekki bara hversdagslegt 
tal persóna sín á milli. Stærstu leikskáld allra tíma skrifuðu texta sem er unun 
að hlusta á og getur alveg eins verið músík eins og hvað annað. Þetta finnst 
mér í leikhúsinu, sérstaklega íslensku leikhúsi vera rosalega vanmetið. Fólk 
áttar sig bara ekki á því einhvern veginn að það þarf að vera líka stílbragð í 
leiktexta. En við höfum mjög litla hefð hvað þetta varðar, ljóðrænu í leiktexta. 
Það einhvern veginn þykir kannski tilgerðarlegt. Aðrar þjóðir hafa náttúrlega 
mörg hundruð ára hefð hvað þetta varðar. Það fyrsta sem að, þegar ég fór nú 
í nám til Frakklands t.d. í Sorbonne og maður fór að fara í leikhús þar og lesa 
verk eftir franska samtímahöfunda þá var alltaf það fyrsta sem var nefnt, já hann 
skrifar svo flottan texta, stíllinn er svo flottur. Hér er bara sagt alltaf já hann 
skrifar góðan díalóg. Það þýðir að samtölin renna eitthvað eðlilega, eða eru 
hversdagsleg og gætu átt við okkar samtal núna t.d. eldhúsumræður. Ryþmískt 
séð er ég ofsalega meðvituð um textann hvort sem er í útvarpi eða á sviði. Það 
skiptir mig miklu máli.25

Sviðsetning á verki í útvarpi lýtur allt öðrum lögmálum en sviðsetning verks á leiksviði. 
Hlustandinn eða áhorfandinn eins og við skulum kalla þann sem nýtur útvarpsleikritsins, 
skynjar verkið fyrst og fremst í gegnum heyrnina. Allt annað á sér stað með hjálp 
ímyndunarafls viðtakandans. Þau verkfæri sem höfundur getur nýtt sér í útvarpsleikhúsi 
er að leika á þá skynjun með því að setja upp röð hljóða, þagna, texta og tónlistar sem 
kallar fram viðbrögð hlustandans. Fá hann til að skapa verkið í sínum hugarheimi. 
Að þessu leyti svipar útvarpsleikhúsinu til bókarinnar. Áhorfendur skapa sína eigin 
leikmynd og persónur og þannig verða myndirnar jafn margar og áhorfendurnir. Einn 
okkar reyndasti leikhúsmaður er Hallmar Sigurðsson, leikari, leikstjóri, leikhússtjóri 
Leikfélags Reykjavíkur (1987–1991) og Leiklistarstjóri Útvarpsins (2000–2008). 
Hallmar, sem leikstýrði sínu fyrsta útvarpsleikriti árið 1976, hefur gjarnan að leiðarljósi 
þessa setningu; „Lokaðu augunum til að sjá betur“ í útvarpsleikritum. Hann segir:

 
Það er útbreiddur misskilningur að útvarpsleikrit þurfi ekkert nema texta. Ég 
held þvert á móti að útvarpsleikrit þurfi meira á hinu sjónræna að halda en 
nokkur annar miðill einmitt af því að myndin er ekki til staðar. Við reiðum okkur 
þ.a.l. á myndsköpun hlustandans. En þú verður að búa til svigrúm og hint og 
fleira þannig að þessi sköpun fari af stað. Þú verður að búa svo um hnúta að sú 
sköpun eigi sér stað. Annars er verkið dautt.
Ég man oft eftir því þegar við vorum að lesa í leikhúsinu, verk sem við vorum 
að fara í gegnum hvað myndi henta okkur til flutnings á sviðinu, þá var mjög oft 
sagt þetta hentar okkur ekki, þetta er bara útvarpsleikrit. Af hverju? Af því að 
þetta er bara texti. Ef það er bara texti þá hentar það engan veginn í útvarpi. Það 
verða að vera myndir. Það er þess vegna sem ég held að það skipti svolitlu máli 
hvernig fólk hlustar.26

25 Hrafnhildur Hagalín í viðtali tekið 21. janúar 2014.
26 Hallmar Sigurðsson í viðtali tekið 21. janúar 2014.
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Staða leiklistarstjóra útvarpsins var fyrsta opinbera staða listræns stjórnanda á Íslandi 
þegar Þorsteinn Ö. Stephensen var ráðinn í starfið árið 1947. Útvarpsleikrit höfðu verið 
flutt í útvarpinu frá stofnun þess árið 1930 svo rætur þeirra liggja þar djúpt. Hallmar 
ólst upp við sterka hefð þar sem fjölskyldan safnaðist saman við útvarpið og hlustaði á 
leikrit. Hann rifjar upp:

Það sem var allra vinsælast hér á árum áður í útvarpi voru náttúrlega þessar 
endalausu sögur, bæði sakamál og stórkostleg ævintýr. Þær gerðu þessum stóru 
skáldsögum gjarnan skil í mjög mörgum þáttum. Mér dettur í hug úr íslenskri 
útvarpssögu, Halla og heiðarbýlið, Greifinn af Monte Christo og Lorna Doone, 
Hulin augu og allt þetta sem allir þekkja og þeir sem ekki upplifðu það finnst 
þeir þekkja það því þeir hafa heyrt svo mikið talað um það. Þetta leið undir lok á 
ákveðnum tíma vegna þess að fólk hafði ekki lengur, eða vegna þess að fólk gaf 
sér ekki lengur tíma til að hlusta á þennan massa og hlusta síðan aftur eftir viku 
eða dag eftir dag, alltaf á sama tíma eða eitthvað slíkt.
Ég held að þær listastofnanir sem hafa viðhaldið þessu formi hafi staðið sig 
mjög vel í því að endurnýja það. Það er aftur á móti samfélagið sem hefur 
farið aðrar leiðir og þessir griðastaðir íhyglinnar, sem að kannski þarf til þess 
að setjast niður og byrja að mála umhverfið, þeim hefur fækkað. Áreitið í 
kringum okkur er svo gríðarlega mikið að ég held okkur skorti þessa griðastaði 
íhyglinnar. Kannski er það engin tilviljun að einhver sagði í sjónvarpinu um 
daginn að hin nýju guðshús væru tónlistarhúsin af því að þar setjast menn niður 
og upplifa eitthvað göfugt eða göfgandi. Þessi andlega næring er kannski alveg 
jafn mikilvæg og grænn kostur. Ég held að útvarpsleikrit og útvarpsleikhús, það 
er kannski ekki mjög margra í dag en þeim sem hafa ratað þangað og þeim sem 
hafa lært að nýta sér það er það mjög mikilvægt.27

Hallmar nefnir þetta sjónræna í hugum hlustenda, hvernig nálgast hann það?

Það er svo breytilegt frá verki til verks. Það eru margar leiðir til að fara í 
ferðalag. Þú getur farið gangandi eða þú getur sest í stól og látið sýna þér 
myndir, látið fletta fyrir þig, eða þú getur gengið af stað sjálfur. Og þú veist 
ekkert hvað er handan við næsta horn. En til þess að það gangi upp þá þarftu 
annað hvort að treysta leiðinni, hafa með þér leiðsögumann eða hafa einhverja 
ástæðu til að leggja upp í ferðalagið. Það getur verið allt þetta í mismiklum 
mæli eða bara eitt af þessu. Í þessu eins og svo mörgu öðru held ég gildi það 
sem arkitektinn Mies Van der Rohe28 sagði: „Less is more“. Oft þarf ekki svo 
mikið og oft verður meira bara til að drepa á dreif eða eyðileggja. Þú þarft með 
einhverjum hætti að ná athygli hlustenda frá upphafi, ef að það tekst ekki þá 
verður ekki nein ferð farin saman. 
Ein elsta aðferðin til þess að gera þetta var maður á mann aðferðin, þ.e.a.s. 
sögumaður; sem að talaði persónulega til þín eða þér sem hlustenda fannst 
einhver persónulega tala til þín og hann leiðir þig síðan alltaf áfram. Í dag erum 
við orðin öðruvísi alin upp. Við gerum öðruvísi kröfur. Við erum sjálfstæðari, 
við erum frekari. Og við viljum fá að ráða ferðinni, þannig að einhver sem er 
alltaf að segja okkur hvernig við eigum að haga okkur, eða hvað við eigum að 
sjá, hvert við eigum að fara, hann fer fljótlega að fara í taugarnar á okkur. Fer 
að verða fyrir. Þannig að þessi sögumanns „fúnksjón“ hún er ekki „trikkið“ 
lengur í sama mæli eins og hún var. En þá held ég að þetta sem ég sagði um 

27 Hallmar Sigurðsson, viðtal, 21. janúar 2014.
28 Ludwig Mies Van Der Rohe (1886-1969). Þýsk-amerískur arkitekt.
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myndir, að það sé mjög mikilvægt að sá hljóðheimur sem að verkið opnar 
með, hann veki forvitni. Hann segi þér mátulega mikið til að þú byrjir að sjá. 
Að hann sé mátulega forvitnilegur til þess að þig langi að mála alla myndina 
og þú þarft stöðugt að vera að breyta þessari mynd eða skipta um myndir til 
að halda athygli. Það er ekki endilega gert með einhverjum stórkarlalegum 
aðferðum heldur miklu frekar með ákveðinni dýnamík. Alveg eins og bara eitt 
tónverk sem er skrifað í einni og sömu tóntegund. Það er samt dýnamískt og 
blæbrigðaríkt. Það hoppar aldrei út fyrir sinn ramma en það býður þér stöðugt 
upp á einhverja nýja meðferð á grunnstefinu. Það snýr því við eða það flytur 
það til í tónskalanum eða það gerir eitthvað með stefið. Þetta er alveg á sama 
hátt nauðsynlegt í útvarpsleikriti. Þú þarft ekki endilega að fara á 30 sekúndna 
fresti frá því að vera inni í það að fara út. Frá því að vera í sveit á Íslandi í það 
að vera í stórborg, fram og til baka. Heldur miklu frekar eru það blæbrigðin 
og dýnamíkin sem að kallar stöðugt fram eitthvað nýtt innan einhvers gefins 
ramma. Ég held að myndirnar, myndmál útvarpsins sé einhvern veginn með 
þeim hætti. Erum við þá að tala um raunsæi eða fantasíu? Annað hvort eða bæði. 
Það er engin regla í því frekar en í öðrum listformum. En þörfin fyrir mynd og 
dýnamík er eiginlega meiri eftir því sem þú hefur úr minna að spila. Og auðvitað 
hefurðu að einhverju leyti úr minna að spila í útvarpi heldur en þegar þú ert t.d. 
að gera kvikmynd en á sama hátt geturðu líka sagt að þú hafir miklu víðara svið 
vegna þess að um leið og þú sýnir eitthvað í kvikmynd, þá sýnirðu nákvæmlega 
hvernig það er og áhorfandinn getur fallist á það eða hafnað því. En ef 
áhorfandinn, ég vil miklu fremur tala um áhorfandann gagnvart útvarpsleikhúsi 
heldur en hlustanda, þegar hann hefur málað myndina þá er hann miklu ólíklegri 
til þess að hafna henni. Ef hann hefur málað hana sjálfur. Og það er kannski 
þessi stórkostlegi galdur sem aldrei verður alveg leystur. Hvernig fer maður að 
því að láta einhvern annan mála myndina fyrir sig. Því þetta gengur eiginlega út 
á það.29

Eins og ég minntist á hér að framan hefur átt sér stað ákveðin þróun í þessu samhengi 
sem hefur farið úr því að ná fram sem eðlilegustum hljóðum yfir í það að leika sér með 
það að taka hljóð úr samhengi, fara fram og aftur í tíma og rúmi og „leika á“ náttúrulega 
skynjun viðtakandans. Þegar útvarpstæknin kemur til sögunnar og verður aðgengileg 
verður það svo stórkostlegur möguleiki að geta tekið upp og spilað náttúruleg hljóð 
og tal að það verður í sjálfu sér heillandi miðill. Fræg útvarpsleikrit eins og „Innrásin 
frá Mars“ byggt á sögu H.G. Wells í leikstjórn Orson Welles (flutt 30. október 1938)30 
náðu að fanga raunveruleikann svo eðlilega að hlustendur héldu að þetta væri alvöru 
fréttaútsending af innrás Marsbúa. Jarðvegurinn var reyndar móttækilegur þar sem 
fjölmiðlar á þessum tíma endurspegluðu þá angist og spennu sem var í loftinu í 
aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar.31 Sú leið sem Orson Welles velur að fara verður 
svona áhrifarík þar sem hann nýtir sér útvarpið sem miðil inn í verkið, það hefst á 
„beinni útsendingu“ af því þegar Marsbúar hefja innrás sína. Líkt og í raunverulegum 

29 Hallmar Sigurðsson, viðtal, 21. janúar 2014.
30 Lemúrinn. Vefslóð: http://lemurinn.is/2013/07/30/innrasin-fra-mars-arid-1938-utvarpsleikritid-sem-skelfdi-milljonir-manna/. 

Hér má sjá brot úr upprunalegu útsendingunni og tilvísun í greinar úr Morgunblaðinu um þetta efni. Þessi krækja fer beint á 
upptökuna http://www.youtube.com/watch?v=Xs0K4ApWl4g

31 Wikipedia. Vefslóð: http://en.wikipedia.org/wiki/The_War_of_the_Worlds_(radio_drama).
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fréttatíma. Það var algjört nýnæmi þá og fólk efaðist ekki ef það datt inn í verkið mitt, 
ef það hafði misst af upphaflegu kynningunni. Í þessu tilfelli leikur Orson Welles sér 
með formið og líkir eftir því formi sem útvarpsleikritið er flutt í, sjálfu útvarpinu sem 
var á þeim tíma aðalfréttamiðill fólks ásamt dagblöðum. En útvarpið var sá miðill sem 
gat miðlað því samstundis sem átti sér stað. Þessi beina útsending sem hér var leikin 
er líklegast fyrsti vísirinn að raunveruleikasjónvarpi sem hefur á síðustu árum náð 
gífurlegum vinsældum.

Hallmar Sigurðsson leikstjóri kallar fréttamenn örsögumenn og heldur áfram:

Útvarpsleikhúsið er líka hluti af sagnahefð. Við erum í rauninni að gera 
nákvæmlega það sama og fréttamenn. Við erum að segja sögur. Eini munurinn er 
sá að í útvarpsleikhúsi þá hefur einhver tiltekinn höfundur velt fyrir sér tilteknu 
efni og samið upp úr því sögu á löngum tíma. Hann fær síðan einhverjum í 
hendur það að segja þessa sögu, að endursegja hana á sem áhrifaríkastan hátt. 
Það tekur einhverja daga eða vikur. Sögurnar sem við erum að hlusta á hinum 
megin í þessum svokölluðu staðreyndum, fréttum, eru ekkert sannari. Þær eru 
jafnvel ennþá ósannari vegna þess að þær eru miklu ónákvæmari. Það situr 
einhver fréttamaður eða fréttamenn, hlusta á fréttaskeytið og horfa á aðra 
fréttamenn segja sömu sögu. Síðan endursegja menn sögurnar aftur í sínum 
miðli á nokkrum sekúndum. Mér finnst mjög fróðlegt að heyra fréttir t.d. sem ég 
gerþekki. Því það segir mér hvað ónákvæmnin er mikil. Hvað örsaga fréttarinnar 
er í rauninni. Í mínum huga er góð skáldsaga eða gott útvarpsleikrit miklu 
sannari sögur heldur en nokkurn tíman þessar svokölluðu „facts“. En í eðli sínu 
kannski sami hluturinn bara mismunandi nálgun.32

Í beinu framhaldi af þessu er gaman að vísa næst í „Ekki fréttamanninn“ Hjálmar 
Hjálmarsson. En hann var með vinsæla grín sketsa á Rás 2 þar sem hann sneri út úr 
fréttunum. Hjálmar hefur unnið mikið við útvarp, leikið, leikstýrt, skrifað leikgerðir og 
þætti og hefur einlæga ástríðu fyrir þessum miðli sem útvarpið er. Hann kom til starfa 
hjá RÚV þegar María Kristjánsdóttir var útvarpsleikhússtjóri (1992-2000) og starfaði 
þar meira og minna til 2008–2009. Hjálmar er einn af þeim sem á minningar af því 
þegar fjölskyldan sat og dundaði þegar hlustað var á útvarpsleikrit í gamla daga og 
minnist m.a. leikrita eins og Dúfnaveislunnar og verka eftir Dickens. Hann tekur undir 
samlíkinguna við upplifun af því að lesa bók þegar við ræðum útvarpsleikhúsformið. 
Þar sem áhorfandinn hefur frelsi til að skapa sínar myndir sjálfur. Hjálmari finnst það 
hafa gefið sér mikið að fá að skapa í þessum miðli. Hann hafi þróast frá því að vinna 
með raunsæja effekta yfir í meira abstrakt frásagnaraðferð í gegnum hljóð og tónlist. 
Hvert verk kalli á sína aðferð og nálgun, innihaldið ráði forminu, hvað kalli á mann, 
raunsæi eða abstrakt. Það sé þó oft nauðsynlegt að fá tíma til að leita og prófa hluti til 
að finna rétta formið. Það gerist oft í gegnum gefandi samstarf við tæknimenn. Hjálmar 
segir að útvarpsleikhúsið sé gjörólíkt leiksviðinu að því leyti að þar geti leikstjóri tekið 

32 Úr viðtali við Hallmar Sigurðsson tekið 21. janúar 2014.
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leikarann upp og klippt hann til eftir á. Klippt út allar þagnir, bætt inn í þagnirnar, aukið 
hraðann eða hægt á, látið hann hljóma eins og vélmenni. Hann viðurkennir að stundum 
er fyrsta markmið leikstjórans að ná leikaranum út úr lestrartóninum. Í útvarpinu er 
yfirleitt unnið hratt og leikarar ná því ekki að læra textann sinn utanað. Oft kallar verkið 
á möguleika sem eru ekki sýnilegir um leið. Stundum er kannski upplestrarfrásögn 
akkúrat það sem verkið þarf. Túlkunarmöguleikarnir snúast líka við frá því í leikhúsinu 
varðandi nálægð og fjarlægð. Hljóðneminn er svo næmur að þegar leikarinn hvíslar 
í hann er hann kominn inn í eyra áhorfandans. Það er sama hugsun og á sviði, það er 
verið að segja sögu, en hljóðneminn kallar á nálgun í dramatík, á mikilvægum punktum 
þá er farið í nærmynd. Það er hægt að gera tilraunir og endalengt form verksins verður 
ekki til fyrr en eftir á í klippingu.

Hallmar Sigurðsson nefnir það að útvarpsleikritið sé miðill sem talar beint til 
hlustandans einslega, maður á mann. En fjölskyldan situr saman fyrir framan útvarpið 
og hlustar? Er það ekki sami hlutur þá og í leikhúsi? Sameiginleg upplifun hópsins? 
Hallmar tekur undir það að vissu leyti en á sama tíma var sussað á þá sem trufluðu og 
hver fyrir sig þurfti einbeitingu til að hlusta á sinn hátt. Og hann heldur áfram:

En nákvæmlega eins og með bæði formin þá á þetta kannski mismikið við. Við 
höfum t.d. dæmi um það í útvarpssögunni. Tökum bara frægasta dæmið Innrásin 
frá Mars sem spilaði á það að tala einmitt ekki við einstaklinginn heldur tala við 
heilt samfélag og fá heilt samfélag til þess að bregðast við og þvert ofan í það 
sem menn bjuggust við þá tókst það algjörlega.33 

Síðar, þegar nýnæmið var farið af þeim galdri að geta endurskapað raunveruleikann 
eins og hann „er“, þróast formið yfir í það að leika sér að því að ýkja raunveruleikann 
með því að verkin gátu orðið eingöngu samsetning hljóða og hefðbundið handrit að 
leikriti var stundum alveg út úr myndinni. Dæmi um það er finnskt útvarpsleikrit þar 
sem höfundur fer af stað með þá hugmynd að vinna leikrit í minningu móður sinnar 
og fer til þess í sumarhús fjölskyldunnar til að tengjast minningum úr barnæsku sinni. 
Verkið endar á því að vera samsett úr þeim umhverfishljóðum sem verða til við daglegt 
stúss, líkt og barn heyrir þegar það situr að leik og móðirin stússast í kring.34 Þrátt fyrir 
það að útvarpsleikrit hafi þróast í þessa átt þá lifir hin sígilda frásagnaraðferð enn. Eitt 
dæmið um það er leikrit Ásdísar Thoroddsen „Ástandið“ sem byggir á sannsögulegum 
atburðum sem áttu sér stað hér á Íslandi á stríðsárunum. Það verk var tilnefnt til Prix 
Europa verðlaunanna árið 2012. 

Einar Sigurðsson hefur komið að stærstum hluta þeirra leikrita sem framleidd hafa 
verið í Útvarpsleikhúsinu síðustu árin. Hann hefur fylgt mörgum þeirra sem hafa verið 

33 Úr viðtali við Hallmar Sigurðsson sem tekið var 21. janúar 2014.
34 Shadowy house, útvarpsleikrit e. Pipsa Lonka, YLE-Finnish Broadcasting Company. YLE Drama/Radio Theatre.
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tilnefnd til verðlauna erlendis og af verkum hans má nefna Djúpið (2011) eftir Jón 
Atla Jónsson og Opið hús (2013) eftir Hrafnhildi Hagalín sem bæði hlutu Norrænu 
leiklistarverðlaunin. Einar segir:

Mér finnst útvarpsleikhúsið íslenska vera algjörlega á topp fimm í Evrópu það 
sem ég hef heyrt. Það er alltaf verið að koma til mín og segja ég skil ekki af 
hverju þið eruð hérna þriðja árið í röð og þið eruð ekki búin að ná fyrsta sæti. 
Þá spyr maður sig hvort það sé pínulítil pólitík eða ekki. Maður veit það ekki. 
En við erum, og það sem er kannski mest gaman í þessu, það er að við fylgjum 
þessari þróun með útvarpsleikhúsið. Þetta er að verða pínulítið óræðari verk 
heldur en bara leikrit. Þetta er að verða pínulítið erfiðara að hlusta á þetta. Fólk 
hérna heima segir stundum þetta var ekki svona í gamla daga, maður gat bara 
hlustað á leikrit og svo var það bara búið, en maður er alltaf skilinn eftir eitthvað 
í lausu lofti. Ég var t.d. að klára verk sem hann skrifaði hann Árni Kristjánsson 
um Davíð Stefánsson og það má í rauninni segja að þetta hefði verið kallað 
hljóðverk frekar heldur en leikrit þó þetta sé algjörlega skrifað. Við settum þetta 
upp í Davíðshúsi og settum hljóðin inn í herbergin og það var mjög gaman að 
heyra þetta þar. En svo heyrði ég líka krítík um það hvaða djöfulsins drasl þetta 
var sem maður var að hlusta á á Páskadag. Það var ekki leikrit. Það var reyndar 
svona einn á móti fimmtíu. Það leikrit var svolítið órætt. Hverjir eru á lífi og 
hverjir eru ekki á lífi og svoleiðis. Á hvaða tilverustigi þú ert.35

Það er augljóst á ummælum þeirra sem eru að vinna með útvarpsleikhúsformið að 
það er síður en svo deyjandi form. Það er spriklandi af lífi hvoru tveggja hefðin og 
tilraunastarfsemin. Við Íslendingar erum söm við okkur að því leyti að við erum fljót að 
tileinka okkur nýja strauma og stefnur í listinni. Dálítið nýjungagjörn þar kannski eins 
og í tækninni. Það eru athyglisverðar pælingar hjá Hrafnhildi Hagalín varðandi texta í 
leikhúsi og eins þá hræðslu sem hún nefnir við að verðaa tilgerðarleg ef við reynum að 
fága stílbragð okkar. En það er greinilegt líka að hér hefur hver leikstjóri og höfundur 
sinn persónulega stíl þó að sameiginleg komi upp aftur og aftur eins og samlíkingin við 
tónlist og bók.

3.1. Leikgerð fyrir útvarp – andstætt leiksviði

Bjarni Jónsson leikskáld og leikstjóri fór fyrst að vinna við útvarpsleikhús Rásar 
1 árið 1998 þegar hann var ráðinn af Maríu Kristjánsdóttur þáverandi stjórnanda 
sem dramatúrg. Það vatt upp á sig og eftir Bjarna liggja í dag um 20 leikgerðir fyrir 
útvarpsleikhúsið, oftast byggðar á skáldsögum en einnig sígildum leikritum. Af þeim 
má nefna „Sölumaður deyr“ eftir Arthur Miller, „Glerdýrin“ eftir Tennessee Williams og 
„Sú gamla kemur í heimsókn“ eftir Friedrich Dürrenmatt. Bjarni hefur einnig samið 3 
útvarpsleikrit. 

35 Úr viðtali við Einar Sigurðsson tekið 29. apríl 2014.
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Þegar ég ræði við Bjarna um leikgerðir fyrir útvarp og hvernig hann velur og 
nálgast verkefni þá segir hann að með leikrit sem þegar hafa verið skrifuð sé kominn 
ákveðinn strúktúr í verkið svo snúist hans verkefni um það að fella leikritið að 
útvarpsleikhúsforminu. Sum leikrit henta vel fyrir útvarp en önnur síður. Dæmi um 
verk sem hentar vel er „Sölumaður deyr“ sem er verk sem gerist að miklu leyti í höfði 
aðalpersónunnar og flakkað er fram og aftur í tíma. Leikritið hefur sömu element 
og kvikmyndir enda verið unnið fyrir bæði bíó og sjónvarp. Þessi form, útvarpið og 
kvikmynd, hafa svipuð element og möguleika í uppbyggingu frásagnarinnar. Öðru máli 
gegnir um það þegar Bjarni vinnur að leikgerð upp úr skáldsögu. Þá er hann hrifnastur af 
því að nýta sér sögumann. „Útvarpið er svo mikið maður á mann form, það er bara þú og 
útvarpið og ekkert sem kemur þar á milli.“36 Bjarni líkir því einnig saman við sambandið 
við bókina. Þegar hann les skáldsögu þá „heyrir“ hann í gegn rödd sögumannsins. Ef það 
er hrein og klár sögumannsrödd í bókinni nýtir hann þann texta. Í leikgerð af skáldsögu 
nýtir hann í grunninn bara texta sem er í sögunni. En efni skáldsögunnar er yfirleitt 
stærrimeira en rúmast í tæplega klukkustundar verki svo vinnan gengur út á að klippa og 
raða textanum upp á nýtt eftir þeim þræði sem hann hefur valið að spinna í verkinu. Hann 
valsar með textann, færir milli persóna og flakkar til og frá í bókinni. Markmiðið er að 
reyna að skila anda bókarinnar en hér verður til nýtt verk. 

Ef við berum saman leiksviðið og útvarpið segir Bjarni auðveldara að fá fólk til að 
tengja við tímaflakk þegar það hlustar eingöngu, frekar en í leikhúsi. Tíminn er annar. 
Tuttugum mínútur á leiksviði lifa það af að það gerist ekki mikið, það er alltaf nóg að 
taka inn. Fólk slekkur á útvarpinu eftir fimm mínútur ef þú nærð ekki tekst að kveikja 
áhuga. Hér þarf að skoða hvernig maður heldur hlustanda við efnið. Hvernig veiðir 
maður fólkið inn í söguna. Þá finnst Bjarna sögumaður alltaf virka.

En þá komum við líka að stærsta sviðskrekknum hjá Bjarna í þessu vinnsluferli 
öllu. Hver á að vera sögumaðurinn? Þar liggur stærsti valkvíðinn. Leikaralandslagið 
á Íslandi er ekki það stórt, við vitum hvernig fólk hljómar, yfirleitt. Þegar komnar eru 
fleiri en fimm raddir í verkið þarf hver rödd að skera sig út. Þannig að það þarf að vanda 
valið því strax þegar búið er að velja sögumanninn er búið að leggja ákveðna línu í 
frásögnina. Það litar síðan ákvarðanatöku um önnur hlutverk í verkinu. Bæði vegna 
þess að raddir hinna leikaranna mega ekki vera of líkar sögumanninum og svo setur það 
hvernig rödd sögumannsins hljómar afgerandi tón í verkið í heild. Ef við bara ímyndum 
okkur dimma, dökka rödd sögumanns eða bjarta jafnvel skræka, þá er auðvelt að gera 
sér í hugarlund hvernig ólík raddgerð sögumanns getur í sjálfu sér verið stór hluti af 
verkinu í heild.

36 Úr viðtali við Bjarna Jónsson tekið 29. janúar, 2014.
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Nýjasta verk Bjarna, leikgerð af verkinu „Hér“ eftir Kristínu Ómarsdóttur var flutt 
á Rás 1 í hans leikstjórn í nóvember 2012. Þetta er þriðja verkið sem hann vinnur 
í samvinnu við hljómsveitina Múm úr verkum íslenskra nútímaskálda. Hin eru 
„Svefnhjólið“ eftir Gyrði Elíasson og „Augu þín sáu mig“ eftir Sjón. Bæði verkin hlutu 
Grímuna og Svefnhjólið auk þess Norrænu útvarpsleikhúsverðlaunin.37

Bjarni segir sköpunarferlið vera ólíkt eftir því hvort unnið erþú ert að vinna fyrir 
útvarp eða leiksvið. Mikið af mótun verksins gerist í eftirvinnslunni, líkt og í tónlist. 
Í leikhúsinu eru það miklu fleiri sem hafa áhrif á ákvarðanirnar sem eru teknar, það 
er meiri samvinna. „Í útvarpinu ertu einráður.“38 Hér er vald leikstjórans afgerandi í 
eftirvinnslunni líkt og framleiðandi hljómplötu.

En leikgerð hefur alltaf sérstöðu þar sem þar er ekki texti sem er skrifaður fyrir 
útvarpið heldur þarf að aðlaga hann að því formi. 

Það er líkt og ég geri í „Lífshættu“ og þar verður sérstaðan líka önnur þar sem undir 
liggja tvær sögur. Eins og Einar Sigurðsson segir í því samhengi:

„Lífshætta“ hefur algjöra sérstöðu út af því að þarna erum við með rithöfund 
sem er vel þekktur og þú býrð til leikrit úr þessum tveimur sögum. Það er erfitt 
að segja. Mér finnst þetta líka bókmenntaarfurinn er þarna, mér finnst líka þetta 
viðhorf til kvenna rosalega sterkt í þessu verki. Mér finnst þetta lýsa rosa vel 
þessum tíðaranda. Sérstaðan er sú að það er verið að vinna upp úr sögum sem 
voru skrifaðar til að lesa en ekki til að flytja sem leikrit. Þó þær hefðu verið 
lesnar einhvern tíma í útvarp. Þar er sérstaðan og líka hvernig er blandað saman 
þessum tveimur sögum og maður finnur einhverja samsvörun í þeim báðum. 
Eins og við gerðum það. Önnur er miklu fornari, í bátnum sko, og svo hin þó 
það sé sixties. Formið er svo innblásið af þessum nýju straumum og því að vera 
bara nógu kaldur að fara á milli sena og láta hlustandann um það að fatta hvað er 
í gangi. Það var líka svona svolítið kúl.

Ég beiti ekki þeirri aðferð eins og Bjarni Jónsson gerir þegar hann vinnur leikgerðir úr 
skáldsögum, að nota sögumann til að leiða áhorfendur áfram en á sama tíma hjálpar það 
áhorfendum að einhverju leyti að fá sömu innsýn að þeir fá að rýna í hugsanir Stínu og 
Jakobínu sem leiða söguna áfram hvor í sínum heimi. Stína heima hjá sér en Jakobína í 
skipinu. Þó mínar aðferðir flokkist líklega frekar undir þær sem eru að koma sterkar inn 
núna þar sem frásögnin er þrátt fyrir allt óræð og áhorfandinn skilinn eftir með eitthvað 
fyrir ímyndunaraflið að vinna úr.

3.2. Nýjar stefnur og straumar

Hvað segirðu um breytingarnar sem hafa orðið síðustu árin? Kalla þær á breytingar í 
aðferðafræði? Hvaða áhrif hefur þetta? Hallmar Sigurðsson svarar þessu: 

37 DV. Vefslóð: https://www.dv.is/menning/2013/11/24/miskunnarlaus-mordsaga-i-utvarpinu-UTU13X/.
38 Úr viðtali við Bjarna Jónsson tekið 29. janúar, 2014.
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Ég held að við séum nýbúin að vera að ganga í gegnum breytingar sem skiptu 
okkur gríðarlega miklu máli en ég held að við séum á leiðinni inn í tímabil 
og kannski komin með annan fótinn inn í það tímabil, þar sem þær skipta 
ekki lengur máli. Vegna þess að hlustun á útvarp eða áhorf á sjónvarp er farið 
að færast meir og meir yfir í „on demand“, að þú velur sjálfur hvenær þú 
sækir efnið og hvenær þú hlustar á það. Ég hlusta sjálfur orðið mjög sjaldan 
á útvarpsleikrit á dagskránni. En ég hlusta eiginlega á flest öll útvarpsleikrit. 
Af því ég get sótt þau á netið. Þó ég viti að gæðin eru lakari þá skiptir það 
mig svo miklu meira máli að geta valið mér hvenær ég geri þetta eða hitt og 
gæðamunurinn er líka hverfandi, verður minni og minni. Þannig að ég held að 
þessar spurningar sem voru kannski áhugaverðar fyrir tíu árum, ég hef ekki 
svo sterkar skoðanir á þeim í dag. Af því mér finnst við vera á tímamótum sem 
að eins og með alla hluti, við erum alltaf að reyna að aðlaga okkur einhverri 
tækni. Okkur tekst það aldrei vegna þess að tæknin er alltaf einhvern veginn á 
undan okkur. Þannig að ég held að formatið 30/50 mínútur sem eru algengustu 
formötin í útvarpsleikritum í evrópsku samhengi, og það er eiginlega bara í 
Evrópu sem menn stunda þetta, þetta format er ekkert heilagt lengur.39

Er lifandi áhugi fyrir útvarpsleikhúsinu hjá ungu sviðslistafólki? Hver er framtíðin? 
Hrafnhildur Hagalín: 

Það eru mjög skemmtilegar nýjungar gerðar í útvarpsleikhúsi í dag. Kom 
skemmtilega á óvart þegar ég fór að hlusta á fleiri verk „Prix Europa“ þegar 
Einfarar voru tilnefndir. Heyrði fullt af verkum, kom á óvart hvað það er 
nýstárlegt að gerast í dag. Fyrir nokkrum árum var þetta gamaldags form sem 
fáir nenntu að hlusta á. Nú er heilmikil nýsköpun. Verk þar sem var varla 
nokkuð sagt, nokkur orð. Kona, mamma hennar var nýdáin, hljóðin í gömlu 
hlutunum hennar og ákveðið sorgarferli í gegnum það. Ungt fólk er allt í einu 
farið að skrifa sérstaklega fyrir þennan miðil. Ég er t.d. að leiðbeinandi stúlku í 
lokaverkefni hennar í skapandi skrifum við HÍ. Hún er að skrifa útvarpsleikrit.

Hvaðan heldurðu að áhrifin komi? Hrafnhildur Hagalín: 

Bæði Viðari Eggertsyni að þakka, hann hefur lagt mikið í útvarpsleikhúsið sitt. 
Hefur hvatt íslenska höfunda frá því hann tók við [2008]. Svo líka bara það er 
ákveðin blanda listgreina, tónlistar, meiri áhugi ungs fólks á hljóðverkum, sýnir 
sig á þessum tónlistarhátíðum Myrkum músíkdögum, Tectonics, það er alltaf 
meiri og meiri aðsókn af ungu fólki sem sækir þessar hátíðir. Líka ákveðin 
bræðsla á milli popptónlistar og klassískar tónlistar. Þetta hefur áhrif, það eru 
allir með músík í eyrunum allst staðar. Mikill áhugi á hljóði. Tónlist, hljóði og 
þar með útvarpsverkum. Hljóðverkum. Tónlistarmenn, ung tónskáld líka farin 
að nota texta í sín tónverk, þar kemur líka ákveðin bræðsla.40 

Á vefsíðunni reykvelin.is sem er vefur um sviðsslistir, má finna skemmtilega grein eftir 
Árna Kristjánsson einn af leikstjórunum af yngstu kynslóðinni sem hefur bæði verið 
að skrifa og leikstýra fyrir útvarp.41; Greinin heitir Innanbúðarskýrsla 1: Heillandi 

39 Úr viðtali við Hallmar Sigurðsson tekið 21. janúar, 2014.
40 Úr viðtali við Hrafnhildi Hagalín tekið 21. janúar, 2014
41 Reykvélin. Vefslóð: http://reykvelin.is/2011/12/21/innanbudarskyrsla-1-heillandi-utvarpsleikhus/.
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Útvarpsleikhús. Þar lýsir Árni Kristjánsson vinnuferli sínu með ungum höfundi, Ævari 
Þór Benediktssyni:

Ég vildi framar öðru hvetja Ævar til að þróa stílinn áfram. Við ræddum 
byggingu handritsins og vorum sammála um að strúktúr væri ekki eins 
heilagt fyrirbæri í útvarpi eins og í kvikmyndum. Útvarpsverk er um fimmtíu 
mínútur, fyrstu og síðustu tíu mínúturnar þurfa að vera kröftugar vegna þess 
að athyglisgáfan endist ekki mikið lengur en í fjörutíu mínútur. Ævar skrifaði 
verkið á endanum í þriggja kafla byggingu en samt myndi ég segja að byggingin 
væri ekki hefðbundin Aristótelísk. Ég fer ekki nánar út í það. Annað sem ég hef 
lært um útvarpsmiðilinn er að útvarpshlustun gerist öll í ‘núinu‘. Áhorfandinn 
getur skilið mjög flóknar aðstæður á skömmum tíma. Sem dæmi má nefna atriði 
2 og 3 í Ímynduðum afstæðiskenningum. Gamlir menn tala saman í lest, skipt 
yfir á sjúkrastofu með sofandi sjúkling, tveimur starfsmönnum og ósýnilegum 
ímynduðum vin. En upplýsingar ferðast ekki auðveldlega milli atriða nema það 
sé stöðugt verið að halda í höndina á hlustandanum. Ef persóna er með kláða í 
þriðja atriði gleymum við að hana hafi klæjað þegar komið er að fimmta atriði.42

Það vakti athygli mína að Árni notar á fundum sínum með höfundinum mikið 
myndbönd til að draga fram og útskýra mál sitt og pælingar þegar þeir ræða formið. 
Hann setur upp eitt dæmi í pistlinum af mynd sem hann notar. Þetta minnir mig 
á aðferðir samsköpunar, „devised“, leikhússins enda oft erfitt að koma orðum að 
hugmyndum sem hver og einn sér fyrir sér í sköpunarferlinu án þess að beinlínis að 
fara út á gólf og prófa hlutinn eða geta vísað í eitthvað sjónrænt. Enn komum við líka 
að tengingu útvarpsins við kvikmyndina í frásagnaraðferð eins og nokkrir viðmælendur 
mínir komu inn á. Í nálgun Árna Kristjánssonar sem útskrifaðist úr námi í fræði og 
framkvæmd frá Listaháskóla Íslands finnum við líka fyrir áhrifum bræðslu listgreinanna 
eins og Hrafnhildur Hagalín kom inn á hér að framan.

Þegar ég lít yfir leikhúsvettvanginn í víðara samhengi, og listasviðið í heild sinni þá 
er það einkennandi fyrir flestar listgreinarnar að þær sækja í áhrif frá hvor annarri. Það 
er þessi bræðsla í gangi. Í leikhúsinu varð það sterkt þegar dansleikhúsið fór að koma 
inn í leikhúsið fyrir áhrif manneskju eins og Pinu Pausch.43 

Hún byrjaði að taka hversdagslegar hreyfingar inn í dansinn og leika sér með þær 
á alveg nýjan hátt með atvinnudönsurum en þar braut hún líka blað, hún fór að nota 
dansara sem voru eldri og „komnir á tíma“ samkv.æmt klassísku danshefðinni, og hún 
lét þá tala og segja sínar persónulegu sögur. Allt í einu fór ekki sýning á svið án þess 
að það væri dansað í henni. Þetta smit úr dansheiminum breiddi síðan úr sér og í dag 
eru mörkin á milli þess sem á ensku kallast „performance art“44 (stundum þýtt sem 
gjörningalist eða sviðslist en það nær ekki alveg yfir orðið) og sviðsleikhúss orðin 

42 Reykvélin. Vefslóð: http://reykvelin.is/2011/12/21/innanbudarskyrsla-1-heillandi-utvarpsleikhus/.
43 Pina Bausch. Vefslóð: http://www.pina-bausch.de/en/pina_bausch/.
44 Skv. orðabók: an art form that combines visual art with dramatic performance, www.oxforddictionaries.com
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mjög óskýr. Nútímadansari eins og Erna Ómarsdóttir tekur rödd og texta inn í sýningar 
sínar á alveg nýjan hátt, öskrandi úr sér lungum í hverri sýningu og þannig mætti nefna 
fleiri dæmi til. Eins og sjá má í innslaginu frá Árna Kristjánssyni hér að framan. Þessi 
hreyfing í listunum skilar sér auðvitað beint inn í útvarpsleikhúsið á einhvern hátt. Á 
sama tíma hverfa hefðbundnar uppsetningar aldrei alveg, ekki frekar en hefðbundnar 
uppsetningar á leiksviði. Þetta lifir hlið við hlið og hefur áhrif hvað á annað. En ég enda 
þennan kafla á því að vitna í orð Einars Sigurðssonar hljóðmanns sem hefur tekið upp 
flest útvarpsleikrit á Rás 1 síðastliðin ár, m.a. öll þau verk sem hafa verið verðlaunuð. 
Einar hefur fundið þessa þróun á eigin skinni. Hann segir um aðferðafræði sína:

Yfirleitt finnur maður hvort leikstjórar hafa sterka skoðun á því hvert þeir vilja 
fara með verkið sitt. Þá er maður svolítið teymdur með leikstjóranum. Það 
er kannski fyrir mig sem hljóðmann minna skemmtileg vinna. En mér finnst 
alltaf fleiri og fleiri koma til mín og gefa mér svolítið frjálsar hendur með hvert 
við leiðum þetta. Mér fannst það svolítið líka með okkar samstarf að þú gafst 
mér svolítið lausan tauminn hvert við færum með þetta. Svona almennt um 
útvarpsleikhús þá finnst mér alltaf meira og meira vinnan mín, hún er alltaf að 
verða meiri og meiri vinna. Þetta eru alltaf að verða meiri og meiri hljóðverk. 
Það er sú þróun, þá er ég ekki endilega að tala um tónlist heldur alls konar hljóð 
og hljóð heim og mér finnst það vera að aukast dálítið í leikritum. Það er ekki 
bara verið að opna hurð eða hella í glas eða eitthvað. Það er miklu meira og 
miklu dýpra sem er að gerast.45

45 Úr viðtali við Einar Sigurðsson tæknimann tekið var 29. apríl, 2014.
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4. Vinnuferlið frá sögu yfir í útvarpsleikrit

Í kafla 2.3 rakti ég glímuna við efnistökin og hvernig handrit að leikgerðinni þróaðist. 
Það var sú vinna sem fram fór áður en farið var í stúdíó. Hefðbundinn vinnslutími í 
leiklistarstúdíói fyrir verk af þessari lengd, um 50 mínútur, eru tvær vikur. Það er allur 
tíminn sem leikstjóri hefur til að taka upp með leikurum, finna til hljóð, klippa, hljóðsetja 
og vinna alla eftirvinnslu verksins. Í næstu köflum mun ég fara nánar í hvern lið fyrir sig 
sem á sér stað eftir að samstarf við tæknimann hefst. Í dag starfar bara einn hljóðmaður 
sem sér um upptökur á leikritum. Ég vann mikið þarna fyrstu árin, lék í nokkrum 
framhaldsleikritum og þá voru á tímabili þrír til fjórir hljóðmenn sem skiptu verkum á 
milli sín. Í dag hefur þetta verið skorið niður og ekki er eins mikið framleitt og áður.

Hljóðmaðurinn sem sinnir þessu í dag og vann með mér var Einar Sigurðsson eins 
og þegar hefur komið fram. Til nánari glöggvunar á honum þá er hann tónlistarmaður, 
menntaður í Vín sem kontrabassaleikari og hljóðupptökumaður. Hann hefur einnig 
starfað með sinfóníuhljómsveitinni í Barcelona og náði þar að komast á Olympíuleikana 
með þeirri hljómsveit. Einar hefur tekið upp öll helstu leikrit síðustu ára og hefur þar 
sem hann hefur verið tilnefndur oftar en einu sinni til Prix Europa útvarpsverðlaunanna. 
Hann hefur einnig gegnt dómnefndarstörfum fyrir þá keppni. Þá fá dómnefndarmenn 
þýdd handrit af öllum verkum í keppninni og hlusta samviskusamlega á allt . Þannig að 
fyrir utan það að vera mjög hæfur hljóðmeistari hefur Einar hefur ágætis innsýn inn í 
það helsta sem er að gerast í útvarpsleikritum í Evrópu í dag.

Áður en vinna hófst í stúdíó fékk ég einn fund með Einari Sigurðssyni hljóðmeistara 
verksins. Á þeim fundi fórum við yfir handritið, ræddum almennt um verkið og 
skoðuðum hvaða möguleikar væru í tæknilegri útfærslu. Þar með talið hvort mögulegt 
væri að klippa Jakobínu inn í verkið. Ég setti hann inn í mínar pælingar um það hvaða 
áhrifum ég sæktist eftir og hver, að mínu mati, væri kjarninn í verkinu. Að sama 
skapi opnaði ég fyrir það að hann gæti líka verið skapandi í ferlinu og komið inn með 
hugmyndir, verandi sérfræðingur í möguleikum hljóðsins. 

Ég fékk eina æfingu með leikurum áður en við fórum í stúdíó þar sem við lásum 
verkið nokkrum sinnum yfir. Við fórum í framhaldi af því yfir bakgrunn persónanna, 
sambandið á milli þeirra og lögðum línur í túlkun persónanna. Við ræddum einnig þá 
kafla sérstaklega þar sem ég hafði hugsað mér að nota spuna á staðnum.

Spuni er vinnuaðferð sem er notuð í leikhúsi. Spuni eða „improvisation“ er aðferð 
þar sem leikarinn spinnur atburðarrásina og textann eftir fyrirfram ákveðnum ramma. 
Oft notað til að dýpka kringumstæður eða persónusköpun. Spuni er lykilaðferð í 
samsköpunar eða „devised“ leikhúsi, þar sem leikhópur vinnur sýningu frá grunni í 
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gegnum ýmiss konar kveikjur (myndir, texta, hluti, sögur) án þess að handrit sé til staðar 
þegar vinnuferlið hefst.46

Í þessu tilfelli nýtti ég mér þessa aðferð við atriði þar sem Jakobína skrifaði 
atburðarás eða lýsti aðstæðum en hafði ekki skrifað niður samtöl. Þá ræddi ég það við 
leikarana hvaða andrúmslofti og takti ég sæktist eftir í samtölunum. Þegar við síðar 
fórum í tökur spunnu þau atriðin af fingrum fram innan þess ramma sem settur var, þar 
sem ákveðnir hlutir þurftu að eiga sér stað og koma fram. Kosturinn við þessa aðferð 
þegar vel tekst til, er að oft næst eðlilegri hrynjandi í samtölin. Ég ákvað að fara frekar 
þá leið en að skrifa sjálf upp samtölin í smáatriðum þó ég legði alveg ákveðnar línur. Í 
tökunum var þetta þróað áfram á staðnum með öllum sem að komu. Á æfingunni fyrir 
upptökur voru eingöngu Halldóra Rósa Björnsdóttir, Elva Ósk Ólafsdóttir ásamt mér.

4.1. Hljóðvinnslan

Í eftirfarandi köflum reyni ég að brjóta niður sköpunarferlið sem fram fer í stúdíói til 
glöggvunar þeim sem aldrei hafa kynnst því. Það gefur innsýn inn í það líka hvernig 
hugmyndir verða til og mótast í gegnum vinnsluferlið. Eins gefur það innsýn í hvað 
liggur á bak við það að ákvörðun er tekin um að fara ákveðna leið í útfærslu. 

4.1.1.Hljóðmyndin

Samtölin í Lífshættu og Í sama klefa eiga sér bæði stað í afmörkuðum heimi. Í Lífshættu 
eru persónurnar staddar inni á heimili Stínu, í Í sama klefa eru þær borð í skipi, ofan í 
káetu, eða í skipsklefa eins og titill bókarinnar vísar í. 

Við Einar Sigurðsson urðum að koma okkur saman um leiðandi stef í hljóðmynd 
þessa nýja verks. Við köstuðum á milli okkar hugmyndum og unnum úr því í 
sameiningu. Lykilorð í þeim hljóðheimi sem ég vildi skapa var innilokun. Tilfinningin 
af því að vera lokaður inni í klefa. Þar kallast á innilokunin í skipsklefanum og 
einangrunin inni á heimilinu. Til að leggja grunninn að þessari tilfinningu er langur 
kafli í upphafi verksins þar sem ekkert er talað, við heyrum manneskju ganga, inn gang 
og niður stiga. Það opnast og lokast hurðir, með lyklum eða ekki. Þannig vildum við 
teyma áhorfandann í gegnum hljóðræna skynjun, dýpra og dýpra inn í einhvern heim, 
án þess að gefa það upp alveg strax inn í hvaða heim hann er leiddur. Hann á að fá 
það á tilfinninguna að hann sogist inn í þennan heim, það lokist á eftir honum og hann 
einangrast þar. 

46 Devising in process ritstj. Alex Mermikides og Jackie Smart, Palgrave Macmillan 2010, England, má finna lýsingu á vinnuferli 
nokkurra þekktra hópa sem nota þessa vinnuaðferð þ.á. m. leikhópsins Shunt en þó voru samnemendur mínir í advanced theatre 
practice í Central School of Speech and Drama í London árið 1998–-1999. 
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Lykilatriði var að hafa heimana tvo, samtölin, vel afmarkaða svo áhorfandinn væri 
alltaf með það á hreinu í hvoru samtalinu hann væri staddur. Því til undirstrikunar var 
nauðsynlegt að hafa það í huga þegar leikkonur voru valdar í hlutverkin að þær væru 
með afgerandi ólíkar raddir. Samtölin í þessum tveimur heimum fara fram algjörlega 
ótengd hvort öðru en renna svo saman og kallast á í milliköflunum (5 ryþma) sem brjóta 
þau upp. 

Hrynjandin í samtölunum er líka hver með sínu sniði. Í káetunni ríkir meiri 
stöðugleiki, persónurnar sitja hver á sinni koju en það er meiri hreyfing á persónunum 
inni á heimilinu. Þær færa sig á milli herbergja, Stína sýnir Önnu einbýlishúsið sitt og 
áhorfandinn finnur að þetta rými er stærra, þrátt fyrir að það sé einangrað.

Jakobína leikur hér hlutverk Sölu. Í skáldsögunni er hún sjálf konan sem hittir Sölu 
fyrir á skipinu, svo þetta verður skemmtilegt tvist þar sem höfundur sögunnar hittir fyrir 
höfund leikgerðarinnar því það er ég sjálf sem leik Jakobínu í verkinu. Ég stóðst ekki 
freistinguna að leika mér með það að láta okkur höfundana leika á móti hvor annarri í 
verkinu, þegar ljóst var að Jakobína yrði Sala.

Það gefur að mínu mati verkinu alveg sérstaka áferð að hafa rödd Jakobínu um borð. 
Ekki bara af því það er merkilegt að það sé yfirhöfuð hægt, heldur á það einkar vel við 
persónuna sem hún leikur, hana Salóme (Sölu) Kjartansdóttur frá Hamri. Það hefði 
engin leikkona náð þessum áhrifum enda er hún ekki að leika þó hún lifi sig inn í verkið 
á köflum. Sú staðreynd gæti truflað einhvern því það er ákveðinn upplestrartónn í henni 
á köflum. En á einhvern hátt verður það líka effekt. Mér finnst hún líka hafa fortíðina 
í rödd sinni. Einhvern streng sem tengist tímabilinu sem sagan gerist á, sem hefur í sér 
hægari takt en nútíminn. Eitthvað fornt. Þetta varð slungin vinna hjá hljóðmeistaranum, 
Einari Sigurðssyni eða eins og hann lýsir því:

Það var mjög vandasamt vegna þess að Jakobína, suma dagana hafði hún lesið 
þannig að hún var bara í miklu stuði og maður gat algjörlega notað það eins og 
hún væri að leika á móti þér, og aðra daga bara rosalega mikið að lesa. Þá held 
ég bara að hún hafi ekki verið eins upplögð. Ég held það hafi verið nákvæmlega 
það. Mér fannst ég finna mun á því.47

Fyrir utan það hvort textinn hljómaði eins og hann væri talaður eða lesinn komu 
vandamálin líka til vegna aukahljóða og öndunar Jakobínu. Þá varð að beita brögðum, 
í einstaka tilfellum fluttum við til „hrein“ orð á milli ef við fundum þau annars staðar 
þegar við stóðum fram fyrir klippivandamáli. Þegar var öndun var á röngum stað, 
þ.e. stað sem erfitt var að láta falla eðlilega við nýtt textabrot og stundum skapaðist 
vandamál þegar heyrðist skrjáf í upptökunni þegar Jakobína fletti. Hér beitti Einar 

47 Úr viðtali við Einar Sigurðsson tæknimann, tekið, 29. apríl, 2014.
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hugkvæmni og ýmsum trixum til að breiða yfir og fella saman. Strax og komin var ein 
hljóðábreiða af umhverfishljóðunum í skipinu t.d. þá hljómaði þetta öðruvísi. Við tókum 
líka upp hreyfingar mótleikara hennar í rýminu, þar sem hún býður henni súkkulaði svo 
dæmi sé tekið. Þá fékk atriðið strax á sig lifandi blæ og hlustandi ætti að trúa því að þær 
væru staddar í sama rýminu.

Í upphafi var ég ekki viss hvort ég myndi vilja nota tónlist eða ekki. Ég ákvað að 
bíða með að taka þá ákvörðun þar til ég heyrði hvernig atriðin væru að gera sig í 
klippingu og eingöngu þá ef mér fyndist hún nauðsynleg. Þegar upp var staðið varð 
tónlistin meiri en ég reiknaði með í upphafi en ég notaði hana aðeins þar sem hún fann 
sér stað. Dæmi um það er atriði sem við bættum inn í þegar Stína er að sýna Önnu 
húsið, við létum hana kveikja á sjónvarpinu og þema lagið úr Bonanza hljómar og 
tekur yfir atriðið eitt augnablik. Eins og sjónvarpið sem miðill hefur tilhneigingu til 
að gera. Annar tónlistarkafli fann sér stað í ástarkaflanum stillness/kyrrð undir lokin. 
Lykilatriði þar var að nota tónlist sem fólk þekkti ekki og myndi ekki tengja við neitt 
sérstakt heldur undirstrika ákveðið andrúmsloft. Öfugt við tónbrotið úr Bonanza sem 
er hlaðið merkingu og minningum fyrir tiltekinn aldurshóp.48 Bonanza þættirnir voru 
komnir á dagskrá Ríkissjónvarpsins haustið 1969 en höfðu áður verið árum saman í 
Kanasjónvarpinu.

4.1.2.Vinnuferlið í stúdíóinu

Fyrsta daginn í stúdíóinu byrjuðum við Einar Sigurðsson á því að fara saman yfir 
nýjustu útgáfu af handritinu sem var í mótun fram á síðustu stundu. Eftir að hafa farið 
í gegnum það gekk Einar í það að klippa samkvæmt handritinu allar þær setningar sem 
Sala segir úr upptökum af upplestri Jakobínu Sigurðardóttur sjálfrar á Í sama klefa. Það 
var nauðsynlegt að hafa þann grunn tilbúinn til að vinna út frá í upptökum á öðru efni. 

Næsta dag tókum við upp „samtöl“ Jakobínu við Sölu, þær setningar sem Jakobína, 
leikin af mér, segir í samtali sínu við Sölu, og loks hugsanir Jakobínu sér. Þar er ákveðin 
pæling sem þarf að leggja niður í sambandi við notkun hljóðnema, annars vegar til að 
taka upp hugsanir Jakobínu og hins vegar samtöl Jakobínu og Sölu. 

Það sem var sérstakt fyrir mig sem leikkonu í þessum tökum var að ég varð að 
leika allar mínar setningar á móti Jakobínu út í tómið. Ef Einar hefði spilað upptökur 
á setningum hennar þá hefði það lekið inn í upptökurnar á setningum mínum og 
eyðilagt möguleika í klippingu eftir á. Þetta minnti mig á það þegar stundum maður 
þarf stundum að gera innilegar senur í bíómynd á móti „sjálfum“ þér því tæknilega er 

48 Wikipedia. Vefslóð: http://en.wikipedia.org/wiki/Bonanza.
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ekki hægt að hafa mótleikarann nálægt vegna stöðu myndavélarinnar og maður leikur bara 
á mót einhverjum punkti, jafnvel innilegustu senur. En starf leikarans gengur jú að miklu 
leyti út á það að virkja ímyndunaraflið öllum stundum og hér reyndi sannarlega á það. En 
þetta gekk vel og rúllaði inn. Ég held að Jakobína hafi verið með okkur í anda og sent okkur 
sköpunarkraft að handa, það var eitthvað svo mikið lán yfir allri þessari vinnu.

Þriðja dag í stúdíói fórum við í tökur með utanaðkomandi leikurum, þeim Halldóru 
Rósu Björnsdóttur og Elvu Ósk Ólafsdóttur. Hvort tveggja frábærar leikkonur með 
mikla reynslu sem taka vel við leikstjórn og gefandi var að vinna með. Þann dag komu 
líka Gunnar Hansson og Kristín Erna Úlfarsdóttir sem léku fjölskyldu Stínu í spunnum 
atriðum á staðnum, senum sem ekki voru í sögunni fyrir en gert ráð fyrir í handriti/
leikgerðinni. Einnig Atli Þór sem kom inn og ljáði einni persónu rödd sína. Þannig að 
á einum degi í tökum ljúkum við við samtöl Stínu og Önnu úr smásögunni Lífshættu. 
Fyrst unnum við samtöl þeirra tveggja, svo spunasenurnar með fjölskyldu Stínu og loks 
hugsanir Stínu sér eftir það. Í nálgun þess að skapa heildstæða hljóðmynd fórum við 
þá leið að búa til, skref fyrir skref, þann grunn sem þurfti að vera og byggja svo ofan á 
hann. Við vildum forðast það að ofhlaða og hafa heimana tvo skarplega afmarkaða. 

Fyrsta skrefið í hljóðsetningu var því að finna hljóð sem myndu afmarka hugsanir 
persónanna. Annars vegar Stínu, hins vegar Jakobínu. Rafhljóð leiðir okkur inn og út 
úr hugsunum Stínu, mjög afgerandi, því ákváðum við að halda hljóðinu hreinu undir 
hugsunum hennar. En við leiðum inn í hugsanir Jakobínu með tónlist/atmosi sem liggur 
undir hugsunum hennar, lyftir þeim og undirstrikar á annan hátt. Það er meiri andstaða 
við skipahljóðið sem er stöðugt undir í því samtali en þögnin er meiri andstæða við 
hljóðheiminn í stússinu inni á heimili Stínu. 

Hljóðheimurinn í milliköflunum sem eru klipptir saman milli samtala, er valinn til að 
undirstrika taktkaflana, flow/flæði, staccato/óbundið, chaos/öngþveiti, lyrical/ljóðræna, 
stillness/kyrrð og meira hugsaður eins og tónlist. Allar setningarnar í milliköflunum 
eru eru allar inni í leikritinu og eru klipptar beint úr samtölunum sem við höfðum þegar 
tekið upp. 

Í allri hljóðmyndinni höfðum við það líka í huga að forðast að vera of „lógísk“ eða 
naturalistísk í hljóðmynd. Að það væri ekki nauðsynlegt að heyra öll umhverfishljóð 
sem óhjákvæmilega fylgja því t.d. að koma inn í hús eða að hella upp á kaffi. Frekar 
að fara þá leið að nota hljóðin til að skissa upp mynd, gefa í skyn eða kveikja hughrif 
heldur en að tína til nákvæmlega öll hljóð sem myndu verða til í náttúrulegum 
aðstæðum atburðarásarinnar.

Lokahnykkurinn kom með síðasta lagbrotinu sem við duttum niður á fyrir tilviljun 
og smellpassaði í kyrrðina/stillness, í lokin þegar ástin kallar á Salóme. Þannig lokast 
hringurinn frá því við heyrum fyrst minnst á Salóme í dánarfregnunum, þegar við 
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heyrum hinn látna ástvin hennar kalla á hana, hlýrri röddu eins og amor ... Salóme ... 
Salóme ... og verkið deyr út. Eins og við öll, að lokum.

4.2.3. Lokaáhrif

Ég fyrir mína parta var ánægð með útkomuna. Ég var svo heppin að fá tækifæri til 
að vinna með gríðarlega góðum hljóðmanni, Einari Sigurðssyni og auðvitað á hann 
sinn þátt í að móta verkið. Það sem ég heyri er verk sem fer af stað, kveikir hughrif og 
framan af er maður ekki alveg viss hvert það ætlar með mann. Fyrstu tvær persónurnar 
afmarka heimana tvo sem síðan kallast á. Í upphafi virðist fátt sameiginlegt með þeim 
nema hvað þetta eru samtöl tveggja kvenna. Þegar líður á leikritið skynjar hlustandinn 
smám saman meir og meir að það er einhver þráður þarna á milli. Hann nær ákveðnum 
hápunkti þegar efnislega skiptir beint á milli samtalanna þar sem konurnar tala um 
eiginmann sinn og heimili (hús). Umræðan verður líka innilegri eða opinskárri þegar 
líður á og stef sem kveikja tilfinningaleg hughrif eru endurtekin í milliköflunum. Þannig 
verður einföld lokaniðurstaðan tilfinning fyrir þeirri löngun, að við getum sagt það sem 
við viljum þegar við viljum það. Að við getum brugðist við aðstæðum þegar þær gerast 
en ekki eftir á. Að við getum tjáð okkur við þann sem við elskum. Að við getum elskað 
og verið elskuð.

Ég get heldur ekki talað um lokaáhrif án þess að nefna þau áhrif sem það hefur að 
hafa höfund saganna, Jakobínu Sigurðardóttur sem lést 21. janúar 1994, í einu stóru 
hlutverki. Ég vissi að það væri áhætta sem ég er að taka þar en mér finnst sá litur sem 
það setur á verkið eingöngu mála sterkari heildarmynd. 

Sem höfundur fannst mér leikstjóri ná að fanga það andrúmsloft sem ég fór af stað 
með. Sem leikstjóri var ég ánægð með gefandi samstarf við alla þá sem komu að 
verkinu. Fyrir utanAuk hljóðmannsinsn stóðu leikararnir einstaklega vel, þó ég láti mína 
eigin frammistöðu liggja á milli hluta og aðra um að dæma hana.

Eftir situr sterk tilfinning fyrir þessum miðli sem útvarpsleikhúsið er og von um 
að það megi halda áfram að vaxa og blómstra þrátt fyrir þá fjárhagsörðugleika sem 
Ríkisútvarpið hefur þurft að glíma við og það er óskandi að því verði ekki fórnað á altari 
niðurskurðar. Það er svo sannarlega mikilvægur póstur í okkar menningarlandslagi.

4.3. Flutningur verksins

Þegar það var ljóst að verkið yrði ekki frumflutt í Útvarpsleikhúsinu fyrr en haustið 
2014 fór ég að hugsa þann möguleika að gera annað viðburð og frumflytja verkið bara í 
kvikmyndahúsi um það leyti sem ég væri að legga lokahönd á verkið í heild. Við lukum 
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við útvarpsleikritið sjálft um miðjan október og ég tók stefnu á það að frumflytja það í 
janúar því á þeim tíma hafði ég hugsað mér að útskrifast frá HÍ í febrúar 2014 og mér 
fannst alltof langt að bíða fram á haust til að sjá viðbrögð áhorfenda við verkinu. Svo 
þróaðist þessi viðburður upp í það að verða spennandi tilraun um nýja miðlunarleið 
útvarpsleikrita.

4 .3 .1 . Ný miðlunarleið

Ég hafði samband við Hrönn Sveinsdóttur framkvæmdastjóra Bíó Paradísar varðandi 
möguleika á því að flytja verkið þar í myrkvuðum bíósal. Það varð úr að samningar 
tókust með sýningar í sal 2. Sá salur tekur rúmlega 200 manns og hefur skemmtilegt 
kaffihús í anddyrinu svo það fannst mér henta sérstaklega vel við það andrúmsloft sem 
ég vildi skapa.

Á undan „Lífshættu“ sýndi ég stuttmyndina Hamslaus sem er mynd sem ég gerði á 
námskeiði i heimildarmyndagerð í HMM haustið 2012 en vegna tæknilegra örðugleika 
gat ég ekki sýnt hana þegar til stóð. Svo ég stóðst ekki mátið fyrst ég var komin í bíósal 
og sýndi hana sem aukamynd á undan „Lífshættu“. Það var ein kona sem nefndi það 
í könnuninni sem ég lagði fyrir áhorfendur eftir sýninguna, að myndin á undan hefði 
sameinað salinn. Gaman að því.

Þetta var ekki í fyrsta sinn sem þetta form, að flytja útvarpsleikrit í bíó, var reynt. Ég 
vissi af því að „Egilssaga“ var t.d.frumflutt í Bíó Paradís á vegum Útvarpsleikhússins. 
Það kom einmitt fram í áhorfendakönnuninni að ein kona kom gagngert af því hún hafði 
„séð“ þann flutning og var spennt fyrir þessu formi. 

Þá hafði Viðar Eggertsson fyrirkomulagið þannig að hann fékk konu, Ásdísi 
Thoroddsen leikstjóra, til að sitja í stól á sviðinu við gamalt útvarpstæki og lampa og 
prjóna.

 Í undirbúning mínum frétti ég líka af því í gegnum Óla Palla á rás 2 að Þorsteinn 
J. hefði einhvern tíma verið með gjörning í kringum fléttuþátt sem hann hafði gert, en 
hann var einn af frumkvöðlunum í þannig útvarpsþáttagerð. Þá frumflutti hann þáttinn í 
bíósal en var með kastljós á útvarpstækinu meðan þátturinn var leikinn. 

Sjálf vildi ég fara þriðju leiðina og kanna hvernig fólki upplifði það að sitja í svarta 
myrkri í sal og hlusta á útvarpsleikrit með fullt af öðru fólki. Það reyndist ekki alveg 
gerlegt að fá fullkomið myrkur, en við slökktum öll ljós sem hægt var fyrir utan 
neyðarljósin.

En það sem ég hélt að yrði meira vandamál, að fylla salinn af „kjöti“ eða áhorfendum, 
það heppnaðist hins vegar heppnaðist fullkomlega. Svo tilraunin var að því leyti gerð 
við nákvæmlega þær aðstæður sem ég óskaði mér í upphafi.
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4.3.2. Kynning og markaðssetning

Í upphafi árs hófst ég handa við að undirbúa kynningu og markaðssetningu á 
viðburðinum í Bíó Paradís. Ekki var neitt fjármagn til að nýta í kynningarmál svo nú 
reyndi á hugkvæmnina að nýta allt það sem í boði er og ekkert kostar til að kynna 
„Lífshættu“.

Þann 4. janúar 2014 bjó ég til viðburð á Facebook um frumflutninginn í Bíó Paradís. 
Þar var 848 manns boðið að koma.49

 Þar staðfestu 69 manns komu sína 33 sögðust kannski ætla að mæta. 
Bíó Paradís setti frétt um viðburðinn inn á vef sinn50 og sendi út fréttatilkynningu á 

fjölmiðla og póstlista sína. 
Útvarpsleikhúsið sendi sömuleiðis út fréttatilkynningu á fjölmiðla á sínum vegum.
Fjölmiðlar tóku við sér og sýndu þessum viðburði áhuga. Þann 6. janúar degi 

fyrir frumflutninginn var ég beðin um að koma í viðtal í Víðsjá hjá Elísabetu Indru 
Ragnarsdóttur.51 Einnig kallaði síðdegisútvarpið á Rás 2 á mig í viðtal hjá Guðrúnu 
Gunnarsdóttur og Gunnari Hanssyni.52 Jafnframt var fjallað um flutning verksins í lok 
hádegisfrétta þann 7. janúar, eða á frumsýningardaginn sjálfan.53

Það kom skemmtilega á óvart að fólk streymdi að í Bíó Paradís og „Lífshætta“ var 
frumflutt fyrir fullum bíósal og fólk sat m.a.s. á gólfinu því ekki voru næg sæti fyrir 
alla. Það má líklegast þakka þeirri rækilegu umfjöllun sem frumflutningur verksins fékk 
á síðustu metrunum í réttu fjölmiðlunum með tilliti til hlustendahóps Útvarpsleikhúss 
Rásar 1, þ.e. í menningarþættinum Víðsjá og á Rás 2, þar sem meðalaldur hlustenda 
hefur hækkað talsvert frá upphafi hennar. Einnig birtist viðtal við mig bæði í 
Fréttablaðinu sem kemur í hvert hús og í Morgunblaðinu mánudaginn 6. janúar.54

Þann 6. janúar birtist einnig frétt um viðburðinn á vefsíðu um verk Jakobínu 
Sigurðardóttur.55 Það má segja að þessi kynningarherferð hafi verið víðtæk, snörp og 
áhrifarík, þar sem umfjöllun á sér stað aðallega degi fyrir viðburðinn en á mörgum 
vígstöðvum, en á lykilstöðum, í þeim fjölmiðlum sem almennt sinna umfjöllun um 
menningu. 

Það að Jakobína sjálf léki hlutverk í „Lífshættu“ vakti líka afgerandi athygli og áhuga 
fólks og margir sem þekktu hana í lifanda lífi mættu í Bíó Paradís á stefnumót við hana.

49 Facebook. Vefslóð: https://www.facebook.com/events/1410943262480345/?ref_dashboard_filter=calendar.
50 Bíó Paradís. Heimili kvikmyndanna. Vefslóð: http://bioparadis.is/um/
51 RUV. Vefslóð: http://www.ruv.is/sarpurinn/vidsja/06012014-0
52 RUV. Vefslóð: http://www.ruv.is/leiklist/utvarpsleikrit-i-biosal
53 Viðtölin fylgja með sem viðauki á sama diski og „Lífshætta“.
54 Vísir. vefslóð: http://www.visir.is/leikur-a-moti-latnum-hofundi-verkanna/article/2014701069967
55 Jakobína Sigurðardóttir rithöfundur. Vefslóð: http://jakobinasigurdardottir.wordpress.com/
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Ég ákvað, í anda tímabilsins sem sögurnar eru skrifaðar, að bjóða gestum upp á kaffi 
og kleinur. Ég tók á móti fólki í anddyrinu, bauð það velkomið og vísaði því á kaffið. 
Viðburðurinn var ókeypis, í mínu boði en ég lét standa fallega gamla dós sem er 
skreytt með myndum af konum í íslenskum búningum (þar á meðal leikkonur, Herdís 
Þorvaldsdóttir o.fl.) til að taka á móti frjálsum framlögum upp í kostnað við leigu á 
sal. Í annarri eins dós hafði ég blöðin með könnuninni sem fólk var beðið að svara 
eftir sýninguna. Það var gaman að hafa dósirnar með þar sem ég erfði þær eftir ömmur 
mínar. Mér fannst þær vera með mér í anda líkt og Jakobína ásamt því að bera með 
sér andrúmsloft liðins tíma. Ég var svo lánsöm að framlögin dugðu nákvæmlega fyrir 
salarleigunni fyrir utan virðisaukaskattinn, þökk sé gjafmildum frumsýningargestum.

Björg Vilhjálmsdóttir hönnuður, hannaði fallegt plakat fyrir mig fyrir viðburðinn sem 
hékk á veggjum þennan dag. Þungamiðja þess var mynd af Jakobínu með fjölskyldu 
sinni sem var vel við hæfi með tilliti til efnisins.

4.4. Viðtökur verksins

Flutningur verksins í Útvarpsleikhúsi Rás 1 fer fram haustið 2014, nákvæm dagsetning 
er enn ekki komin. Það er frumflutningur verksins í Bíó Paradís sem ég mun fjalla um 
hér. Skemmst er frá því að segja að verkið og viðburðurinn í heild sinni fékk frábærar 
viðtökur. Aðsóknin fór fram úr mínum björtustu vonum og áhorfendur fóru út með bros 
á vör. Ég brosti allan hringinn. Sjá meðfylgjandi myndir frá viðburðnum í viðauka.

Engin opinber gagnrýni birtist um verkið í fjölmiðlum, hugsanlega þar sem þetta 
var nemendaverk en Ásta Kristín Benediktsdóttir íslenskufræðingur birti eftirfarandi 
umfjöllun á vefsíðu sinni um verk Jakobínu Sigurðardóttur:

Í gær var útvarpsleikritið „Lífshætta“ eftir Þóreyju Sigþórsdóttur frumflutt 
í Bíó Paradís fyrir fullu húsi. Þessi óvenjulega uppákoma hafði greinilega 
vakið nokkra athygli, því salurinn var pakkfullur og kleinurnar og kaffið sem 
höfundurinn bauð upp á hafa líklega klárast fyrr en búist var við. Ekki var annað 
að heyra eftir að flutningi lauk en að verkið hefði vakið lukku meðal áheyrenda 
og aðstandendur allir geta verið kampakátir og stoltir.
Á þessum frumflutningi eru nokkrar áhugaverðar hliðar. 

Í fyrsta lagi er leikritið byggt á tveimur sögum eftir Jakobínu, smásögunni 
„Lífshættu“ og skáldsögunni Í sama klefa. Þórey tvinnar sögurnar – sem báðar 
fjalla um samskipti tveggja kvenna – saman og útkoman er stórfín. Þráin eftir 
því að fá að segja sína sögu eða hlusta á aðra er í brennidepli, sem og togstreitan 
milli yfirborðskennds lífs í neysluheimi – sem oftar en ekki er lífshættulegt, til 
dæmis reykingar og smjörát – og tilfinningalegrar nándar og dýptar sem oft er 
erfitt að hleypa að. Samtölin, sem Jakobína var svo mikill meistari í að skrifa, fá 
að njóta sín og textinn er að miklu (eða nær öllu?) leyti beint upp úr sögunum.

Annað atriðið sem vert er að nefna er að rödd skáldkonunnar fær mikið pláss í 
hinu nýja útvarpsleikriti. Jakobína fer sjálf með hlutverk Sölu, ef svo má segja, 
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því upplestur hennar á Í sama klefa (sem var endurfluttur á Rás 1 í sumar) 
var nýttur og klipptur saman við raddir leikaranna. Þessi þáttur kom á óvart! 
Jakobína stóð sig mjög vel í hlutverki Sölu (nema hvað!) og tengdist hinum 
leikurunum (eða þeir henni) ótrúlega vel. Það var virkilega huggulegt að sitja í 
dimmum bíósal og hlusta á skáldkonuna taka þátt í endurvinnslu á eigin verki og 
skemmtilegt hve rödd hennar var gefið mikið rými.

Í þriðja lagi er þetta verkefni Þóreyjar greinilega frumkvöðlaverk á margan 
hátt: það er fyrsta verkefnið sem unnið er í samstarfi RÚV og HÍ í hagnýtri 
menningarmiðlun, eitt af fáum útvarpsleikritum sem hafa verið unnin til 
lokaverkefnis í þessari námsgrein og fleira mætti telja.

Í fjórða lagi er rétt að nefna viðburðinn í gær – frumflutninginn í Bíó Paradís. 
Það er mikil menningarupplifun út af fyrir sig að prófa að hlusta á útvarpsleikrit 
í bíósal fullum af fólki. Í stað þess að glápa á tjaldið eins og maður er vanur 
var hægt að loka augunum, halla sér aftur og einbeita sér að því að leyfa 
ímyndunaraflinu að búa til myndir í huganum. Samt var hægt að hlæja eða 
andvarpa með öðrum og jafnvel hnippa í næsta gest ef svo vildi til. Það eina 
sem truflaði mig var Exit-skiltið við útganginn, sem var eina ljósið í salnum og 
sogaði athyglina óþægilega mikið að sér. Ég hefði viljað hafa kolniðamyrkur. 
Líklega hefði það þó ekki samræmst öryggiskröfum …
Í stuttu máli sagt: „Lífshætta“ er ljómandi vel unnið útvarpsleikrit sem 
aðdáendur Jakobínu Sigurðardóttur geta hlakkað til að hlusta á á Rás 1 á næsta 
leikári. Þórey á hrós skilið fyrir glæsilegt verkefni og ég fæ ekki betur séð en 
flutningur útvarpsleikrita í Bíó Paradís hljóti að verða fastur liður héðan í frá. Já, 
og takk fyrir kaffið og kleinurnar!56

Ég lagði könnun fyrir áhorfendur á leið út úr salnum. 

Könnun
Lífshætta Bíó Paradís 7.1. 2014
Karl / Kona
Aldur/
Hlustarðu oft á útvarpsleikrit? 
Já-nei-stundum-sjaldan
Hvernig upplifun var það að hlusta á útvarpsleikrit í bíósal?
Annað sem þú vilt nefna?57

Þar sem áhorfendafjöldinn fór talsvert fram úr áætlun hafði ég eingöngu spurningablöð 
fyrir 80 manns. Þar af voru 7 karlar og 73 kona. Þó þetta séu ekki allir þeir sem 
sóttu viðburðinn gefur þetta vísbendingu um kynjaskiptingu áhorfendahópsins og 
endurspeglar kannski það að meirihluti þeirra sem sækja menningartengda viðburði eru 
konur. Einnig er hér á ferð verk um samskipti kvenna, eftir kvenrithöfunda svo kannski 

56 Jakobína Sigurðardóttir rithöfundur. Vefslóð: http://jakobinasigurdardottir.wordpress.com/.
57 Sjá meðfylgjandi blöð í viðauka með svörum úr könnuninni.
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spilar það inn í líka. Aldursskipting þeirra sem svöruðu könnuninni var eftirfarandi:

Karlar 7
12-13 ára = 1
40-49 ára = 1
50-59 ára = 1
60-69 ára = 3
70-79 ára = 1

Konur 73
Ónefndur aldur = 1
12-13 ára = 1
20-29 ára = 3
30-39 ára = 5
40-49 ára = 14
50-59 ára = 19
60-69 ára = 17
70-79 ára = 12
80-89 ára = 1

Fjölmennasti aldurshópurinn er því 50–59 = 20 og 60–69 = 20
40 af 80 eða helmingurinn er á aldrinum 50-69 ára eða 54 af 80 eru 50+
Þessi aldursskipting endurspeglar líklega ágætlega hlustendur Rás 1 og Rás 2. Það er 
spurning hvort ég hefði átt að reyna að kynna verkið betur á öðrum útvarpsstöðvum eins 
og á X inu eða 95,7 t.d. til að fylgja þeirri hugmynd eftir að ná til yngri áhorfendahóps, 
og opna þannig markhópinn. Einhvern veginn lá það ekki í loftinu, a.m.k. komu 
engin viðbrögð ávið fréttatilkynningunani frá þessum stöðvum. Ég hef það reyndar 
á tilfinningunni að þeir sem hlusta á þær stöðvar séu yfirleitt í leit að annars konar 
afþreyingu.

Sá markhópur af yngri kynslóðinni sem gæti þó verið freistandi að reyna að finna 
eru nemendur í menningartengdum fögum, s.s. háskólanemar úr Listaháskólanum eða 
öðrum háskólum þar sem snertiflöturinn gæti verið bókmenntir, sagnfræði, listasaga, 
sviðslistir og tónlist. Ef hugmynd um Bíó Leikhús í Bíó Paradís yrði að veruleika væri 
þetta einn af sterkari markhópum til að leggja rækt við.

4.4.1. Umsagnir áhorfenda í könnun

Áhugavert, sterkt, áhrifamikið, sérstakt, góð upplifun, skemmtilegt, myrkrið hjálpaði 
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einbeitingunni, mögnuð upplifun voru orð sem áhorfendur notuðu um upplifun sýna af 
því að hlusta á „Lífshættu“ í myrkvuðum bíósal fullum af fólki.

Það var sláandi hvað upplifunin virtist almennt vera sterk og samhljóma. Mjög margir 
nefndu það að ímyndunaraflið færi á flug, að það væri auðveldara að einbeita sér þegar 
ekki væri önnur truflun. Einhver sagði að þetta rifjaði upp æskuna þegar siður var að 
sitja með fjölskyldunni fyrir framan útvarpið og hlusta. Margir nefndu samkenndina 
sem skapaðist, ein sagði að hún hefði ekki hlustað svona á útvarp með neinum síðan hún 
gerði það með mömmu sinni í æsku, og naut þess mikið. Af 80 manns voru það einungis 
tveir sem nefndu að það væri betra að hlusta heima.

Yfirgnæfandi meirihluti sagðist vilja meira af þessu og hvort þetta væri ekki bara 
komið til að vera; útvarpsleikhúsið í bíó! Það er ekki spurning að ég hyggst kynna 
þetta fyrir bæði Viðari Eggertssyni sem útvarpsleikhússtjóra og Hrönn Sveinsdóttur 
framkvæmdastjóra Bíó Paradísar og sjá hvort við finnum einhvern flöt á því að bregðast 
við þessum áhuga sem greinilega er til staðar.

Varðandi verkið sjálft þá voru viðbrögð áhorfenda einnig sterk og í heildina mjög 
jákvæð. Þeir sem tjáðu sig nánar um það töluðu um að vel hefði tekist að flétta 
sögurnar saman, persónurnar hefðu lifnað við, hljóðmyndin og tæknin hefðu virkað 
vel, leikur væri góður. Sterkar persónur sem snertu við manni. Skemmtileg tilraun með 
skáldkonuna, einstakt að fá að hlusta á hana. Þarna voru nokkrir sem þekktu Jakobínu 
og voru ánægðir með það hvernig það kom út að láta hana leika í verkinu. Ég hitti til að 
mynda þá fjölskyldumeðlimi hennar sem áttu heimangengt og komu á sýninguna. Það 
hafði alltaf verið pínulítill ótti við það hjá mér hvernig þau myndu taka verkinu. Þaðetta 
var stór listræn áhætta að taka að taka rödd hennar, hana sjálfa úr einu samhengi og 
setja í annað. Fólk sem þekkti hana persónulega og náið annars vegar og svo hins vegar 
með tilliti til verka hennar og meðferð minnar á þeim. Mig langaði svo sannarlega til 
að það fólk yrði ánægt. Ótti minn gagnvart þeirra viðbrögðum reyndist ástæðulaus. Það 
kviknaði á smá tilfinningasemi, eðlilega, en þau voru öll mjög ánægð með þetta í heild. 
Það gladdi mig mikið.

 Sú gagnrýni sem kom fram sneri að hljóðeffektunum. Af 80 manns voru það 4 (aldur 
50-–72) sem nefndu þetta til. Að hljóðið milli persónanna væri of aggressíft, of hátt, 
óþarft. 

Auðvitað getur maður aldrei gert svo öllum líki. Hér hefði verið hægt að fara margar 
ólíkar leiðir en hér gef ég Einari Sigurðssyni orðið þegar við ræddum þetta aftur og 
rifjuðum upp hvað okkur gekk til:

Ég verð að segja það þetta er bara ein aðferð af mörgum sem maður hefði getað 
valið. Að fara svona á milli sena með þetta. Þetta er agressívt hljóð og ég var í 
rauninni aldrei í minnsta vafa um það að þetta er það sem ég vildi. Ég vildi fá 
pínulítinn pirring svona, aðeins eitthvað óþægilegt, smá rafmagn. Kannski af því 
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þetta er rafmagnað. Þú færð smá stuð í þig, þú ert dreginn inn í eitthvað annað.
Það er oft gert með senuskipti þú setur einhverja þægilega músík og lætur flæða 
þægilega inn í. En mér fannst einhvern veginn alveg frá því að við byrjuðum að 
það væri ekki effektinn.58

Ég man við prófuðum eitthvað annað og ég var á báðum áttum, það var eitthvað 
fallegra, en svo fórum við aftur í þetta. Þetta var málið, ég sannfærðist.

Varðandi afgerandi áhuga sem kom fram um að oftar ætti að flytjaútvarpsleikrit í bíó 
þá virtist hann alveg jafn mikill hjá yngra fólkinu sem því eldra. Eins jafnt hjá fólki 
sem hlustaði sjaldan eða oft á útvarpsleikrit. Þetta form virtist almennt falla mjög vel í 
kramið. Kannski er þörf á vettvangi þar sem fólk upplifir eitthvað saman í þögn. Líkt 
og Hallmar Sigurðsson nefndi að nýju guðshúsin væru tónlistarhúsin því þar kæmi fólk 
saman og upplifði eitthvað í andakt. Það eru hugrenningatengslin sem ég fæ þegar ég 
skoða þessi viðbrögð. Löngun í þessa sameiginlegu upplifun sem á einhvern hátt virðist 
vera öðruvísi og sterkari en það að sitja saman í bíó og horfa á kvikmynd. En auðvitað 
má reikna með því að fólk sem drífur sig á svona viðburð sé fyrirfram frekar jákvætt 
gagnvart þessu formi. Og það var það ennþá og ekki síður þegar það hafði hlustað á 
verkið!

Öll svör úr könnuninni má skoða í viðauka sem fylgir verkefninu. Þar má skoða og 
glöggva sig á nánara samhengi í svörum út frá aldri og kyni þátttakenda. Eins því hvort 
fólk hlusti oft á útvarpsleikrit.

58 Einar Sigurðsson, viðtal tekið 29. apríl, 2014.



49

5. Leikritið í samhengi við nútímahöfunda

Það er ekki auðvelt fyrir mig að taka sjálfa sig og verk sín, horfa á sig utan frá og reyna 
að staðsetja sig í samhengi við aðra höfunda sem vinna verk fyrir útvarp. Ég ætla þó að 
gera tilraun til þess þó að að vissu leyti hafi þetta verk ákveðna sérstöðu.

Af þeim íslensku höfundum sem ég þekki til þá held ég að þetta verk finni sér helst 
samsvörun í verkum Hrafnhildar Hagalín. Samtölin eru vel skrifuð af hendi Jakobínu. 
Það fer á milli í tíma og rúmi og ekki er allt gefið upp. Samt sem áður eru samtölin 
ekki absúrd heldur ósköp venjulegar manneskjur sem tala saman. Ég get helst reynt að 
staðsetja mig út frá því hvaða leið ég var að reyna að fara og hvað veitti mér innblástur. 
Ég hef í gegnum tíðina hlustað mikið á útvarpsleikrit ásamt því að leika í þeim. Ég hef 
hlustað mikið á fléttuþætti og hljóðverk. Það heillar mig hvernig útvarpsleikhús eru 
að þróast, hvernig listgreinarnar eru að bráðna saman þar líka og útkoman er nær því 
að vera hljóðverk. Það sem er vissulega nýstárlegt í mínu verki og ég hef ekki séð gert 
hér í útvarpi, það er hvernig ég nýti rödd Jakobínu sjálfrar, þ.e. upplestur hennar inn 
í verkið. Ég þekki þetta reyndar úr kvikmyndunum, get nefnt sem dæmi það hvernig 
Woody Allen nýtir sér á ógleymanlegan hátt gömul myndskeið af raunverulegu fólki í 
kvikmyndinni Zelig, þar sem hann klippir aðalpersónuna Zelig sem hann leikur sjálfur 
inn í fræga sögulega viðburði (1983).59 Þetta þótti skemmtileg og nýstárleg notkun á 
sínum tíma. Þannig að ég er að einhverju leyti undir áhrifum frá kvikmyndum eins og 
margir af minni kynslóð. Á sama tíma er ég kannski íhaldssöm líka þegar ég að fylgja 
söguþræði verkanna sem ég flétta hér saman og ég brýt verkið ekki upp í sjálfu sér 
þó ég leiki mér með millikaflana og brjóti þar upp. Verkið áreitir hlustandann samt á 
einhver hátt og það gerist í hljóðeffektunum. Ég reyni að kveikja ákveðnar hugrenningar 
hjá áhorfendum og pota í þá með því að velja þessa ákveðnu hljóðeffekta. Örlítið af 
„Verfremdungs Effekt“60 Brechts þar. Áhorfandinnendur slakar ekki á inn í þennan 
hljóðheim heldur er meðvitaður um að hann er að fylgjast með leikiritinu. Gleymir ekki 
stund og stað heldur vaknar hugsanlega til meðvitundar um það sem er verið að segja í 
verkinu. 

„The distancing effect is a technique used in theater and cinema that prevents the 
audience from losing itself completely in the narrative, instead making it a conscious 
critical observer.“61

 Rafmagnshljóðin sem koma inn með „rafmögnuðum“ hugsunum Stínu. Hugsunum 
sem eru að trufla hana eins og örlítill rafstraumur sem hristir upp í manni. Er óþægilegur 

59 IMDb. Vefslóð: http://www.imdb.com/title/tt0086637/?ref_=nv_sr_1.
60 MIT Global Shakespeares. Vefslóð: http://globalshakespeares.mit.edu/glossary/distancing-effect/.
61 Vefslóð: http://globalshakespeares.mit.edu/glossary/distancing-effect/
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en drepur ekki. Ég hefði getað valið að láta verkið renna mýkra í gegn og leyft 
áhorfendum þannig að slaka betur á og hlusta þannig. Ég vel að gera það ekki. 

Ég get tekið undir það með bæði Hallmari Sigurðssyni og Hjálmari Hjálmarssyni 
að hvert verk kallar líklega á sína persónulegu nálgun hvað formið varðar. Hugsanlegt 
væri líka að ákveðið form kalli á ákveðið innihald. Kemur haninn alltaf á undan egginu? 
Getur eggið kallað á hanann? Í þessu verki nota ég ekki sögumannsformið, sem Hallmar 
segir að geri ekki „trikkið“ lengur en Bjarni Jónsson elskar að beita fyrir sig. Það þýðir 
samt ekki að ég myndi ekki nota það ef efnið kallar á það. En í báðum sögunum förum 
við inn í höfuð þeirra persónu sem segir sögunu, Stínu og Jakobínu og þannig verða þær 
sá sem leiðsegir áhorfandann í gegnum verkið. Heldur í hendina á honum, tekur hann 
lengra inn. Það sama gerist í verki Hrafnhildar Hagalín, „Opnu húsi“ þar fer hlustandinn 
inn í hugsanir þeirra sem koma á þetta opna hús (sölusýning) í leit að hentugu húsnæði 
og við fáum að kynnast innstu hugsunum þeirra og því af hverju þau eru þarna.

Svo mín greining gæti verið sú um mitt verk að ég byggi á hefðbundnum grunni 
í minni vinnuaðferð en reyni undir áhrifum þess sem helst hefur verið að gerast í 
útvarpsleikhúsgerð í Evrópu, að brjótast út úr þeim ramma og finna mér frásagnarleið 
sem grípur athygli áhorfandans, heldur honum og fær hann til að sjá veröldina út frá 
nýju sjónarhorni í gegnum þessa sjónlausu skynjun sem útvarpsleikhúsið er.
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6. Niðurstaða þessarar rannsóknar

Nú lít ég til baka til þeirra spurninga sem ég kastaði fram hér í upphafi og ætlaði með 
þessari rannsókn minni á vinnuferli þessa útvarpsleikrits að reyna að svara. Hefur mér 
tekist að varpa ljósi á þær? Svara einhverju brotabroti af þeim? Hér reyni ég í stuttu máli 
að draga saman helstu niðurstöðurnar.

Hvernig er sköpunarferlið frá sögu yfir í útvarpsleikrit?
Sagan fer í gegnum ritvinnslu hjá viðkomandi höfundi. Þegar handrit er tilbúið fær 
leikstjóri það í hendur til að vinna úr því. Hann fer svo í stúdíó, með hljóðmanni og 
leikurum og hefur yfirumsjón með eftir eftirvinnslu.

Hverjir koma þar að og hvað hefur áhrif á endanlega útkomu?
Höfundur handrits (sem í sumum tilfellum, eins og mínu, er líka leikstjóri), leikstjóri, 
leikarar, hljóðmaður, og stundum tónlistarfólk.

 Hvernig verður leikgerð til? 
Það er engin ein leið rétt í því að velja sögu form þegar unnin er leikgerð upp úr sögu, 
Bjarni Jónsson nefnir til sögumanns formið, Hallmar Sigurðsson trúir ekki á að það 
geri „trikkið“ lengur, ég fer hér aðra leið í þessu verki sem er innblásin af stefnu sem 
aðhyllist meiri óræðni í stíl. Ef sögumannsleiðin er farin skiptir miklu máli hvernig rödd 
hans er valin upp á heildaráferð verksins. Efni kallar oft á ákveðna aðferð.

Hvernig er framkvæmdin á því að leikstýra í útvarpi? 
Þegar verkið hefur verið valið til flutnings er valinn leikstjóri. Leikstjórn á 
útvarpsleikriti hefst með undirbúningsvinnu leikstjóra sem síðan mætir hljóðmanni og 
þeir skiptast á skoðunum vinna út sameiginlega sýn á mótun verksins. Leikstjóri velur 
svo leikara í verkið.

Hvaða þættir hafa áhrif á ákvarðanatöku? 
Efnið sjálft. Sumir leikstjórar gefa hljóðmönnum mikið frelsi til að skapa og hafa áhrif á 
verkið, aðrir hafa sterkari sýn og ákveðnari hugmyndir um það sem þeir vilja. Leikstjóri 
fær einhvern tíma til að æfa með leikurum áður en farið er í upptökur en sá tími er 
knappur og yfirleitt ekki nægur til að leikarar nái að læra textann sinn utanað. Það hefur 
stundum áhrif á frammistöðu þeirra.

Hvar finnur þetta verk sér stað og hjá hverjum? 
Stærsti hlustendahópur útvarpsleikrita er frá miðjum aldri og upp úr. Eini opinberi 
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vettvangur fyrir útvarpsleikrit er Útvarpsleikhús Rásar 1 RÚV. Ef marka má viðtökur 
áhorfenda við flutningi „Lífshættu“ í Bíó Paradís er hugsanlega grundvöllur fyrir því að 
koma á reglulegu útvarpsbíó. Það er eitthvað sem væri spennandi að skoða. 

Hverjar eru viðtökurnar?
Það er mikill áhugi hjá þeim hópi sem hefur uppgötvað þetta form og hefur ánægju af 
því.

Hvernig eru straumar og stefnur í útvarpsleikhúsi fram til dagsins í dag? 
Nýjir straumar eru í átt að óræðnari verkum sem eru skyldari hljóðverkum þó alltaf 
haldi hefðbundið útvarpsleikhús sem byggir á því að segja skýra sögu ákveðnum sessi.

Hver er framtíðin? 
Það virðast að mörgu leyti vera spennandi tímar framundan. Áhugi virðist vaxandi á 
útvarpsleikritum meðal skapandi listamanna af yngri kynslóðinni. Útvarpsleikrit eiga 
sinn fasta áhorfendahóp frá miðjum aldri og uppúr. Í dag er eini vettvangurinn fyrir 
útvarpsleikhús á Rás 1 RÚV en eins og Hjálmar Hjálmarsson nefnir í viðtali sem ég tók 
við hann er tæknin orðin aðgengilegri svo það er hugsanlega bara tímaspursmál hvenær 
nýtt útvarpsleikhús kemst á laggirnar. Sterkustu möguleikarnir á nýsköpun í miðlun 
útvarpsleikrita held ég að liggi í útvarpsbíói og þar gefst einnig tækifæri til að rækta upp 
hóp nýrra áhorfenda af yngri kynslóðinni.
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Viðaukar

Viðauki 1 - Undirbúningur, 
plakat
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Viðauki 2 - Bíó paradís

Þann 7. Janúar 2014 kl. 16.30 var 
útvarpsleikritið „Lífshætta“ eftir 
Þóreyju Sigþórsdóttur frumflutt í 
Bíó Paradís, sal 2.

Þetta er leikgerð byggð tveimur á 
sögum Jakobínu Sigurðardóttur, 
annars vegar Lífshættu úr Sjö 
vindum gráum frá 1970 og hins 
vegar Í sama klefa frá 1981. 
Leikritið er unnið í samvinnu 
við RÚV og er lokaverkefni 
Þóreyjar Sigþórsdóttur í MA námi 
í Hagnýtri Menningarmiðlun. 
Framleiðandi fyrir hönd RÚV er 
Viðar Eggertsson.
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Viðauki 3 - Gestir

Gestir í Bíó Paradís.
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Viðauki 4 - Könnun
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5/4/2014 Vísir - Leikur á móti látnum höfundi verkanna

http://www.visir.is/leikur-a-moti-latnum-hofundi-verkanna/article/2014701069967 1/2

ALLAR LÍFSFRÉTTIR TÍSKA OG HÖNNUN HEILSA MATUR TÓNLIST GAGNRÝNI MENNING BÍÓ HARMAGEDDON KYNNINGAR TRENDNET ÍSLAND GOT TALENT

Leikur á móti látnum höfundi verkanna
MENNING KL 10:00, 06. JANÚAR 2014

FRIÐRIKA BENÓNÝSDÓTTIR SKRIFAR:

Verkið er byggt á tveimur sögum eftir Jakobínu Sigurðardóttur, annars vegar smásögu sem heitir Lífshætta og birtist í Sjö vindur gráar

árið 1970 og hins vegar skáldsögunni Í sama klefa frá 1981,“ segir Þórey Sigþórsdóttir leikkona, spurð um útvarpsleikrit hennar Lífshættu

sem frumflutt verður í Bíói Paradís á morgun. „Að mestu leyti er þetta texti Jakobínu, enda er það mjög flottur texti, en ég raða honum

upp á nýtt og bæti inn í nokkrum atriðum.“

Lífshætta byggist upp á tveimur samtölum tveggja kvenna, annars vegar kvenna sem þekkjast ekki neitt en ná góðu sambandi og hins

vegar æskuvinkvenna sem uppgötva að þær eru eiginlega hættar að þekkja hvor aðra og ná engum tengslum. Þórey segist hafa viljað

skoða þessi samskipti meðal annars út frá því sem komi fram í samtölum kvennanna um þrár og drauma sem aldrei urðu að veruleika og

eins því hvort það að þekkja einhvern sé endilega forsenda þess að ná góðum tengslum. „Verkið átti upphaflega að heita „Ef, ef aðeins,

aðeins ef“ enda er það sterkt element í samtölum að þær velta því fyrir sér hvað hefði gerst ef þær hefðu sagt eða gert hlutina öðru vísi.“

Það vekur athygli að Jakobína sjálf er skrifuð fyrir einu hlutverkanna, hvernig bar það að? „Það vildi svo skemmtilega til að í sumar var

ég að vinna í handritinu og sá þá að það var verið að endurflytja upplestur hennar á Í sama klefa í útvarpinu. Þá datt mér í hug að kannski

væri hægt að nota hana sem persónu í verkinu, fór að hlusta og fékk síðan upptökuna frá útvarpinu. Fyrst reyndi ég að klippa eitthvað

saman sjálf og sá að þetta gæti alveg gengið. Um leið og ég var svo komin með Einar Sigurðsson tæknimann með mér varð þetta bara

mjög eðlilegt og ég stóðst ekki mátið að leika á móti henni. Höfundur þessa verks hittir sem sagt höfund upphaflega verksins og þær

ræða saman.“

Frumflutningur í bíósal, hvers vegna? „Útvarpsleikhúsið hefur stundum verið með lokaðan flutning fyrir aðstandendur leikritanna í

bíósal en mig langað svolítið að reyna að nálgast annan hlustendahóp en vanalega hlustar á Rás 1. Þetta er lokaverkefnið mitt í MA-námi í

hagnýtri menningarmiðlun og mig langar jafnvel að vera með viðhorfskönnun hjá áhorfendum og sjá hvernig þetta mælist fyrir. Kannski

er þetta tilraun með nýtt form, að sitja í myrkum bíósal með hóp af fólki og bara hlusta.“

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍELÚtvarpsleikrit Þóreyjar er byggt á sögum eftir Jakobínu Sigurðardóttur og samskipti kvenna eru í brennidepli.

Viðauki 5 - Blaðagreinar
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Karl, aldur: 12-13
1) nei sjaldan
2) Veit ekki, í byrjuninni var ég að spila 
3) tölvuleiki. Hefði þetta verið 2-3 klst eða 

meira hefði ég panikerað.

Karl, 46
1) stundum
2) Athyglisvert
3) Minn athyglisbrotni haus vill kannski 

frekar sjál fólkið í kring.

Karl, 58
1) já
2) Góð
3) Athyglisvert verk.

Karl, 64
1) já stundum
2) Mjög sérstök, áhrifarík.
3) Mjög athyglisverð hugmynd, djörf. 

Bræðslu-skrúfuhljóðin á milli “sena” 
voru stundum of oft-óþörf-pirrandi, 
meira flæði í stað þess verið betra, 
átakalaust flæði milli “sena” svo maður 
gæti “svifið” í samsetningunni.

Karl, 67
1) já
2) Mér fannst það ennþá betra en heima í 

stofu.
3) Takk fyrir kærlega.

Karl, 69
1) nei sjaldan
2) Frábært

Karl, 72
1) stundum
2) Góð en svolítið ruglingsleg hvað varðar 

persónur. Gott verk.
3) Effektar (hljóð) of há.

Kona
1) stundum
2) Skemmtileg

Kona, 12
1) já
2) Bara mjög gaman.

Kona, Man það ekki
1) Já
2) Æði, mjög mikið æði.
3) Húrra fyrir Jakobínu og Þóreyju.

Viðauki 6 - Könnun 

Lífshætta Bíó Paradís 7.1. 2014.
Karl / kona, aldur
1) Hlustarðu oft á útvarpsleikrit? 
2) Já-nei-stundum-sjaldan
3) Hvernig upplifun var það að hlusta á útvarpsleikrit í bíósal?
4) Annað sem þú vilt nefna?
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Kona, 25
1) sjaldan
2) Mjög góð! Æðislegt að verða ekki fyrir 

truflun og “neyðast” til þess að sökkva 
sér ofan í söguna. Meira svona!

3) Takk fyrir mig, yndislega falleg rödd 
Þórey! 

Kona, 27
1) nei
2) Skemmtileg og öðruvísi upplifun, 

ímyndunaraflið fór á flug. Gaman að 
hlusta með fullum sal af fólki

Kona, 28
1) stundum
2) Frábært að fá að upplifa það með öðrum 

eins og í leikhúsi.

Kona, 31
1) já
2) Alveg frábær, alveg málið, meira svona.
3) Væri ekki sniðugt að hafa þetta 

reglulega á dagskrá, útvarpsleikhús 
semsagt?

Kona, 33
1) sjaldan
2) Mjög skemmtileg. Mér fannst einstakur 

kraftur myndast í salnum og ég sá fyrir 
mér ímyndaða heima allra þeirra sem 
voru samankomnir svífa um salinn og 
sameinast í verkinu. Væri til í að gera 
þetta oftar.

3) Til lukku elsku Þórey. Þú ert 
fyrirmynd og svakalega flott kona. Ps. 
Heimildarmyndin þín var innblástur, 
falleg og hugljúf.

Kona, 33
1) stundum
2) Alveg eins og það á að vera! Frábært!
3) Meira útvarpsbíó!

Kona, 34
1) Mjög góð upplifun, gott svigrúm gafst 

til að halla sér aftur og loka augum og 
HLUSTA með öllum skilningarvitum. 
Maður heyrir betur/meira í myrkri og 
þögn.

2) Virkilega flott hugmynd og hrífandi 
hljóðmynd 

Kona, 31
1) nei
2) Skemmtilegt

Kona, 41
1) já
2) Góð

Kona, 43
1) nei stundum
2) Mjög merkileg, áhugaverð og 

skemmtileg. Gaf ímyndunaraflinu undir 
báða vængi.

3) Vildi gjarnan gera þetta aftur.

Kona, 43
1) stundum
2) Sérstök en góð. Andinn var góður 

meðal hlustenda.
3) Gangi þér vel.

Kona, 44
1) sjaldan
2) Mjög góð.
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Kona, 46
1) stundum
2) Frábær. Heima hættir manni til að missa 

athyglina.
3) Mjög gott verk.

Kona, 46
1) nei
2) Mjög skemmtilegt. Rifjaði upp 

skemmtilegar æskuminningar að hlusta 
á útvarpsleikrit.

3) Frábært í alla staði. Raddir og hljóð 
til fyrirmyndar og skiluðu réttu 
stemmningunni. Hlakka til að hlusta á 
aftur í útvarpinu.

Kona, 47
1) nei
2) Yndisleg. Myrkrið hjálpaði upp á 

einbeitinguna.
3) Gera meira af þessu, takk fyrir mig.

Kona, 47
1) já
2) Mjög skemmtileg og verkið lifnaði við.

Kona, 48
1) já
2) Frábært, ótrúlegt.
3) Væri gaman að endurtaka leikinn. Til 

lukku.

Kona, 48
1) nei
2) Dásamleg upplifun! Þetta vil ég gera 

aftur! Vona að það verði framhald á. 
Gott að hlusta saman!

3) Til hamingju með stórkostlega vinnu 
Þórey! Þú ert snillingur!

Kona, 48
1) já
2) Frábært.

Kona, 48
1) já
2) Mjög góð, alveg einstök.
3) Takk fyrir mig!

Kona, 49
1) sjaldan
2) Frábær upplifun.

Kona, 49
1) stundum
2) Góð upplifun.

Kona, 50
1) já
2) Mjög eftirminnilegt, elst upp við að 

hlusta á miðdegislestur með móður 
minni en hef ekki hlustað með neinum 
öðrum síðan þá. Frábær reynsla.

3) Mér fannst frábært hvernig sögurnar 
tvær voru settar saman, mjög 
eftirminnilegt. Frábær flutningur allra 
leikaranna en mér fannst óþægilegt 
hljóðið sem var sett á milli sögumanns 
og leikara. Fannst það óþarft.



62

Kona, 52
1) stundum
2) Mjög áhrifaríkt og væri alveg til í að 

gera það aftur.
3) Mér fannst alveg frábært hvernig þú 

setur þessi verk saman. Einnig fannst 
mér mjög gaman að heyra í Jakobínu og 
flott hvernig þú gerir það. Til hamingju!

4) Takk fyrir konfektmolann í upphafi, 
þetta er flott stuttmynd. Gaman að sjá 
hvernig þú tengir saman þjóðsögu og 
nútímann. Til hamingju!

Kona, 52
1) stundum
2) Þrususkemmtileg. Væri alveg til í að 

fara oftar í bíósal til að hlusta á leikrit.
3) Til hamingju með myndina, sem 

var pínu töfrandi og einnig með 
útvarpsleikritið. Takk fyrir mig!

Kona, 53
1) já
2) Alveg mögnuð upplifun.
3) Til í meira svona.

Kona, 53
1) já
2) Einstök, ímyndunaraflið fór á mun 

meira flut en heima.
3) Til hamingju.

Kona, 53
1) já
2) Skemmtilegt, notalegt, áhrifaríkt. 

Heyrði smáhrotur og það átti vel við. 
Fannst ég þekkja rödd Salóme og 
það var gaman að heyra að hér var 
skáldkonan sjálf komin, hún las Í sama 
klefa í útvarpið held ég.

3) Stuttmyndin var dásamleg og ég vona 
að hún fari víða. Sundkonan hetja í 
mörgum skilningi. Kærar þakkir!

Kona, 53
1) stundum
2) Mjög góð upplifun, það er öðruvísi og 

meiri nánd!
3) Ég kom útaf Jakobínu á sjálf góðar 

æskuminningar með henna á sjó Ég er 
mjög ánægð hvernig þú til notar verkin 
hennar og röddina hennar! Frumleg, 
skapandi og smekklegt. Til hamingju!

Kona, 53
1) stundum
2) Einstök upplifun, mjög góð.
3) Virkilega vel lukkað leikrit, til 

hamingju.

Kona, 54
1) stundum
2) Frábært og verkið, leikurinn og 

hljóðmyndin.
3) Takk Þórey og segðu okkur fleiri sögur 

um konur af listfengi og reynslu þinni. 
Kvikmyndin var heillandi.
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Kona, 55
1) nei
2) Sérstök, í byrjun var ég alltaf að líta á 

skjáinn og leita að mynd með hljóðinu. 
Svo lokaði ég augunum en þá fór 
hugurinn á flakk. Náði jafnvægi að 
lokum.

3) Frábær upplifun, mjög smekklega gert.

Kona, 55
1) já
2) Gaman, áhugavert 

Kona, 55
1) já
2) Áhugavert, finnst þó notalegra í mínu 

eigin umhverfi í ró og næði, prívat.
3) Til hamingju með áfangann 

Kona, 55
1) stundum
2) Skemmtileg.

Kona, 56
1) stundum
2) Mjög skemmtilegt.
3)Ég þekkti Jakobínu vel, það var skrítið 

að hlusta á hana í leikritinu, dálítill tregi 
vaknaði en samt ánægjulegt.

Kona, 57
1) nei
2) Frábært hvað “stemmningin” skilaði 

sér. Gott hljóð.
3) Ég sofnaði aðeins 

Kona, 57
1) nei
2) Dásamleg.
3) Mæli með að rjómi útvarpsleikrita verði 

flutter við þessar aðstæður.

Kona, 58
1) já
2) Dásamlegt, eins og að vera í 

leikhúsi, nema bara að þú gast ráðið 
leikmyndinni, þurftir ekki að vera að 
einbeita þér að öðru en að hlusta og 
njóta.

3) Þetta var eins og að fara í ferðalag án 
þess að fara. Bara að vera, njóta en 
ekki þjóta og alveg einstakt að hlusta á 
Jakobínu sjálfa! Til hamingju öll!

Kona, 59
1) nei
2) Gott

Kona, 59
1) stundum
2) Mjög góð; einbeitingin var algjör! 

Persónurnar mjög sterkar og snertu við 
mér.

3) Tæknin: vel að verki staðið.

Kona, 60
1) já
2) Dásamleg, ímyndunaraflið færa að njóta 

sín vel!
3) Flott verkefni.
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Kona, 6
1) já
2) Frábært, hreint út sagt.
3) Þetta þarf að gerast oftar.

Kona, 61
1) stundum
2) Stórkostlegt er fyrsta orðið, magnað að 

vita af öllu þessu fólki.
3) Mig langar að segja takk fyrir að gefa 

mér þessa stund og „sýna” mér þessa 
veröld eða raunveruleika.

Kona, 62
1) já
2) Dásamlegt, ímyndunaraflið fór á flug.
3) Naut þess vel.

Kona, 62
1) stundum
2) Þetta minnti mig á þegar fjölskyldan sat 

saman og hlustaði á leikrit í útvarpinu 
þegar ég var barn. Þá naut ég þess 
líka oft að slökkva ljósið og slake á í 
myrkrinu við fallega rödd jafnvel þó ég 
skildi ekki innihaldið að fullu. Frábært 
að slaka á. Frábær framsetning.

3) Takk fyrir. Ég vildi fá fleiri tækifæri til 
að hlusta svona.

Kona, 62
1) já
2) Þetta var frábær upplifun. Reyndar 

dálítið loftlaust 
3) Verkið var mjög vel heppnað. Til 

hamingju.

Kona, 63
1) já
2) Dásamlegt.
3) Ég vil gjarnan að útvarpsleikrit séu flutt 

oftar.

Kona, 63
1) já
2) Mjög skemmtileg, komst á bragðið 

þegar Egill var frumfluttur í Bíó Paradís.
3) Gott framtak.

Kona, 63
1) já 
2) Skemmtileg upplifun.
3) Vel leikið.

Kona, 64
1) já
2) Frábært alveg einstakt verk, vel gert, 

alveg magnað að hlusta í bíósal. Góðar 
sögur sem segja mikið um gildin í lífinu. 
Vel gert.

3) Væri alveg til í að hlusta aftur á 
leikrit(útvarps) í sal.

Kona, 64
1) já
2) Mjög góð.
3) Vel gert verk.
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Kona, 65
1) já
2) Rosalega góð. Myrkrið og kyrrðin gerði 

einbeitinguna algjöra, þannig að ég sá 
persónurnar ljóslifandi fyrir mér. Og svo 
ótrúleg nánd við aðra gesti (samkennd). 
Frábær upplifun!!! Kærar þakkir fyrir 
mig.

Kona, 67
1) stundum
2) Maður hlustar betur, er ekki að gera 

eitthvað annað sem dreifir athyglinni.

Kona, 67
1) já
2) Alveg einstök! Bætir miklu við.
3) Ég vildi eiga kost á að upplifa 

útvarpsleikhús miklu oftar á þennan 
hátt. Að sitja í dimmum salnum í góðum 
stólum og hlusta á svona konfekt. Sönn 
upplifun!

Kona, 68
1) já
2) Dásamleg.
3) Skemmtilegt að vera ekki ein í 

eldhúsinu. Gangi þér vel.

Kona, 69
1) já
2) Mjög áhrifamikið.
3) Sérstök upplifun.

Kona, 69
1) já
2) Mjög góð.
3) Frábært að vera svona mörg saman að 

hlusta.

Kona, 70
1) stundum
2) Virkilega skemmtilegt.
3) Til hamingju.

Kona, 70
1) stundum
2) Sérstök og skemmtileg.

Kona, 71
1) já
2) Heillandi. Gott að loka augunum og 

hlusta, án utanaðkomandi áreitis.
3) Til hamingju! Samtölin voru lifandi, 

raunveruleg og hnitmiðuð. Einlæg, hlý 
og sannfærandi. Takk.

Kona, 71
1) já
2) Frábært.
3) Gaman að finna hve heilandi var að 

sitja með öllum þessum fjölda, loka 
augunum og hlusta bara. Takk!

Kona, 72
1) já
2) Mjög góð
3) Mér fannst hljóðið sem aðskildi atriðin 

of agressivt.

Kona, 72
1) já
2) Óvenjulegt, skemmtilegt og kveikti vel 

á ímyndunaraflinu.
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Kona, 74
1) já
2) Afskaplega skemmtilegt, hvernig sögur 

Jakobínu eru fléttaðar í söguna.
3) Frábært. Til hamingju.

Kona, 74
1) stundum
2) Mjög góð
3) Skemmtilegt og gott framtak. Takk.

Kona, 75
1) stundum
2) Í lagi.

Kona, 75
1) já
2) Mjög góð.
3) Mætti gerast oftar.

Kona, 76
1) stundum
2) Í lagi.
3) Betra heima.

Kona, 79
1) já
2) Sérstök og mjög áhrifarík upplifun.
3) Myndin á undan sameinaði salinn. 

Kærar þakkir.

Kona, 83
1) já
2) Mjög got.
3) Gaman að heyra í Jakobínu.


