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Útdráttur 

Þetta verkefni er lokaverkefni til B.A. prófs í Bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla 

Íslands. Megininntak verkefnisins er gerð bókaskrár um 185 leikrit sem valin voru úr 

leikritasafni Bandalags íslenskra leikfélaga. Einn tilgangur bókaskrárinnar er sá að vekja 

athygli á þeim mikla fjársjóði sem er að finna í leikritasafni Bandalags íslenskra leikfélaga og 

með skráningu leikrita úr safninu er verið að gefa sýnishorn af leikritum sem eru í 

leikritasafninu. 

Leikritin sem um ræðir voru valin úr hinu vefræna Leikritasafni bandalagsins á heimasíðu 

þess í veffanginu http://leiklist.is, undir í hlekknum Leikritasafn en þar eru þó ekki 

leikhandritin sjálf heldur leikritstitlasafn með innbyggðri leitarvél. Leikritin, sem fjallað er um, 

eru á íslensku, þau hafa ýmist verið frumsamin eða þýdd, og verið flutt eða aldrei komið til 

flutnings svo heimildir séu um. Leikhandritin sem valin voru úr Leikritasafninu voru lesin yfir 

og þau síðan greind samkvæmt bókfræðilegum reglum og stöðlum og gerð bókaskrá um þá 

vinnu. En í aðdraganda bókaskráarinnar er á nokkrum blaðsíðum meðal annars fjallað lítillega 

um Bandalag íslenskra leikfélaga sem eru samtök áhugaleikfélaga á Íslandi. Því næst er 

umfjöllun um hvernig staðið er að gerð skráarinnar og þar er að finna ítarlegar leiðbeiningar 

ásamt dæmum varðandi hverja skrá fyrir sig. Bókaskráin skiptist annars vegar í aðalskrá þar 

sem höfundum er raðað eftir stafrófi, og hins vegar eru sjö aukaskrár unnar út frá 

aðalskránni með stafrófsröðuðum færslum þar sem vísað er í hverri færslu viðkomandi 

aukaskráar til númers í aðalskrá þar sem skráningarleg tenging er á milli. Aukaskrárnar sjö, 

sem hafa lýsandi yfirskrift, eru eftirfarandi: titlaskrá, frumtitlaskrá erlendra leikverka, 

nafnaskrá, þýðendaskrá, leikstjóraskrá, flytjendaskrá leikverka en restina rekur skrá er 

nefnist efnisorðaskrá. 

Þess er að geta að á undan hverri skrá í bókaskránni er stutt kynning og leiðbeiningar 

varðandi notkun á viðkomandi skrá til að auðvelda frekar aðgengið um skrárnar. 

http://leiklist.is/
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í BA-námi mínu í bókasafns- og upplýsingafræði við Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Þegar kom að efnisvali hjá mér varðandi lokaverkefni í 

bókasafns- og upplýsingafræði að þá var ég frá upphafi ákveðinn í að verkefnið skyldi vera á 

sviði efnisskráningar og að bókaskrá yrði útgangspunkturinn. Hins vegar var nú ekki alveg 

hlaupið að því að finna hentugt og áhugavert skráningarefni sem gæti að lokinni 

skráningarvinnu skilað til hafnar góðri og nytsamri bókaskrá. 

Segja má að hugmyndin að þessu lokanámsverkefni hafi komið nánast fyrir slysni upp í 

hendurnar á mér þar sem mér barst það alls óvænt til eyrna að í leikritasafni Bandalags 

íslenskra leikfélaga væri margur óplægður akurinn varðandi formlega skráningu leikritanna 

sem þar er að finna. Bandalagið sem er samband áhugaleikfélaga á Íslandi rekur skrifstofu í 

Reykjavík og þar er umrætt leikritasafn hýst á pappírsformi en einnig er hægt að nálgast 

leikritasafnið með vefrænum hætti á alnetinu þar sem nálgunin er á hlekkinn Leikritasafn á 

heimasíðu bandalagsins sem er í veffanginu http://leiklist.is . 

Vefurinn sem var settur upp 2001 er í stöðugri þróun og á hverju ári bætist við leikritasafnið, 

en hið vefræna leikritasafn er í rauninni innbyggð heimatilbúin leitarvél sem ætluð er til að 

uppfylla þarfir helstu notenda sem eru væntanlega aðildarfélög Bandalags íslenskra 

leikfélaga og auðvelda þeim leit að leikverkum til sýninga. Handrit leikritanna sjálfra er hins 

vegar að finna á skrifstofu Bandalagsins. Titill er þar sá leitarþáttur hjá leitarvélinni sem er í 

öndvegi og gildir þar stafrófsröðun. Undir sérhvern titil falla síðan nokkur önnur atriði sem 

eru leitarbær, svo sem handritslengd í blaðsíðufjölda, og einnig eðli leikritsins, hvort þar er 

um gleði- eða harmleik að ræða eða blöndu af hvoru tveggja.  

Farið var í forrannsóknir á leikritasafninu og svokölluð flettileið um leikritasafnið var þá 

notuð. Þessi leið reyndist auðveld viðureignar í byrjuninni þar sem stafrófsröðun á titli gilti 

og við hvert leikrit birtist viðmót sem innihélt upplýsingar sem getið var um að framan en 

einnig í flestum tilvikum er getið um fjölda leikenda og ennfremur hvernig kynjaskiptingu 

persóna í viðkomandi leikriti er háttað. Fljótlega í forrannsókn leikritasafnsins urðu síðan til 

ákveðin valmörk um hvaða og hvernig leikrit skyldu tekin inn í skráningarbankann. 

Valmarksþættirnir handritslengd, fullorðinsleikrit og tónlist undanskilin nema í 

http://leiklist.is/
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undantekningartilvikum, voru þættir sem strax urðu ofan á við leikritavalið fyrir 

skráningarvinnuna en fyrir valmarksþáttunum er gerð grein í aðfaraköflum verkefnisins. 

Ég vil nota hér tækifærið og þakka leiðbeinendum mínum, Stefaníu Júlíusdóttur og Jóhönnu 

Gunnlaugsdóttur fyrir góða handleiðslu og mikla hvatningu. Að lokum vil ég svo þakka 

fjölskyldu minni, eiginkonunni Helgu Konráðsdóttur og dætrum mínum, Magndísi Huld og 

Ingibjörgu Sólrúnu, fyrir endalausa hvatningu. 
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1 Inngangur 

Tilgangurinn með þessari bókaskrá er að kynna leikritasafn Bandalags íslenskra leikfélaga sem 

mun vera stærsta safn sinnar tegundar hér á landi og sú kynning er gerð með þeim hætti að búa 

til ákveðið skráningarsýnishorn af því. Umrætt sýnishorn er kallað fram að fyrirfram gefnum 

forsendum til að auðvelda val á þeim leikritum sem til greina kunna að koma. Það úttektarsafn 

leikrita sem síðan er tekið til skráningar hefur að geyma upplýsingar um leikrit sem hafa verið 

flutt hér á landi en einnig koma við sögu leikrit sem aldrei hafa verið sett á svið hérlendis svo 

vitað sé. Um hvert leikrit í skránni eru tilteknar gagnlegar og fræðandi upplýsingar, í stöðluðum 

athugasemdaliðum, og er þær að finna í aðalskránni sem er stafrófsröðuð höfundaskrá. Hverri 

skráningarfærslu í aðalskrá er skipt upp í þætti í samræmi við staðla, annars vegar ISBD 

(M)(1992) og hins vegar í samræmi við Skráningarreglur bókasafna (2001).  

Þegar skráningarfærsluþáttum innan hverrar færslu sleppir þá er bætt við sem áður sagði 

ýmsum mikilvægum athugasemdum og hafa þær á sér staðlað yfirbragð hvað orðalag snertir 

þótt meira formfrelsis gæti í uppsetningu en getur að líta í formlegri skráningarfærslu. 

Athugasemdaliðirnir hafa eftirfarandi heiti: sýningar, hlutverk, sýningartími, sviðsetning, 

efnislýsing, efnisorð, nöfn og flytjandi, en útskýringar á nefndum liðum fá að bíða þar til aftar 

í bókaskrárverkefninu. En til að bæta aðgengileika bókaskráarinnar að þá eru gerðar 

aukaskrár sem unnar eru upp úr aðalskránni. Tilgangur aukaskráanna er meðal annars sá að 

greina í sundur hina skráðu þekkingu sem er að finna í aðalskránni. Hluti af titlum 

aukaskráanna á uppruna sinn bæði úr skráningarfærslum aðalskráar, svo sem titlaskrá, 

frumtitlaskrá erlendra leikverka, þýðendaskrá og loks á hluti nafna í nafnaskrá rætur í sjálfum 

skráningarfærslum aðalskráar. Nafnaskráin hefur þó einnig bein tengsl við athugasemda-

liðinn nöfn en flytjendaskrá er samantekt á öllum flytjendum sem getið er um undir liðnum 

flytjandi í athugasemdum. Loks er það efnisorðaskrá þar sem safnað hefur verið á einn stað 

öllum þeim efnisorðum sem leikritunum 185 hefur verið gefið en einn athugasemdaliðurinn í 

aðalskrá hefur einmitt heitið efnisorð. En það er titlaskráin sem hefur hvað nánust tengsl við 

hið rafræna leikritasafn þar sem upphafsleit er þar gjarnan bundin við titil leikhandrits. Nánar 

er farið hér síðar í útskýringar varðandi alla skráningarfærsluþætti og athugasemdaliði er við 

sögu koma í aðalskránni sem áður sagði.  
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2 Bandalag íslenskra leikfélaga 

Bandalag íslenskra leikfélaga, sem hér er nefnt til sögu, er samtök áhugaleikfélaga á Íslandi 

og var það stofnað árið 1950. Helsti hvatamaður að stofnun bandalagsins mun hafa verið 

Ævar R. Kvaran, og gegndi hann stöðu formanns bandalagsins fyrstu átta árin eða frá 1950 til 

ársins 1958. Bandalagið hefur starfað óslitið frá 1950 og um þessar mundir á árinu 2015 eru 

65 ár liðin frá því að það var stofnað. Núverandi formaður Bandalags íslenskra leikfélaga er 

Þorgeir Tryggvason og hefur hann verið formaður samtakanna frá árinu 2007 eða í átta ár. 

Aðildarfélög bandalagsins, áhugaleikfélög víðsvegar um landið, eru hins vegar í dag um 60 

talsins [59] og fjöldi félagsmanna í þeim telur um fjögur þúsund manns. 

Bandalagið hefur lengi haldið úti skrifstofu sem er þjónustumiðstöð er sinnir ýmsum málum 

fyrir áhugaleiklistarhreyfinguna en einnig er þar almenn þjónusta við leikhús og leikhópa af 

öllu tagi. Meðal annars er hægt að kaupa þar förðunarvörur og þar er einnig að finna stærsta 

leikritasafn landsins með leikhandritin sjálf á pappírsformi. 

Bandalagið hefur starfrækt leiklistarskóla síðan árið 1997 að Húsabakka í Svarfaðardal þar 

sem á hverju sumri er boðið upp á leiklistarnámskeið af ýmsu tagi auk námskeiða í leikstjórn, 

leikritun og ýmsu fleira.  

Þá ber að nefna að bandalagið er aðili að ýmsum stærri samtökum og hér innanlands er það 

meðlimur í Leiklistarsambandi Íslands sem eru samtök sviðslista á Íslandi en samtökin hafa 

staðið meðal annars fyrir uppskeruhátíðinni Grímunni ár hvert um langa hríð. Einnig hefur 

Bandalag íslenskra leikfélaga tengsl út fyrir landsteinana og er aðili að nokkrum erlendum 

samtökum, svo sem NAR, norrænu áhugaleiklistarsamtökunum, NEATA, norður-evrópsku 

áhugaleiklistarsamtökunum og IATA, alþjóðaleikhúshreyfingunni. 

2.1 Leiklistarblaðið 

Leiklistarblaðið sem Bandalag íslenskra leikfélaga stóð að mun hafa komið út í fyrsta sinn í 

nóvember 1974 og var þá í fjölrituðu formi. Það var upp frá því sent öllum aðildarfélögum 

bandalagsins nokkuð reglulega allt til ársloka 1983 en þá var útlitsforminu breytt og útlit 

blaðsins tók stakkaskiptum. 

Árið 1984 var farið að prenta Leiklistarblaðið og það gefið síðan út í prentuðu formi um 16 

ára skeið eða til loka árs 2001 þegar útgáfa þess lagðist niður enda tölvuöld að ganga í garð 
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hjá bandalaginu líkt og víða annars staðar. Alls munu hafa komið út 28 árgangar af 

Leiklistarblaðinu.  

Þrátt fyrir að útgáfu Leiklistarblaðsins hefði verið hætt að þá merkti það ekki að boðað væri 

til samdráttar hjá Bandalaginu því öllu heldur var blásið til sóknar en bara með öðrum 

formerkjum. Það var ákveðið í staðinn fyrir Leiklistarblaðið að setja upp heimasíðu, vefsíðu, 

sem væri vettvangur upplýsingamiðlunar, fræðslu og fyrir ýmsu því sem Leiklistarblaðið hafði 

reyndar komið á framfæri. Hin vefræna upplýsingamiðlun var aftur á móti talin hraðvirkari 

en prentmiðill og það sjónarmið varð ofan á. Tilgangurinn stóri með uppsetningu 

heimasíðunnar var sá að þjónusta aðildarfélögin enn betur en áður. Vefur Bandalags 

íslenskra leikfélaga fékk heitið www.leiklist.is og var hann opnaður 1. september 2001 og 

lifir enn góðu lífi árið 2015. 

2.2 Leiklist.is 

En allt frá því vefurinn www.leiklist var settur á fót árið 2001 hafa verið teknar saman í ársrit 

Bandalagsins á hverju ári helstu upplýsingar um starfsemi aðildarfélaga þess og það síðan 

verið gefið út rafrænt á tilteknu svæði á vefsíðu bandalagsins. Þá er hægt að nálgast hin 

umræddu ársrit á hlekk þar sem þau hafa sitt svæði á Leiklist.is. En á vissan hátt má segja að 

með því að gefa Ársrit Bandalagsins út rafrænt hafi verið tekinn upp þráðurinn á ný með 

Leiklistarblaðið en bara undir öðru heiti og eitthvað breyttri umfjöllun frá því sem áður var. 

Skráningarlega var haldið áfram árgangsmerkingu á Ársritinu þar sem frá var horfið í útgáfu 

Leiklistarblaðsins, og litið á það sem framhaldsrit forverans.  

Á leiklistarvefnum http://leiklist.is/ eru ýmsar leiðir til að leita sér upplýsinga og á forsíðunni 

er það skilmerkilega uppsett og skýrt. Þar eru afmarkaðir hlekkirnir Bandalagið, Þjónusta, 

Umræðan, Fréttir, Tenglar og Hvað er BÍL? [Bandalag íslenskara leikfélaga; en þessi 

skammstöfun er frátekin fyrir Bandalag íslenskra listamanna, og er óæskilegt að nota 

skammstöfunina í þágu áhugaleikfélaganna eðli málsins samkvæmt.] 

Á upphafssíðu vefsins er tengill á vefræna útgáfu Leikritasafns Bandalags íslenskra leikfélaga 

sem er þó alls ekki safnið sjálft heldur er þessi vefræna útgáfa heimatilbúin leitarvél þar sem 

þetta Leikritasafn á vefnum inniheldur bara titlana á þeim leikritshandritum sem eru til í 

leikritasafninu á pappírsformi og eru til húsa á skrifstofu Bandalags íslenskra leikfélaga. Alls 

eru um 3630 titlar af ýmsum gerðum sviðslistaverka í leikritasafni Bandalagsins og er safnið 

http://www.leiklist.is/
http://www.leiklist/
http://leiklist.is/
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hið stærsta sinnar tegundar á landinu. Víkur þá að því að kynna lítillega þessa leitarvél sem 

gengur undir nafninu Leikritasafn á Leiklistarvefnum: http://leiklist.is/. 

2.3 Leikritasafn – leitarvél 

Hlekkurinn á Leikritasafnið, hina innbyggðu leitarvél, er auðvelt að finna á upphafssíðu 

leiklistarvefsins http://leiklist.is/. Viðmótið á leitarvél Leikritasafnsins á upphafssíðu hennar er 

einfalt og er boðið upp á þrenns konar valmöguleika við leit, það er í fyrsta lagi hin 

svokallaða einfalda leit með innslætti á leitarorði, þá er ennfremur boðið upp á ítarlega leit 

þar sem hægt er að leita eftir fyrirfram gefnum forsendum, svo sem blaðsíðufjölda handrits, 

fjölda persóna, eftir kyni, svo eitthvað sé nefnt og loks er það þriðja tegundin, svokölluð 

flettileið sem felst í því að hægt er að fletta upp í listanum yfir alla titlana í Leikritasafninu og 

það er stafrófsröð sem ræður þar för. Leitarvélin er heimatilbúin og miðuð við þarfir sinna 

helstu notenda sem er leiklistarsamfélagið, og hún er fremur einföld í notkun.  

Á vefsíðunni er skilaboðum beint til notenda hennar:  

„Um allt það efni sem finna má í Leikritasafninu gilda lög og reglur um höfundar- og 

sýningarrétt. Skilyrðislaust þarf að sækja um leyfi rétthafa áður en æfingar á verki hefjast“. 

Við leit á mögulegum leikritum í skráningarsafn kom þessi leitarvél í afar góðar þarfir og með 

hennar hjálp var hægt að þrengja leitina með framsetningu á valmörkum en í þeim fólust 

tilteknar forsendur sem leikrit þurftu að uppfylla svo þau teldust valtæk í úrtak þeirra leikrita 

sem valin yrðu. Markmið leitarinnar var sú að endanleg útkoma hennar yrði síðan að 

bókaskrá yfir valin leikrit úr Leikritasafni Bandalags íslenskra leikfélaga.  

 

http://leiklist.is/
http://leiklist.is/
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3 Val á leikritum í skráningarsafn 

Leitarvélin er útbúin þannig að þar er hægt að beita þremur mismunandi leitaraðferðum, 

það er flettileit, einfaldri leit og loks ítarleg leit. Leitaraðferðin sem notuð var í upphafi við 

leit að leikritum í hinu rafræna leikritasafni, leitarvélinni, kallaðist flettileit. Leitarvélin er 

þannig úr garði gerð að hægt er að velja um hversu stórt titlaúrtak maður kýs að hafa á 

hverri síðu við leitina eða frá 5 titlum og allt upp í 100 titla á síðu þegar verið er að leita og 

velja úr. En meira þarf til svo að hlutir gangi nægilega vel upp og þá kemur til þess að beita 

ítarlegu leitaraðferðinni og fyrir þá leit var búið að setja inn mörk varðandi handritslengd 

sem voru á bilinu 15 til 90 blaðsíður í leikhandriti. Þessi forsenda varðandi handritslengd 

skilaði inn um 2000 leikritstitlum af alls rúmlega 3600 sem eru í Leikritasafninu. 

3.1 Valmörk 

Því var tímabært að bæta um betur og setja fram fleiri valmörk. Þá var komið að því að taka í 

burtu leikrit í bundnu máli, revíur, kabaretta, dansverk, dagskrá, söngleiki og tónlist og þó var 

tónlist leyfð í algjörum undantekningartilfellum í þeim leikritum er komu til greina í 

bókaskrána. Þetta nákvæmnisverk þurfti að framkvæma með handvirkum hætti og við það 

fækkaði í leikritaúrtakinu um vel þriðjung en enn voru vel yfir eitt þúsund leikhandritstitlar í 

safni. Þar sem ekki stóð til að skrá svo mörg leikrit að þá þurfti að bæta frekari valmörkum 

við svo enn frekari fækkun gæti átt sér stað. Leikritstegundirnar gamanleikrit og harmleikir 

voru hér undir og ekki gert neitt upp á milli, og leikrit sem voru blanda af hvoru tveggja, 

gamni og alvöru, voru einnig gjaldgeng í leikritavalinu. 

Þá var næst að velja þá valmarksleið sem hljóðaði upp á að einstök leikrit eða þá leikgerðir 

eftir bókum mættu ekki með nokkru móti hafa verið áður skráð í Gegni, https://gegnir.is/, 

sem er samskrá íslenskra bókasafna, jafnframt því að vera leitarvél hvar hægt er að kanna 

hvað safnkostur bókasafna hefur upp á að bjóða. Hins vegar voru óskráðar leikritsþýðingar af 

skráðu leikriti á frummáli, nýjar leikritsþýðingar eða -leikgerðir af áður skráðum þýðingum 

sama leikrits, valbærar og -tækar í skráningarúrtakið. Með samanburði á titlaheitum í báðum 

skrám, í framkomnu skráningarúrtaki annars vegar og í titilskrá Gegnis hins vegar að þá 

fækkaði leikritstitlum enn frekar og umtalsvert. 

https://gegnir.is/
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Loks var að athuga með fyrri bókaskrár sem gerðar hafa verið hér á landi og ná yfir 

efnissviðið leikrit. Hafa verður í huga að hugtakið leikrit er notað sem yfirheiti um 

sviðslistaverk af alls konar tagi. Þær bókaskrár sem um ræðir eru fimm að tölu, og eiga það 

sammerkt að þær ná einungis yfir leikrit eða sviðslistaverk sem hafa verið flutt með 

einhverjum hætti, flest á sviði en fáein í ljósvakamiðlunum útvarpi eða sjónvarpi. Og svo sem 

fyrri reynsla gaf tilefni til varðandi fækkun leikrita í úrtaki og sú forsenda gefin að leikrit í hinu 

nýja skráningarúrtaki mætti ekki hafa verið skráð áður í Gegni né í bókaskrám um efnissviðið 

að þá leiddi yfirferð og skoðun á þeim leikritum er höfðu verið skráð í þessum fimm 

bókaskrám í ljós enn frekari fækkun leikrita í hinu nefnda úrtaki. Eftir áðurgreinda úrvinnslu 

að þá standa eftir 185 valin leikrit tilbúin til skráningar eftir kúnstarinnar reglum í bókasafns- 

og bókfræðilegum efnum. 

Víkur nú umfjöllun að þeim fyrri bókarskrám er gerðar hafa verið hér á landi og efnissviðið 

leikrit haft að leiðarljósi. 

3.2 Fyrri bókaskrár um leikrit  

Svo sem áður hefur komið fram að þá hafa fyrirsett valmörk þau áhrif að leikrit sem valin 

hafa verið í skráningarúrtak og reynast síðan við athugun að hafa verið skráð í einhverjum af 

umræddum bókaskrám, að þau koma þá ekki heldur til greina í hinni nýju bókaskrá um leikrit 

á íslensku. Þær fyrri skrár, sem gerðar hafa verið um efnissviðið leikrit og ná einvörðungu yfir 

flutt leikrit á íslensku, eru eftirfarandi: 

1. Íslensk leikrit 1645-1946 [1945], frumsamin og þýdd / Lárus Sigurbjörnsson. - S.l. : 

s.n., 1946. - Árbók (Landsbókasafn Íslands) 1945; 2: s. 60-114. 

2. Íslensk leikrit 1946-1949, frumsamin og þýdd : viðbótarskrá 1946-1949 

leiðréttingar, viðaukar og heitaskrá leikrita 1645-1949 / Lárus Sigurbjörnsson. - S.l. 

: s.n., 1950. - Árbók (Landsbókasafn Íslands) 1948-1949; 5.-6.: s. 176-207. 

3. Skrá um leikverk flutt á íslensku 1971-1980 / Steinunn Ósk Guðmundsdóttir. – 

Reykjavík, 1984. - vi, 171 s. - Námsritgerð við Háskóla Íslands, Bókasafns- og 

upplýsingafræði.  
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4. Skrá yfir flutt leikrit á íslensku á árunum 1949-1970 / Ragnhildur Teitsdóttir, 

Rannveig Halldórsdóttir, Þóra Kristín Sigvaldadóttir. - Reykjavík, 1991. - [xix, 413]. - 

Námsritgerð við Háskóla Íslands, Bókasafns- og upplýsingafræði. 

5. Skrá yfir flutt leikrit á íslensku á árunum 1981-1986 / Þórunn Bergsdóttir. - 

Reykjavík, 1988. - xi, 156. - Námsritgerð við Háskóla Íslands, Bókasafns- og 

upplýsingafræði. 

Um þær skrár sem getið er að framan er það að segja að fyrstu tvær skrárnar á listanum, 

merktar 1.-2., eru það sem kallað er venjubundnar bókaskrár og efnissvið þeirra er leikrit á 

íslensku. Þessar tvær bókaskrár voru aftur á móti ekki í sérútgáfu eða í formi sérprents heldur 

birtust þær sem hluti efnis í útgáfu tveggja af Árbókum Landsbókasafns Íslands. Fyrri 

bókaskráin birtist í Árbók Landsbókasafns Íslands 1945, 2. árgangi og kom út snemma árs 1946. 

Síðari bókaskráin birtist hins vegar í Árbók Landsbókasafns Íslands 1948-1949, 5.-6. árgangi og 

kom út árið 1950. Skrárnar þrjár, merktar 3.-5., hafa sama efnissvið og fyrr er greint frá en þar 

er hins vegar um nemendaverkefni að ræða og mikilvægt að gera greinarmun þar á. Þessar 

þrjár seinni bókaskrár, nemendaverkefni, þar sem eingöngu flutt leikrit á íslensku eru skráð, 

spanna árabilið frá árinu 1949 þar sem seinni skrá Lárusar Sigurbjörnssonar lauk og fram til 

ársins 1986. Síðan þá hafa ekki verið unnin verkefni eða gerðar bókaskrár um fullorðinsleikrit á 

íslensku, og gildir þar einu hvort um flutt eða óflutt leikrit er að ræða. Eitt lokaverkefni 

(Borghildur Stephensen, 1991) er látið standa hér út af borði og kemur þar til að titill þess og 

efni varðaði einvörðungu barna- og unglingaleikrit í prentuðu formi á einu tilteknu ári (1989), 

en slík leikrit féllu utan þeirra valmarka sem notuð eru hér. 
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4 Gerð bókaskráarinnar 

Skráin skiptist upp í aðalskrá og sjö aukaskrár sem eru eftirfarandi: titlaskrá, frumtitlaskrá 

erlendra leikverka, nafnaskrá, þýðendaskrá, leikstjóraskrá, flytjendaskrá leikverka og í lokin 

er svo efnisorðaskrá. 

Aðalskráin, sem er höfundaskrá, hefur að geyma 185 skráningarfærslur þar sem höfundur 

leikrits eða skáldsögu að baki leikritinu er aðalábyrgðaraðili og kemur í höfuðfærslu. Í 

tilvikum þar sem höfundur, til dæmis að fornsögu er óþekktur, og þá er höfundur leikgerðar 

á fornsögunni talinn höfundur. Skráningarfærslum í aðalskrá er síðan raðað í stafrófsröð eftir 

höfði og fá færslunúmer frá 1 upp í 185.  

Skráningarreglur bókasafna frá árinu 1988, sem er stytt og þýdd útgáfa af AACR2 

skráningarreglunum er samdar voru af Michael Gorman, voru notaðar til að velja höfuð á 

færslurnar. Einnig var stuðst við staðalinn ISBD (M) við uppsetningu færslnanna ásamt því að 

ef til leiðréttingar kæmi á innsláttarvillum í leikhandriti að þá var það gert samkvæmt ISBD 

(M). Í nokkrum tilvikum [að þá] voru villur lagaðar með því að setja orðið eins og það kemur 

fyrir upphaflega og síðan rétta ritun orðsins innan hornklofa fyrir aftan villuna. Í öllum 

atriðum við eiginlega skráningu leikritanna var stuðst við skráningarreglurnar áðurgreindu 

ásamt staðalinn og þá er að mörgu að hyggja. 

Þegar höfuð er valið á færslu þá er fyrsti kostur að velja ábyrgðaraðila sem höfuð og í þessari 

aðalskrá er höfundur texta leikrits aðalábyrgðaraðili og kemur því fram í höfði. Ennfremur 

telst höfundur leikgerðar af fornsögu sem ekki hefur þekkta höfundaraðild vera umræddur 

aðalábyrgðaraðili. Síðan má bæta hér við og er nauðsynlegt að komi fram að þegar svo ber 

við að dulnefni er notað um höfund að þá kemur skýring innan hornklofa hvert sé hið rétta 

nafn höfundar. 

Víkur nú að skráningu leikrits þegar höfði sleppir. Atriðum hverrar skráningarfærslu er skipt 

upp í þætti sem gætu orðið allt að átta talsins ef staðlinum ISBD (M) yrði fylgt í einu og öllu. 

Svo er þó ekki gert hér þar sem aðstæður í skráningu kalla ekki eftir svo miklum ítarleika 

heldur eru þættir við skráningu þeirra leikrita sem um ræðir einungis fjórir að tölu.  

Fyrsti þátturinn nefnist titill og ábyrgðaraðild. Hvað titil áhrærir að þá getur verið um ýmsar 

leiðir að ræða, einn aðaltitill, eða þá bæði aðal- og undirtitill. Varðandi ábyrgðaraðild getur 

komið til hvers konar höfundaraðildar á leikriti, höfundur texta, eða höfundur leikgerðar ef 
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svo skipast mál, eða þýðandi eru allt aðilar sem falla undir ábyrgðaraðild. Sömuleiðis fellur 

höfundur tónlistar eða leikhljóða í leikriti undir ábyrgðaraðildarþáttinn.  

Næsti þáttur í skráningarfærslunni kallast prentsögn, sá fjórði samkvæmt staðlinum en tveir 

þættir falla út áður þar sem þeir munu eiga ekki við. Í prentsögn er að telja til útgáfustað 

leikrits, útgáfu eða forlag þess og útgáfuár.  

Þá er næst til að telja þann þátt skráningarfærslu sem nefnist umfang, sá fimmti sem greint 

er frá í staðlinum. Sá umfangsþáttur hér, sem snýr að skráningu leikrits, er lengd 

leikritshandrits í blaðsíðum talið. 

Síðasti þáttur, sá sjöundi í nefndum staðli og kemur við sögu varðandi skipan atriða í 

bókfræðilegri lýsingu á leikritum skráarinnar, nefnist athugasemdir. Í athugasemdaþátt fellur 

hvernig prentformi leikhandrits er háttað, svo sem hvort þar sé um fjölrit eða ljósrit af 

leikhandriti að ræða. Einnig kemur hér inn titill á frummáli, ef þýtt verk er á ferðinni, og sett 

þá inn í athugasemdarþáttinn. Þá er þess að geta að atriði og upplýsingar er varða leikritið og 

koma ekki fram í aðalheimild, sem er titilsíða, blaðsíður framan við titilsíðu, baksíða titilblaðs 

og baktitill, og þá er þeim upplýsingum bætt inn í athugasemdir ef þurfa þykir. 

Upplýsinganna sem fram koma í athugasemdunum hefur þá verið aflað, ef nauðsyn hefur 

borið til, með rannsókn á leikritinu sjálfu þar sem þær hafa ekki komið fram í aðalheimildinni 

sem getið er áður. Í því tilviki er nær einvörðungu vísað til hvernig kafla- eða 

atriðauppskiptingu leikritsins í umfjöllun er háttað.  

Að lokum er að geta staðlaðra athugasemda sem eru í átta liðum sem taka við af hinum 

formlegu skráningafærslum, sem nefndar voru að framan. Athugasemdir þessar, sem settar 

eru fram á staðlaðan hátt og voru þróaðar af höfundi með tilliti til þarfa notenda 

bókaskráarinnar, geta verið mismunandi að ítarleika og lengd.  

Fyrsti liður hinna stöðluðu athugasemda varðar upplýsingar er snúa að uppsetningu leikrits 

ef við á, sem helgast af því hvort það hafi verið sett upp eða ekki. Þessi athugasemdaliður 

nefnist sýningar. Þar koma fram, ef vill, ýmsar upplýsingar svo fremi að leikrit hafi verið sett 

á svið, svo sem um leikfélag, leikár uppsetningar, frumsýningardag, leikstað og að 

ógleymdum leikstjóra sýningarinnar sem nauðsynlegt er að komi fram. 

Næstu tvo athugasemdaliði er skynsamlegt að taka saman en það er hlutverk annars vegar 

og síðan sýningartími hins vegar. Hvað báða þessa liði varðar að þá er um mikilvæga 

upplýsingagjöf að ræða. Í hlutverkaliðnum er sagt frá fjölda persóna í viðkomandi leikriti, 

hvernig kynjaskiptingu persóna er háttað og stundum er lýst aldurskiptingu persónanna og 
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sérkennum. Ennfremur er getið í þessum lið um atriði eins og samnýtingu leikhóps 

(dúbleringu) þegar svo háttar til að hægt er að komast af með færri leikara en 

persónufjöldinn í leikritinu segir til um. Um sýningartímaliðinn er það að segja að sú 

þumalfingursregla er höfð að ein blaðsíða í handriti samsvari allt að tveimur mínútum í 

flutningi og þar má finna samsvörun með því að líta til skráðrar handritslengdar. 

Þá er komið að athugasemdarliðnum sviðsetningu. Þar er komið á framfæri þeim 

upplýsingum sem leikritshöfundur eða höfundur leikgerðar hefur sett fram í leikhandriti um 

hvernig viðkomandi sér fyrir sér sviðsetningu leikverksins. Mjög mismunandi er hversu 

ítarleikinn er mikill hvað umfjöllun varðar um sviðsetningu. En þær upplýsingar sem settar 

eru fram geta verið stefnumarkandi þótt leikstjóri og leikhópur ráði för þegar kemur að 

uppsetningu sérhvers leikrits. 

Næst er til að taka afar mikilvægan lið í hinum stöðluðu athugasemdum og það er efnislýsing 

á leikriti því sem til skráningar er. Þar sem leikrit eru bæði mislöng, eða frá 15 til 85 blaðsíður 

að handritslengd, og misflókin að efni að þá geta efnislýsingar verið mislangar. Engu að síður 

er leitast við að segja frá efni leikrits í sem stystu máli og þannig auðvelda þeim verkið sem 

eru að leita sér að áhugaverðu leikriti. 

Þá er komið að efnisorðum í beinu framhaldi af efnislýsingu. Hér hefur efnislýsing nokkru 

hlutverki að gegna þegar kemur að efnisorðagjöf en þó ekki alfarið og leikhandritið sjálft er 

aðalheimildin við það starf. Við efnisorðagjöfina er beitt stöðlun og staðlarnir ÍST ISO 

5963:1985 Heimildaskráning – aðferðir við athugun heimilda, greiningu á efni þeirra og val 

efnisorða og síðan ÍST 90 Heimildaskráning – leiðbeiningar um gerð og þróun kerfisbundinna 

efnisorðaskráa á einu tungumáli hafðir að leiðarljósi. En við greiningu texta leikhandrits og 

síðan gerð efnislýsingar að þá urðu til efnisorð sem falla í þann flokk að kallast almenns eðlis, 

það er almenn efnisorð. Efnisorðin sem voru valin við greiningu hvers leikrits áttu eftir að 

fara í gegnum stranga skoðun. Ákveðin hugtök voru höfð að leiðarljósi og síðan voru valorð 

þeirra sett fram. Í vinnu við efnisorðagjöfina voru einkum notaðir tveir lyklar. Í fyrsta lagi var 

það Kerfisbundinn efnisorðalykill fyrir bókasöfn og upplýsingamiðstöðvar (Margrét 

Loftsdóttir og Þórdís Þórarinsdóttir, 2001), í öðru lagi síðan Kerfisbundinn efnisorðalykill 

(thesaurus) fyrir leikhúsbókasöfn (Guðný Ragnarsdóttir, 1997) og loks í síðasta lagi var sótt í 

Lykilskrá á vefsvæði hennar (http://lykilskra.landsbokasafn.is) til staðfestingar á að 

efnisorðagjöfin væri á réttri leið. Hvað fjölda efnisorða varðar að þá voru leikritum gefin jafn 

mörg efnisorð og þurfa þótti þannig að trúverðug lýsing á efni leikrits næðist fram. 

http://lykilskra.landsbokasafn.is/
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Næstsíðasti athugasemdaliðurinn er nöfn og þar koma fyrir allir ábyrðaraðilar leikrits ef 

höfundur þess er undanskilinn. Umræddir aðilar í athugasemdaliðnum nöfn lenda ásamt 

höfundi leikrits og eða leikgerðar síðan í aukaskrá er nefnist nafnaskrá. 

Að endingu ber að geta um athugasemdaliðinn flytjandi þar sem talin eru upp nöfn flytjenda 

á leikritum sem eru til skráningar að því gefnu að þau hafi verið sett á leiksvið hérlendis. Þá 

er einungis skráð nafn flytjandans, sem er þá leikfélag eða leikhópur. Nöfn nokkurra flytjenda 

geta því fallið undir þennan athugasemdalið ef leikritið hefur verið sett upp víðar en hjá einu 

leikfélagi og nafns flytjanda hefur og einnig áður verið getið í athugasemdaliðnum sýningar. 
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5 Uppbygging á aðalskrá 

Uppsetning færslna í aðalskrá er byggð á Skráningarreglum bókasafna en einnig kemur ISBD 

(M) við sögu varðandi hvernig haga eigi vinnu við skráningarfærslur í aðalskránni. 

5.1 Um greinamerkjasetningu skráningarfærslna 

Greinarmerki sem notuð eru innan hvers færsluþáttar í aðalskrá:  

: tvípunktur er notaður við titil til að aðgreina aðaltitil frá undirtitli 

/ skástrik er notað á undan fyrstu ábyrgðaraðild 

, komma er notuð ef um skipta fyrstu ábyrgðaraðild er að ræða og upptalningu aðila 

; semikomma er notuð á undan annarri og sérhverri greiningu ábyrgðaraðildar  

. - er notað á undan útgáfustað í prentsögn 

: er notað til að greina á milli útgáfustaðar og forlags 

, komma er notuð til aðgreiningar á forlagi og útgáfuári  

. er notað á undan umfangi, svo sem handritslengd  

. er notað á undan athugasemdum, sem eru til fyllingar hinni formlegu bókarlýsingu  

. er einnig notað á milli athugasemda ef þær eru fleiri en ein 

[ ] hornklofi er notaður til þess að koma á framfæri leiðréttingum og athugasemdum 

5.2 Uppsetning skráningarfærslna í aðalskrá 

Skipan atriða í skránni fyrir utan höfuð er í fjórum þáttum og verður gerð grein fyrir þeim hér 

í framhaldinu og gefin dæmi um hvar þau geta komið fyrir í aðalskránni. 

Færslunúmer  Höfuð (feitletrað)  

Titill : undirtitill / fyrsta ábyrgðaraðild. 

Útgáfustaður : forlag, útgáfuár. 

Umfang.  

Athugasemdir. 

Höfuð  

Í höfði, sem er alltaf feitletrað, kemur fram nafn þeirrar persónu eða 

stofnunar sem hefur fyrstu ábyrgðaraðild leikrits á sínum snærum. Ef 

dulnefni hefur verið notað að þá er hinu rétta nafni skotið inn til 
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skýringar og það þá haft innan hornklofa. Ennfremur er getið 

fæðingarárs viðkomandi ef þekkt er og dánarár aðila er einnig sett inn.  

Dæmi: 

29  Búi Þjóðólfsson [duln. f. Gunnar Árnason] 1901-1985 

Tvenn spor í snjónum : einþáttungur - útvarpsleikur / Búi Þjóðólfsson. 

- [S.l. : s.n., s.a.]. - 23 s. - Ljósritað handrit. 

 

Ef um leikgerð á skáldsögu er að ræða og höfundur leikgerðarinnar er 

annar en höfundur skáldsögunnar að þá kemur nafn skáldsöguhöfund-

arins í höfuð þar sem hann telst vera aðalábyrgðaraðili verksins. 

Dæmi: 

171 Wells, H.G. [Herbert George] 1866-1946 

Dalur hinna blindu : sjónleikur í þremur þáttum með epilog / eftir 

smásögu H.G. Wells ; þýðing og spunaleikgerð Þór Tulinius ; tónlist 

Hilmar Örn Hilmarsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 52 s. - Ljósrit. - Titill á 

frummáli The Country of the blind. - Leikritið er í þremur hlutum, alls í 

35 atriðum: 16, 9 og 10 atriði eftir röð þáttanna. [Epilog eða eftirmáli 

er örstuttur og kallast þá fjórði hluti í handriti.] 

 

Ef höfundur að frumverki því, sem gerð er leikgerð eftir, er ókunnur, 

að þá færist nafn höfundar leikgerðar í höfuð og telst sá þar með 

aðalábyrgðaraðili þess verks. Í þessu samhengi telst höfundur 

leikgerðar að fornsögu þar með vera aðalábyrgðaraðili verksins. 

Dæmi: 

70 Haukur Sigurðsson 1938 

Vopnfirðinga saga / sviðsgerð Haukur Sigurðsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 

26 s. - Ljósritað handrit. - Leikrit í 11 atriðum. 

Titill   

Titill hefur að geyma heiti leikrits á íslensku nema í þeim tilvikum þar 

sem titill hefur ekki verið þýddur. Sitthvort dæmið af leikritstitli er sett 

hér fram, fyrst leikrit með íslenskum titli og síðan leikritstitill þar sem 

titill á frummálinu hefur haldið sér. 
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Dæmi: 

Jarðarför ömmu Sylvíu / höfundar Amy Lord Blumsack [og] Glenn 

Wein; þýðing Guðný María Jónsdóttir, Gunnhildur Sigurðardóttir [og] 

María Guðmundsdóttir. - [S.l. : Leikfélag Mosfellssveitar, s.a.]. - 58 s. - 

Ljósritað handrit. - Titill á frummáli A grandma Sylvia´s funeral (1998). 

Kvetch / Steven Berkoff ; þýðandi Ólafur Haraldsson. - [S.l. : s.n., s.a.]. - 

35s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Kvetch.  

Höfundur 

Höfundur er sá aðili sem samið hefur texta leikritsins og kemur því 

fram sem aðalábyrgðaraðili og er greindur á eftir titli, og undirtitli ef 

hann er til staðar, með skástriki. Ennfremur er höfundur leikgerðar af 

fornsögu, þar sem höfundur er óþekktur, þá talinn höfundur í 

skráningarlegu tilliti svo sem áður hefur komið fram. Ennfremur er 

sýnd skráning leikrits sem er leikgerð á skáldsögu og höfundur hennar 

telst aðalábyrgðaraðili en höfundur leikgerðar skráist undir aðra 

ábyrgðaraðild. 

Dæmi: 

Blessuð jólin : gamanleikrit í tveimur þáttum / eftir Arnmund 

Backmann. - [S.l. : s.n., 1997]. - 65 s. - Ljósritað handrit. 

Hávarðar saga Ísfirðings / sviðsgerð Haukur Sigurðsson. - (S.l. : s.n., 

s.a.). - 25 s. - Ljósritað handrit. - Leikrit í 19 atriðum. 

Dökku fiðrildin / Leena Lander ; leikgerð Páls Baldvins Baldvinssonar á 

sögu Leena Lander, Heimili dökku fiðrildanna ; Hjörtur Pálsson þýddi úr 

finnsku [. - Reykjavík : s.n., 1995]. - 70 s. - Ljósrit. - Titill á frummáli 

Tummien perhosten koti. 

 

Þýðandi  

Ef um erlent verk er að ræða er sá aðili, sem þýtt hefur verkið, settur 

sem annar ábyrgðaraðili. 

 

Dæmi: 
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Alice frænka : gamanleikur í þremur þáttum / eftir Charles George ; 

Ragnar Jóhannesson íslenzkaði. - [Reykjavík] : Bandalag íslenzkra 

leikfélaga, 1954. - 69 s. - Fjölrit. - Titill á frummáli Aunt Alice. 

 

Tónlist  

Ef um tónlist (eða leikhljóð sem gegnir veigamiklu hlutverki) er að 

ræða í leikriti að þá er tónlistar- eða leikhljóðshöfundur settur sem 

annar ábyrgðaraðili eða aftar í röð ábyrgðaraðila. Þar ræður nokkru 

um hvort leikritið er innlent eða erlent. Ef um þýtt leikverk er að ræða 

að þá kemur höfundur tónlistar aftar í skráningu ábyrgðaraðildar en 

þýðandi. 

Dæmi: 

Gripið í tómt [eða ljóstur] : leikur í 11 atriðum / eftir Pétur Eggerz ; 

tónlist Ingvi Þór Kormáksson. - [S.l. : s.n., s.a.]. - 65 s. - Ljósrit. 

Þrír leikarar - eitt drama : dramatískur gamanleikur í einum þætti / 

Michel de Ghelderode ; Sigurður Pálsson þýddi; tónlist Jóhann G. 

Jóhannsson. - [S.l. : s.n., s.a.]. - 24 s. - Ljósritað handrit. - Titill á 

frummáli Trois acteurs, un drame (1928). 

 

Prentsögn  

Færsluþátturinn prentsögn felur í sér þrennt. Í fyrsta lagi útgáfustað 

leikhandrits, í öðru lagi útgáfuaðila, forlag eða umsýsluaðila 

leikhandrits og loks í þriðja lagi útgáfuár þess. 

Dæmi: 

Stund gaupunnar / eftir Per Olov Enquist ; Þórarinn Eldjárn þýddi. - 

[Reykjavík]: Þjóðleikhúsið, 1992. - 54 s. - Ljósritað handrit. - Titill á 

frummáli Ljodjurets timma (1991). 
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Umfang  

Hér í þennan færsluþátt skráningar fellur til umfang leikhandrits sem 

segir til um blaðsíðufjölda handrits. 

Dæmi: 

Fullveldisvofan : 1. desember 1918 - fullveldi Íslands fagnað í skugga 

dauðans / Þórir Steingrímsson. - [Kópavogur : s.n., 1995]. - 30 s. - 

Ljósritað handrit. 

Athugasemdir 

Í athugasemdaþætti er gerð grein fyrir prentformi leikhandrits, og þá 

vísað til hvort um fjölrit eða hvers konar afrit er að ræða. Í 

athugasemdarþátt er einnig bætt við titli leikrits á frummáli ef það er 

af erlendum toga og útgáfuár þess ef vill haft með í sviga. Loks er bætt 

við í athugasemdir upplýsingum varðandi uppskiptingu leikhandrits í 

kafla eða atriði þar sem viðkomandi upplýsingar liggja ekki fyrir í 

aðalheimild. Upplýsinganna er þá aflað með rannsókn á leikhandriti og 

uppsetning af hálfu leikritshöfundar könnuð í þaula.  

Dæmi: 

Dauðinn og stúlkan : leikrit í þremur þáttum / V. Ariel Dorfman ; 

þýðandi Ingibjörg Haraldsdóttir. - [Reykjavík] : Leikfélag Reykjavíkur, 

1992. - 74 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli La muerte y la 

doncella. - Leikritsþættirnir þrír í alls níu atriðum, fjögur, tvö og þrjú 

atriði eftir röð þáttanna. 

 

5.3 Staðlaðar athugasemdir skrásetjara um leikrit 

Með stöðluðum athugasemdum er átt við tiltekna athugasemdaliði er varða uppsetningu og 

flutning leikrita sem til skráningar eru og sú stöðlun er samin af skrásetjaranum sjálfum. 

Ákveðinn hluti leikritanna hefur ekki verið sviðsettur hérlendis svo vitað sé og fyrir því er þá 

gerð grein í hverju tilviki. Hins vegar er þess að geta að einnig er ákveðin stöðlun á 

athugasemdum þegar engin vitneskja til staðar svo hægt sé að halda skráningarforminu á 

réttum kili. Athugasemdaliðir eru eftirfarandi: sýningar, hlutverk, sýningartími, sviðsetning, 

efnislýsing, efnisorð, nöfn, flytjandi.  
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Næst er að gefa lýsingu og útskýringar á hverjum athugasemdalið fyrir sig. Hér er tekið eitt 

dæmigert leikrit úr skránni, reyndar af erlendum toga. Reyndar fellur þar allt til í þættinum 

um prentsögn innan hornklofa og þar sem í þessu tilviki er engin vitneskja um útgáfustað 

leikhandrits, útgáfuaðila og útgáfuár að þá kemur eftirfarandi útskýring með latneskum 

skammstöfunum. Eða „S.l. : s.n., s.a.“, sem útleggst „Án útgáfustaðar : án útgáfuaðila, án 

útgáfuárs.“ Hér eru engar upplýsingar tiltækar hvorki frá aðalheimild né annars staðar frá 

þannig að svo verður að vera í þetta sinn. Hins vegar getur birtingarmynd þessa þáttar verið 

fjölbreytileg.  

 

Sýningar   

Hér er titill leikrits kallaður til í upphafi, og ef að um einþáttung er að 

ræða þá er það nefnt, annars er það leikrit og uppskipting þess ekki 

rædd undir þessum lið. Þá er nefnt til leikfélagið að baki leiksýningu, 

tími sýningar, þá annað hvort mánuður og ár eða tiltekið leikár. 

Ennfremur fellur hér undir leikstjóri leikritsins, frumsýningardagur þess 

og loks sýningarstaður. 

Dæmi: 

42 Engelbrechtsen, Svend 1931 

Morfín : leikrit í einum þætti / Svend Engelbrechtsen ; þýðing Sverrir 

Haraldsson. - [S.l. : s.n., s.a.]. - 35 s. - Ljósritað handrit. - Titill á 

frummáli Morfin : skuespil i 1 akt (1973). 

Þetta leikrit, Morfín sem er einþáttungur, var frumflutt af Fúríu, 

leikfélagi Kvennaskólans í Reykjavík í febrúar 1995 og leikstjórn þess 

var í höndum Þrastar Guðbjartssonar. Frumsýningardagurinn var 11. 

febrúar 1995 og sýningar leikritsins fóru fram í Héðinshúsinu, 

Seljavegi 2 í Reykjavík. 

Hlutverk 

Undir þessum lið er tilgreindur fjöldi persóna í leikritinu, kynjaskipting 

persóna eða hversu margir fullorðnir og/eða börn eða ótilgreindur 

hópur leika í leiksýningunni. 

Dæmi: 
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Það eru 15 persónur sem koma við sögu í þessu leikriti, þar af fjórir 

karlar og fimm konur og auk þess sex aukaleikarar en til engrar 

frekari tilgreiningar kemur varðandi kynjaskiptingu þeirra 

leikpersóna. 

 

Sýningartími 

Hér er hins vegar tilgreindur flutningstími leikrits hverju sinni. 

Dæmi: 

Flutningstími leikritsins er um 60 mínútur. 

 

Sviðsetning 

Í þessum staðlaða athugasemdalið er reynt að gera grein fyrir 

sviðsmynd leikritsins, og þá hvort sviðsbreytingar séu miklar eða litlar, 

hversu miklar og hvernig þeim er háttað. Stundum er sviðsmyndin sú 

sama frá upphafsatriði til loka leiksýningar, sama leikmynd og 

leikmunir. Þá er einfalt að greina frá sviðsetningu. En svo gerist einnig 

að skorið er við nögl að skýra út í handriti hvernig höfundur sér fyrir 

sviðsmynd leikritsins í heild sinni. Þá kallar það á tiltekið könnunarferli 

við yfirlestur handritsins. Í leiksýningu er ofangreindur liður mikilvægur 

og hefur umtalsverð áhrif á hvort vel eða illa tekst til með sýningu á 

leikriti. 

Dæmi: 

Leiksviðið er tvískipt, annars vegar sjúkragangur og síðan sjúkrastofa 

hinum megin. Engin sérstök vísun er í tímaskeið í leikritinu þannig að 

vísun er í nútímann á öllum tímum. 

 

Efnislýsing 

Í efnislýsingu er ekki beitt neinni sérstakri stöðlun heldur er leitast við 

að gera grein fyrir efni leikrits eins vel og tök eru á. Efnislýsingar geta 

af þeim sökum verið mismunandi langar en staðlaðar geta þær vart 

talist. 

 



Uppbygging á aðalskrá 

29 

Dæmi: 

Ungur maður, Rolf að nafni, kemur á sjúkrahús vegna smávægilegs 

kvilla. Hann kemst fljótlega að því að þar er enginn í vinnu sem 

virðist vera með fullu viti. Einnig er greinilegt að engar lækningar eru 

þar heldur stundaðar, hins vegar er öllum sjúklingum haldið í 

morfínvímu svo þeir virðist ánægðir. En svo vill einnig til að eina 

stúlkan sem Rolf hefur nokkurn tímann elskað er stödd á sama 

tímapunkti og hann á þessu sjúkrahúsi. Hann telur hana á að reyna 

að hætta á morfíninu en henni mistekst það. En í framhaldinu þróast 

mál á þá leið að Rolf verður sömuleiðis háður morfíni. Leikritinu 

lýkur á þann hátt að maður birtist, með svipuðum hætti og Rolf í 

upphafi, og segist vera nýi sjúklingurinn. 

 

Efnisorð 

Þar getur að líta helstu orð (eða setningar) í texta þess leikrits sem til 

umfjöllunar er, eins konar meginniðurstaða umfjöllunar. Mismörg 

efnisorð geta fallið til út af texta og allt eftir því hversu flókinn hann er. 

En efnisorðagjöf þykir afar gagnleg vegna efnisleitar. Hér eru því 

nokkurs konar lykilorð sem hnita í kringum efni hvers leikrits og ekki úr 

vegi að líta á hvernig tókst til með efnisorðagjöf í þessum 

athugasemdalið hvar leikritið Morfín hefur verið til skoðunar. 

Dæmi: 

DANMÖRK 

EINÞÁTTUNGAR 

EITURLYF 

GAMANLEIKIR 

SJÚKRASTOFA 
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Nöfn 

Í þennan nafnalið falla öll nöfn sem sett eru undir ábyrgðaraðild af 

ýmsum toga og nefnd einnig í athugasemdaliðum. Þar er þó höfundur 

texta beint undanskilinn því hann á sæti í Aðalhöfði og óþarfi að 

margtaka. Hins vegar getur sá hinn sami átt einnig annars konar 

ábyrgðaraðild að leikriti og kemur því inn í nafnalið þennan af þeim 

sökum. Þýðandi og leikstjóri eru dæmi um aðila sem koma hér 

örugglega fyrir ef leikrit er erlent og hefur verið tekið til sýninga. Þá er 

þess að geta að öll nöfn hér nánast undantekningalaust, örfá dæmi um 

annað, hafa meðfylgjandi fæðingarár og dánarár einnig ef viðkomandi 

persóna er látin. 

Dæmi: 

Sverrir Haraldsson 1922-1997 

Þröstur Guðbjartsson 1952 

 

Flytjandi 

Í lokalið athugasemda eru til sögu nefndir flytjendur leikverka og þar 

geta komið til svo sem leikfélög, ungmennafélög, ljósvakamiðlar með 

Útvarps- og Sjónvarpsleikhús, og margir fleiri og mismunandi aðilar 

sem staðið hafa að flutningi verkanna. Í fáeinum tilvikum kemur fyrir 

að flytjendur eru allnokkrir sem hafa lagt í á ýmsum tímum að færa á 

svið eitt og sama leikritið. Ennfremur koma fyrir tilvik í skránni þar sem 

leikrit skráarinnar hafa ekki ratað á svið hér á landi, hinn innlenda 

sýningarmarkað og því er ákveðið misvægi hvað varðar tölulega 

skráningu á meðal skráanna þegar aðalskránni sleppir. En við höldum 

okkar striki og sýnum síðasta dæmið sem er um leikritsflytjanda úr 

ofangreindri skráningarfærslu aðalskráar.  

Dæmi: 

Fúría, leikfélag Kvennaskólans í Reykjavík. 
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5.4 Stöðlun orðalags í formlegri skráningu vegna samræmis  

Skráningarvinna er unnin samkvæmt stöðlum til að viðhalda samræmi. Ókunnugleiki um 

færsluþátt hreinlega kallar á nefnda stöðlun því annars væri umrætt leikrit að ósekju úr leik 

en stundum gerist það að vitneskja um tilteknar staðreyndir fellur fyrir borð og glatast. Það 

er í tveimur færsluþáttum sem slíkt gerist og þá er stöðlun orðalags viðhaft þegar umræddar 

aðstæður verða á vegi og sú formstöðlun heldur sér út í gegn hvenær sem tilvik bjóða upp á. 

Annars vegar kemur við sögu skráningarfærsluþátturinn önnur greining ábyrgðaraðildar þar 

sem þýðandi verks, ef er, á sæti og hins vegar færsluþátturinn athugasemdir sem snýr að 

aðaltitli og þar undir athugasemdir við þýðingu. Stöðlun sem þessi er ekki einstök í 

skráningarvinnu en tilvik sem hér voru uppi kölluðu eftir því. 

Þýðandi leikritsins ókunnur. 

Titill á frummáli ókunnur. 

 

5.5 Stöðlun orðalags í athugasemdaliðum vegna samræmis 

Þá er komið að því að sýna dæmi um stöðlun í framsetningu á athugasemdaliðum en stöðlun 

athugasemdaliða er að jafnaði öllu orðfleiri en getur að sjá í stöðlun færsluþátta. En munur 

er á stöðlun athugasemdaliðar ef hið skráða leikrit hefur endað á sviði. Af þeim átta stöðluðu 

athugasemdaliðum sem koma fyrir í aðalskrá að þá eru það athugasemdaliðirnir sýningar, 

nöfn og flytjandi þar sem í tilvikum engin vitneskja var til staðar og koma þurfti þeirri 

athugasemd á framfæri. Varðandi sýningar að þá er að nefna að beita þarf stöðlun í gegnum 

skráningu í aðalskrá og ræður þar uppskiptingu hvort leikritið sé einn þáttur, það er 

einþáttungur, eða hvort að um fullvaxta leikrit sé að ræða með tveimur eða fleiri þáttum 

þótt handritslengd geti vissulega verið mismunandi. Um athugasemdaliðinn sýningartíma 

gildir staðlað orðalag og mínútufjöldinn það eina sem skilur á milli í umræddum 

athugasemdalið frá einni færslu í aðalskrá til annarrar. 

Sýningar  

Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins X hér á landi. [Ef 

um einþáttung er að ræða að þá er eftirfarandi orðalag: Engin 

vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins X, sem er 

einþáttungur, hér á landi.] 

Sýningartími 
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Flutningur leikritsins tekur um x-mínútur. 

Nöfn  

Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund 

þess. 

Flytjandi  

Engin vitneskja er til staðar um flytjendur þessa leikrits. 
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6 Aukaskrárnar í bókaskránni ásamt færsludæmum 

Upptalning aukaskráanna ásamt stuttum og hnitmiðuðum útskýringum á því fyrir hvað 

einstök aukaskrá stendur. Hverri aukaskrá sem talin er upp hér á eftir fylgir færsludæmi og 

hver færsla þar fylgir númer með vísan í númer færslu í aðalskrá. Þegar titla- og frumtitlaskrá 

sleppir þá eru viðeigandi feitletranir notaðar í þeim fimm aukaskrám sem þar fara á eftir. 

Feitletrun númers þar vísar í sama númer og getið er hér með færsludæmum titla- og 

frumtitlaskráa en má sjá stað fyrst og síðast í samsvarandi númeri á höfði í aðalskrá. 

Færsludæmi viðkomandi nafna-, þýðenda-, og leikstjóraskráa eru tekin óbreytt úr sínum 

skrám en feitletrun gildir þar sem áður sagði. Leikritstitlarnir eru sex talsins en ekki er gefið 

upp hvort öll þau leikrit hafi verið tekin til flutnings en það kemur í ljós í lokin þegar litið er til 

færsludæmis sem sér stað í flytjendaskrá. Um færsludæmi efnisorðaskráar er það að segja að 

þar eru einungis um að ræða efnisorð sem gefin hafa verið þeim leikritum sem samkvæmt 

flytjendaskrá hafa verið sett á svið og efnisorðin hafa þar sín tilvísunarnúmer í aðalskrá. 

 

1. Titlaskrá, með öllum titlum á íslensku með tilvísunarnúmeri í 

aðalskrá. 

Dæmi: 

Afsakið hlé ................................................................................................................................................................................ 13 

Aldraður trúður óskast í aukahlutverk ................................................................................................................................... 169 

Alice frænka ............................................................................................................................................................................. 49 

Allur er varinn góður .............................................................................................................................................................. 135 

 

2. Frumtitlaskrá erlendra leikrita hefur geyma upphaflegan titil á 

sérhverju þýddu leikriti ásamt tilvísunarnúmeri þess í aðalskrá. 

Dæmi: 

15-minute 

Hamlet..............................................................................................................................146 

And suddenly it´s spring ....................................................................................................................................................... ....13 

Another way out .................................................................................................................................................................... 119 

Aunt Alice ................................................................................................................................................................................. 49 
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3. Nafnaskrá, þar eru allir þeir er hafa einhverja ábyrgðaraðild að 

leikriti, með tilvísunarnúmeri í aðalskrá. 

Dæmi: 

Aðalbjörn Arngrímsson............................................................................................................................................................... 1 

Aðalsteinn Bergdal ................................................................................................................................................................. 156 

Albee, Edward ........................................................................................................................................................................ 2, 3 

Albrechtsen, Peter ...................................................................................................................................................................... 4 

Allen, Woody .............................................................................................................................................................................. 5 

Andrés Sigurvinsson .............................................................................................................................. 14, 18, 63, 109, 127, 177 

Anna Jóna Kristjánsdóttir ......................................................................................................................................................... 39 

Ari Matthíasson .............................................................................................................................................................. 117, 118 

Arnar Jónsson ........................................................................................................................................................................... 91 

Arnmundur S. Backmann ............................................................................................................................................................ 6 

Auður Bjarnadóttir ................................................................................................................................................................. 110 

Ayckbourn, Alan ..................................................................................................................................................................... 7, 8 

 

4. Þýðendaskrá, yfir þá sem þýddu leikritin yfir á íslensku með 

tilvísunarnúmeri í aðalskrá. 

Dæmi: 

Anna Jóna Kristjánsdóttir ......................................................................................................................................................... 39 

Árelíus Níelsson ........................................................................................................................................................................ 97 

Ása Jónsdóttir ......................................................................................................................................................................... 145 

 

5. Leikstjóraskrá, yfir þá sem leikstýrðu leikritunum til sýninga, með 

tilvísunarnúmeri í aðalskrá. 

Dæmi: 

Aðalsteinn Bergdal ................................................................................................................................................................. 157 

Andrés Sigurvinsson .............................................................................................................................. 14, 18, 63, 110, 128, 178 

Ari Matthíasson .............................................................................................................................................................. 118, 119 

Arnar Jónsson ........................................................................................................................................................................... 92 

Auður Bjarnadóttir ................................................................................................................................................................. 111 

 

 

6. Flytjendaskrá, yfir flytjendur leikverka, þ.e. leikfélög, 

ungmennafélög og fjölmiðla (Útvarpsleikhúsið, RÚV, og RÚV-

Sjónvarpsleikhúsið), með tilvísunarnúmeri í aðalskrá. 
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Dæmi: 

Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna, Árnessýslu 

1991 ................................................................................................................................................................................. 134 

Leikdeild Ungmennafélagsins Ármanns, V-Skaftafellssýslu 

1991 ................................................................................................................................................................................. 183 

Leikfélag Akureyrar 

1990-1991 .......................................................................................................................................................................... 99 

1993-1994 .......................................................................................................................................................................... 31 

1996-1997 ........................................................................................................................................................................ 161 

1997-1998 ........................................................................................................................................................................ 162 

1999-2000 ............................................................................................................................................................................ 6 

2002-2003 ........................................................................................................................................................................ 139 

2003-2004 .......................................................................................................................................................................... 63 

Leikfélag Akureyrar - Leikhópurinn Norðanljós 

1999-2000 .......................................................................................................................................................................... 38 

 

7. Efnisorðaskrá, yfir öll efnisorð sem gefin eru í færslum Aðalskrár, 

með tilvísunarnúmeri í aðalskrá. 

Dæmi: 

SUMARHÚS .............................................................................................................................................................................. 88 

SUNDÍÞRÓTTIR ......................................................................................................................................................................... 19 

SVEITALÍFSSÖGUR ................................................................................................................................. 62, 65, 73, 157, 173, 185 

SVIK .................................................................................................................................................................................. 64, 124 

SYMBÓLISMI [TÁKNSÆISSTEFNA] ........................................................................................................................................... 130 

SYNDIR ...................................................................................................................................................................................... 76 

SYNIR ........................................................................................................................................................................... 82, 89, 138 

SÝNDARVERULEIKI .................................................................................................................................................................. 178 

SÝNINGAR ............................................................................................................................................................................... 104 

SÝSLUMENN ............................................................................................................................................................................... 1 

SÆNSKAR BÓKMENNTIR ................................................................................................................................................... 43, 122 

SÖGULEG LEIKRIT ................................................................................................. 14, 19, 27, 30, 69, 70, 140, 141, 154, 161, 183 
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7 Lokaorð 

Nú þegar sér fyrir endann á þessu verkefni mínu að þá vil ég þakka þeim Ármanni 

Guðmundssyni og Vilborgu Valgarðsdóttur hjá Bandalagi íslenskra leikfélaga alveg 

sérstaklega fyrir alla aðstoð við útvegun á þeim leikritshandritum er lentu í bókaskrá minni 

svo ég fengi lesið þau öll yfir. Án þeirra aðstoðar hefði þetta verkefni aldrei orðið að 

veruleika en svo er tækninni fyrir að þakka að margt er mögulegt í dag sem áður hefur þótt 

þungt í vöfum. Það auðveldaði mjög yfirlestur leikritanna að í stað þess að fá þau á 

prentformi, að þá fékk ég leikritin sem voru upphaflega um 350 talsins, á geisladiskum. En á 

endanum voru það síðan 185 leikrit sem ég valdi til skráningar í bókaskrá mína. Það þarf ekki 

að draga í efa hvað varðar þægindin er fólust í verklagi því að lesa leikritin yfir með þessum 

hætti og hafa textann fyrir framan sig á stórum tölvuskjá í stað þess að handfjatla og rýna í 

misþykk leikhandrit á pappír. 

Við þau bæði, einkum þó Vilborgu, átti ég nokkur viðtöl varðandi starfsemi Bandalags 

íslenskra leikfélaga til að glöggva mig enn betur á því sem segir af sögu bandalagsins á 

heimasíðu þess, www.leiklist.is, á alnetinu. 

En ég persónulega hef ekkert fengist við leiklist af neinu tagi nema rétt aðeins í 

barnaleikritum í barnaskóla og nálgunin æ síðan einungis verið sem áhorfandi í leikhúsi. Hins 

vegar hef ég ávallt haft mikla ánægju af því að komast í leikhús þegar áhugaverðar sýningar 

hafa verið á fjölum leikhúsanna. Ég hef sótt leikhúsið minna en ég vildi en eftir þessa 

verkefnavinnu mína að þá má alveg gera ráð fyrir því að heimsóknir mínar á leiksýningar 

muni aukast að mun frá því sem áður var. Hins vegar hef ég mjög lengi fylgst með umsögnum 

varðandi leikritauppfærslur og þá í gegnum fjölmiðla, bæði ljósvaka- og prentmiðla. 

Vinnan við gerð bókaskráarinnar um hin völdu leikrit var um margt mikil reynsla og 

þolinmæðisverk því margt var það sem þurfti að vega og meta. Stundum var afar gaman í 

verkefnavinnunni og þá gengu hlutirnir vel fyrir sig en einnig voru erfiðir tímar þar sem lítil 

framvinda var. Þannig gengur þetta víst fyrir sig og verkefnin eiga að vera krefjandi svo þau 

skilji einhvern lærdóm eftir sig.  

Bókaskrárverkefni mitt sem nú er að baki var krefjandi og lærdómsríkt í alla staði og ég mun 

alla tíð búa að mörgu því sem ég þurfti að temja mér í vinnubrögðum varðandi gerð 

bókaskráarinnar. Það er von mín að fleiri innan bókasafns- og upplýsingafræðigeirans leggi 
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upp í svipaða vegferð og ég lagði í og ferðist rafrænt með innbyggðu leitarvélinni um leikrita-

safn Bandalags íslenskra leikfélaga til að finna sér þar óplægðan skráningarakur. Þótt mörg af 

leikritunum í leikritasafninu margumrædda séu komin í Gegni, samskrá íslenskra bókasafna 

og skráð þar að þá eru einnig allnokkur leikrit í leikritasafninu skráð í fyrri bókaskrám hvar 

efnissviðið er leikrit. Leikritasafn Bandalags íslenskra leikfélaga er góður akur fyrir áhugafólk 

um skráningu bókasafnsgagna og vert að benda áhugasömum í þessa átt. Verkefnin sem 

kunna að bjóðast í leikritasafninu munu eflaust mörg hver reynast snúin og krefjandi en 

jafnframt áhugaverð og gefandi eins og þetta verkefni reyndist mér svo sannarlega. 
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Aðalskrá 

Aðalskrá sem hér fer á eftir inniheldur 185 færslur. Þeim er raðað í númeraða stafrófsröð 

eftir höfði sem er þá höfundur leikrits, höfundur skáldsögu sem er bakgrunnur leikrits eða 

höfundur leikgerðar eins og er í þremur tilvikum vegna leikgerðar á fornsögum þar sem er 

höfundur er ekki þekktur með öruggri vissu. Ef fleiri en eitt leikrit er eftir sama höfund þá 

koma fleiri færslur á þann höfund og stafrófsröð á titli leikrits ræður þar innbyrðis röðun. Í 

flest öllum tilvikum er getið fæðingarárs aðalábyrgðaraðila í höfði og dánarárs er einnig getið 

ef það er þekkt. Hvert leikrit hefur síðan færslunúmer bundið við höfuð og er það einstakt 

auðkenni þess. Færslurnar innihalda bókfræðilegar upplýsingar sem skiptast upp í þætti. Þeir 

þættir sem koma við sögu skráningar á leikritum hér í aðalskrá eru titill og ábyrgðaraðild, 

prentsögn, umfang og loks athugasemdir. Að lokinni staðlaðri bókfræðilegri lýsingu á 

einstöku leikriti að þá koma til sögu athugasemdir í átta liðum þar sem greint er frá frekari 

vitneskju er lýtur að hverju leikriti fyrir sig og uppsetning þeirra liða er með ákveðnu 

stöðluðu formi. Athugasemdarliður eins og efnislýsing annars vegar og efnisorð hins vegar 

hafa væntanlega stóru hlutverki að gegna þegar kemur að leikritsvali en liðir eins og hlutverk, 

sýningartími og sviðsetning eru einnig mikilvægir í þeirri ákvörðunartöku. 

Athugasemdaliðirnir sýningar og flytjandi veita meira beinar staðreyndaupplýsingar og loks 

má geta þess að undir liðnum nöfn koma fram nöfn allra þeirra sem hafa einhverja 

ábyrgðaraðild að gegna ef höfundur leikrits er undan skilinn en höfundur leikgerðar kemur 

þar hins vegar fyrir. 

 

1  Aðalbjörn Arngrímsson 1907-1989 

Sonur útlagans : leikrit í tveim þáttum / eftir Aðalbjörn Arngrímsson. - (S.l. : 

s.n., s.a.). - 19 s. - Ljósritað handrit.  

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Sonur útlagans hér á 

landi. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru tíu talsins, sjö karlar og þrjár konur.  

Sýningartími  Flutningur leikritsins tekur um 45 mínútur.  

Sviðsetning Leiksviðið eftir þáttum leikritsins er annars vegar hraunhellir og hins vegar 

sveitabær. Tími sögu er í kringum aldamótin 1900. 
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Efnislýsing Ófeigur og sýslumannsdóttir fella hugi saman og hrekjast upp á fjallsheiðar 

þegar sýslumaðurinn, faðir hennar, ætlar að gifta hana öðrum manni. Þar 

eignast þau saman soninn Harald en hún deyr skömmu eftir barnsburð. Síðan 

líða árin en þegar Ófeigur finnur dauðann vera að nálgast, þá segir hann syni 

sínum alla söguna. Þegar Ófeigur síðan andast, þá heldur Haraldur til byggða. 

Þar upphefst hins vegar atburðarrás sem maður kynni að halda að væri 

endurtekning áðurnefndrar atburðarrásar. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

ÚTILEGUMENN 

ÁST  

HÁLENDI ÍSLANDS  

SÝSLUMENN 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur þessa leikrits.  

 

2  Albee, Edward 1928 

Barnið / eftir Edward Albee ; þýðing Guðrún Sóley Sigurðardóttir. - 

([Hafnarfjörður] : s.n., [2008]). - 26 s. - Ljósrit. - Titill á frummáli The play 

about the baby. - Leikritið er í tveimur þáttum. 

Sýningar Leikritið Barnið var frumflutt hjá leikfélagi Hafnarfjarðar leikárið 2007-2008, 

og var frumsýningin þann 12. apríl 2008. Leikritið var í leikstjórn Lárusar 

Vilhjálmssonar og urðu sýningar alls tíu þá um vorið. 

Hlutverk Leikendur eru fjórir, tvö karlhlutverk og tvö kvenhlutverk, piltur og stúlka, 

maður og kona.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 70 mínútur. 

Sviðsetning Tveir stólar eru á sviðinu en hlutlaus bakgrunnur. Lýsing í leikritinu byggist 

aðallega á léttum ljósum. Tímatilvísun er engin sérstök hér þótt leikritið sé 

skrifað í anda leikhúss fáránleikans, absúrdleikhússins, sem talsvert var við lýði 

á fimmta áratug síðustu aldar, svo sem í anda verka Ionesco og Beckett en þó 

með sterkri tilvísun til stöðu mannsins í nútímanum.  
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Efnislýsing Leikritið fjallar um stúlkuna og piltinn sem eignast barn og njóta lífsins í 

fullkomnu sakleysi og án truflana frá hinum ytri heimi. Þegar maðurinn og 

konan koma inn í líf þeirra breytist allt og spurningarnar um kvölina og völina 

verða áleitnar. Í verkinu takast á launfyndnar uppákomur og grátleg atvik. Og 

hvað varð svo um barnið? Já, góð spurning. Barnið í leikritinu fær ekki að njóta 

ástar og umhyggju sinna ungu foreldra og er frá þeim tekið. Þar eru að verki 

eldri hjón sem virðist ganga það eitt til að valda óhamingju hjá foreldrunum og 

þar með barni þeirra. Í verkinu takast á launfyndnar uppákomur og grátleg 

atvik. Og spurningin um örlög barnsins er vissulega á kreiki. 

Efnisorð TRAGÍKÓMEDÍUR 

ABSÚRDISMI 

ÁST 

UMÖNNUN 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR  

Nöfn Guðrún Sóley Sigurðardóttir 1989 

Lárus Húnfjörð Vilhjálmsson 1961 

Flytjandi Leikfélag Hafnarfjarðar 

 

3  Albee, Edward 1928 

Dýragarðssagan / eftir Edward Albee ; þýðing Þórunn Gréta Sigurðardóttir. - 

([Hafnarfjörður] : s.n., [2005]). - 40 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli The 

zoo story. - Einnig til í þýðingu Thors Vilhjálmssonar undir heitinu Saga úr 

Dýragarðinum. 

Sýningar Þessi leikgerð og þýðing á leikritinu Dýragarðssagan var frumflutt hjá 

Leikfélagi Hafnarfjarðar leikárið 2004-2005 í leikstjórn Halldórs Magnússonar 

og var frumsýningin þann 12. mars 2005.  

Hlutverk Tveir leikendur eru í leikritinu, í báðum tilvikum karlhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Bekkur í almenningsgarði, síðdegis um sumar upp úr miðri 20. öld. 

Efnislýsing Peter situr í almenningsgarði þegar ókunnur maður, Jerry, gefur sig á tal við 

hann og fer að segja honum frá lífi sínu. Kynnin eða upphafið að samtali byrjar 

ekki á góðum nótum en svo finna þeir einhvern samtalsflöt um stund. Hins 
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vegar sækir í upphafsfarið því mennirnir eiga sér svo ólíkan bakgrunn og 

jafnvel tilgang. Smám saman tekst ókunna manninum, það er Jerry, með 

athugasemdum sínum og innslögum að æsa Peter það mikið upp að til 

handalögmála kemur sem enda síðan með blóðsúthellingum. Hver var 

tilgangurinn áreitninnar af hálfu Jerrys, væri ef til vill ein af spurningum sem 

gæti sprottið upp í huga áhorfandans. Eða ef litið er á málin frá sjónarhóli 

Peter: hversu langt er hægt að leyfa annarri manneskju að vaða yfir sig á 

skítugum skóm, hversu mikið er þanþolið? Margar áleitnar spurningar koma til 

með að sitja í kolli eftir sýninguna. 

Efnisorð TRAGÍKÓMEDÍUR 

GILDISMAT 

SJÁLFSVIRÐING 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Halldór Magnússon 1967 

Þórunn Gréta Sigurðardóttir 1981 

Flytjandi Leikfélag Hafnarfjarðar 

 

4  Albrechtsen, Peter 1924-2003 

Fleiri læknar - fleiri mein : farsi í einum þætti / Peter Albrechtsen. - (S.l. : s.n., 

s.a.). - 27 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Des flere læger - des mere 

arbejde får de, 1973. - Þýðandi leikritsins ókunnur. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Fleiri læknar - fleiri mein, 

sem er einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Leikendur eru fimm talsins, einn karl og fjórar konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 50 mínútur. 

Sviðsetning Sögusvið leikritsins er læknastofa.  

Efnislýsing Það er búið að vera annasamt á læknisstofunni, komið er að lokum vinnudags 

en samt eru þrír sjúklingar, allt konur sem enn bíða eftir því að komast að hjá 

lækninum. Hvorki læknirinn né læknaritarinn eru ánægð með þessa 

framvindu, læknaritarinn sér fram á að vinna kauplaust ef farið er fram yfir 

vinnutímann en læknirinn hins vegar horfir fram á að þurfa að taka á móti 

erfiðum sjúklingum. Eitthvað er erfiðleikum bundið með sjúkdómsgreiningu 
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þessara kvensjúklinga og spurning hvort sjúkdómar þeirra eru af andlegum 

eða líkamlegum toga eða það sé allt í stakasta lagi en eitthvað allt annað búi 

hins vegar að baki. Konurnar eru aðgreindar sem rauðklædda konan, 

svartklædda konan og loks grænklædda konan og málið er að þær hafa hver 

um sig sínar einkaástæður fyrir sínum tíðu læknisheimsóknum. En mikilvægt 

er að halda samt sjúklingunum góðum og gefa ekki of mikið upp hvað ami að, 

ekkert alvarlegt sé að en frekari rannsóknir séu ef til vill nauðsynlegar. Þessi 

orð læknisins eru sem draumur í eyrum þessara kvensjúklinga. Hins vegar er 

staðreyndin sú að læknirinn veit í rauninni ekki sitt rjúkandi ráð hvað amar að 

áðurgreindum fastasjúklingum og þótt hann hafi ef til vill einhverja skýringu 

að þá getur hann ekki látið hana í ljósi því þá væri orðstír hans sem læknis 

hruninn. Læknaritarinn er eins konar stuðpúði sem flakkar á milli þess að taka 

málsstað sjúklinganna eða koma lækninum til aðstoðar þegar líkur eru á að til 

óefnis horfi og hann ljóstri upp um ráðaleysi sitt. Það má ekki gerast og farsinn 

byggist á því að halda sér á þeim stað að sjúklingarnir hafi ekki hugmynd um 

að ekkert ami að þeim og þeir þurfi ekki að koma oftar. Þar sem þeim sannleik 

er haldið algjörlega frá hinum erfiðu sjúklingum að þá sér vart fyrir endann 

strax á heimsóknum til læknis vors. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

LÆKNAR 

SJÚKLINGAR  

SJÚKDÓMSGREININGAR 

DANSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 



Að skrá leikrit  -  Sigmar Þór Óttarsson 

44 

5  Allen, Woody 1935 

Varaðu þig á vatninu : gamanleikrit í tveimur þáttum / eftir Woody Allen ; 

þýðing Guðjón Þorsteinn Pálmarsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 68 s. - Ljósritað 

handrit. - Titill á frummáli Don´t drink the water : a comedy in two acts (1966).  

Sýningar Leikritið Varaðu þig á vatninu var sýnt hjá Leikfélagi Mosfellssveitar leikárið 

2006-2007 og var í leikstjórn Guðjóns Þorsteins Pálmarssonar sem jafnframt 

snaraði leikritinu yfir á íslensku. Frumsýning leikritsins var þann 22. nóvember 

2006 og fóru sýningar fram í Bæjarleikhúsinu í Þverholti í Mosfellsbæ. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru fjórtán talsins, tíu karlar og fjórar konur.  

Sýningartími  Flutningur leikritsins tekur um 130 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið gerist í sendiráði Bandaríkjanna í Vulgaríu, handan Járntjaldsins. 

Sögutími þess er einhvern tímann á kaldastríðsárunum (1950-1980).   

Efnislýsing Leikritið fjallar um bandaríska fjölskyldu sem leitar skjóls í bandaríska 

sendiráðinu í Vúlgaríu eftir að hafa tekið þar ljósmyndir á bannsvæði. Óvæntir 

atburðir setja svip sinn á leikritið og útlit er fyrir að það eigi eftir að reynast 

fjölskyldunni erfitt að komast aftur til síns heima. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

UTANRÍKISMÁL 

KALDA STRÍÐIÐ  

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðjón Þorsteinn Pálmarsson 1974 

Flytjandi Leikfélag Mosfellssveitar 

 

6  Arnmundur S. Backmann 1943-1998 

Blessuð jólin : gamanleikrit í tveimur þáttum / eftir Arnmund Backmann. - (S.l. 

: s.n., [1997]). - 65 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Blessuð jólin var frumflutt á sviði hjá Leikfélagi Akureyrar, leikárið 

1999-2000 í Samkomuhúsinu á Akureyri, og var þar um að ræða jólaleikrit 

Leikfélagsins. Leikstjóri var Hlín Agnarsdóttir. Hins vegar hafði leikritið verið 

leiklesið á Smíðaverkstæði Þjóðleikhússins leikárið 1996-1997 undir umsjón og 

handleiðslu Hávars Sigurjónssonar leikstjóra. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru tólf talsins, fimm karlar, fimm konur og tvö börn.  
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Sýningartími  Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmynd leikritsins er hefðbundið íslenskt heimili, og sögutíminn er 

Aðfangadagur jóla. 

Efnislýsing Leikritið gerist á heimili hjónanna, Hermanns og Siggu, á aðfangadegi jóla og 

lýsir aðdraganda hátíðarinnar, á þeirri klukkustund er líður á milli klukkan 

fimm og sex þegar reynt er að ljúka undirbúningi jólanna í æðisgengnu 

kapphlaupi við klukkuna. Fjölskyldan er ekki fyrr búin að snæða 

hátíðarkvöldverðinn en Ari, bróðir Siggu, birtist óboðinn og kemur öllu í 

uppnám þegar hann ljóstrar því upp að hann sé gjaldþrota og þau hin sitji í 

súpunni með allt það sem þau skrifuðu upp á fyrir hann. Eftir mikið uppgjör, 

sjálfsmorðshótanir og slagsmál, fellur hins vegar allt í ljúfa löð og fjölskyldan 

dansar í lokin í kringum jólatréð. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

JÓL 

STREITA 

UPPGJÖR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR  

Nöfn Hávar Sigurjónsson 1958 

Hlín Agnarsdóttir 1953 

Flytjandi Leikfélag Akureyrar 

Þjóðleikhúsið, Smíðaverkstæðið 

 

7   Ayckbourn, Alan 1939 

Sumarhátíðin : einþáttungur / eftir Alan Ayckbourn ; þýðing Guðjón Ólafsson. 

- (S.l. : s.n., s.a.). - 21 s. - Titill á frummáli Gosforth´s fete (1974). - Einn fimm 

einþáttunga í einþáttungaröðinni Málum blandið [Confusions]. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Sumarhátíðin, sem er 

einþáttungur, hér á landi. En nokkrir aðrir einþáttungar eftir sama höfund hafa 

hins vegar verið settir upp hjá áhugaleikfélögum á Íslandi. 

Hlutverk Fimm persónur koma fyrir í einþáttungnum, þrír karlar og tvær konur.  

Sýningartími  Flutningur leikritsins tekur um 40 mínútur. 
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Sviðsmynd Sviðsmyndin á að vera stórt tjald og sumarlegt um að lítast. Nútíminn er 

tíminn. 

Efnislýsing Sumarhátíð í bæ einum er að fara í gang. Hún byrjar á því að unnusta 

skátaforingjans tilkynnir óvart í hljóðkerfið að hún sé ólétt eftir annan mann 

og endar með því að skammhlaup gefur heiðursgestinum, konu, raflost þegar 

hún er að flytja hátíðaræðuna. Þess á milli leika veðurguðirnir og kokkálaður 

skátaforinginn lausum hala.  

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR  

ÁST  

FRAMHJÁHALD 

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðjón Ólafsson 1955 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

8  Ayckbourn, Alan 1939 

Milli bita : einþáttungur / eftir Alan Ayckbourn ; þýðing Guðjón Ólafsson. -(S.l. 

: s.n., s.a.) - 19 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Between mouthfuls 

(1974). 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Milli bita, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Fimm persónur í leikritinu, þrír karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 35 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin í leikritinu er matsalur á hóteli en tímaþáttur er afstæður. 

Efnislýsing Tvenn hjón eru úti að borða á sama veitingastaðnum. Áhorfendur heyra 

aðeins hvað þau segja þegar þjónninn heyrir í þeim. Smám saman fáum við 

mynd af þeim, annar maðurinn er vinnuveitandi hins, og hefur verið í 

viðskiptaferð, en kona hins mannsins er nýkomin úr fríi. Loks játar hún að hafa 

eytt fríinu með vinnuveitandanum. Eiginmaður hennar hefur þá einna helst 

áhyggjur af því hvernig starfi hans reiðir af. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR  
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ÁST  

FRAMHJÁHALD 

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðjón Ólafsson 1955 

Fytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

9  Ágúst T. Magnússon 1980 

Kallarðu þetta leikrit? / eftir Ágúst T. Magnússon. - (S.l. : s.n., s.a.). - 62 s. - 

Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Kallarðu þetta leikrit? var frumflutt hjá Leikfélagi Seyðisfjarðar 

leikárið 2007-2008 og var í leikstjórn Snorra Emilssonar. Þetta var seinni 

leikritsuppsetning hjá leikfélaginu það leikár og var það samið í tilefni af 50 ára 

starfsafmæli leikfélagsins. Leikritið var frumsýnt í Félagsheimilinu Herðubreið 

á Seyðisfirði þann 3. maí 2008 og voru fáar sýningar á því, sýningartíminn stóð 

yfir í tæpa viku og var síðasta sýningin þann 9. maí. Síðan kemur til annarar 

uppsetningar á þessu leikriti, Kallarðu þetta leikrit, og í það sinnið hjá Litla 

leikklúbbnum á Ísafirði leikárið 2014-2015. Leikritið var frumsýnt 21. mars 

2015 og leikstjórn þess var í höndum Kára Halldórs Þórssonar. Þetta var 50. 

leikár leikklúbbsins og 86. leikverkefnið og þarna því eins konar afmælissýning 

á ferðinni. Sýningar leikritsins fóru fram í Edenborgarhúsinu á Ísafirði en 

menningarmiðstöð sveitarfélagsins er þar jafnframt til húsa. 

Hlutverk Tíu persónur eru í leikritinu, sex karlar og fjórar konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsmynd Sviðið þar sem leikritið á að gerast, á að vera hálfköruð leikmynd úr 

dæmigerðu bresku sakamálaleikriti. Þar getur lýsing átt góðan hlut að máli í 

sköpun andblæs sem á að ríkja í leikritinu. 

Efnislýsing Í leikritinu ofannefnda segir frá því að ótiltekið leikfélag úti á landi er í þann 

mund að fara að setja upp óskrifað sakamálaleikrit eftir hirðskáld félagins. 

Leikstjórinn, sem er virtur leikstjóri að sunnan, er orðinn óþreyjufullur eftir að 

leikskáldið klári handritið enda langt liðið á æfingatímabilið. Flókin ástarmál 

innan leikhópsins setja líka strik í reikninginn en allt virðist vera að falla í ljúfa 
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löð þegar að frumsýningu kemur. Slíku er þó aldrei hægt að treysta 

fullkomnlega, sérstaklega ekki í leikhúsi. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

LEIKFÉLÖG 

ÁST 

SEYÐISFJÖRÐUR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Kári Halldór Þórsson 1950 

 Snorri Emilsson1964 

Flytjandi LeikfélagSeyðisfjarðar 

 Litli leikklúbburinn, Ísafirði 

 

10  Ármann Guðmundsson 1968 

Batnandi maður / eftir Ármann Guðmundsson. - ([Reykjavík : 

Halaleikhópurinn, 2007]). - 53 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Batnandi maður var frumflutt af Halaleikhópnum leikárið 2006-2007 í 

Halanum, Hátúni 12, Reykjavík, nánar tiltekið þann 24. febrúar 2007, í 

leikstjórn höfundarins, Ármanns Guðmundssonar.  

Hlutverk Fjöldi leikenda telur 15 persónur, tíu karlhlutverk og fimm kvenhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 100 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmynd leikritsins er öryrkjablokk þar sem allir íbúar eru svokallaðir 

öryrkjar. 

Efnislýsing Leikritið sem er ýkjukennt raunsæisverk fjallar á gráglettinn hátt um 

sjómanninn Sigmar, sem hefur fengið nóg af sjómennskunni. Þegar hann 

lendir síðan í vinnuslysi að þá sér hann þar tækifæri í að láta úrskurða sig 

öryrkja og njóta þannig lífsins á kostnað skattborgaranna. Hann flytur inn í 

„öryrkjablokk“ og eignast þar nýja vini sem og óvini. Þetta er ýkjukennt 

raunsæisverk með kaldhæðnum ádeilubroddi, sem fjallar á ábyrgðarfullan og 

fordómalausan hátt, bæði um fordóma gagnvart öryrkjum og fordóma 

gagnvart þeim sem hafa fordóma gagnvart öryrkjum. Gamansemin er samt 

aldrei langt undan. 

Efnisorð TRAGÍKÓMEDÍUR 
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SJÓMENN  

ÖRYRKJAR 

FORDÓMAR  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ármann Guðmundsson 1968 

Flytjandi Halaleikhópurinn, Reykjavík 

 

11  Ármann Guðmundsson 1968 

Beðið eftir go.com.air / eftir Ármann Guðmundsson. - (Sl. : [Leikfélag 

Mosfellsbæjar, 2003]). - 63 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Beðið eftir go.com.air var frumflutt af Leikfélagi Mosfellsbæjar 

leikárið 2001-2002, og frumsýnt þann 1. nóvember 2001 í Bæjarleikhúsinu í 

Mosfellsbæ, í leikstjórn höfundarins, Ármanns Guðmundssonar.  

Hlutverk Fjöldi leikenda er alls 20, það er tíu karlar og tíu konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin á vera einhver mynd af flugstöð, alrými, þar sem farþegar koma 

saman, safnast fyrir og dreifast um þegar kallað er upp í kallkerfi flugstöðvar. 

Efnislýsing Íslendingar, sem eru á heimleið frá útlöndum, verða strandaglópar í erlendri 

flugstöð. Í fyrstu virðast þetta vera eðlilegar tafir en smám saman rennur á 

fólkið tvær eða fleiri grímur því flugstöðin virðist hafa sjálfstætt líf og að það 

eigi ekki að hleypa þeim út úr flugstöðinni svo þau komist heim á leið. Þegar 

fólkið gerir sér ljóst hver staðan er að þá fer af stað atburðarrás þar sem það 

tekur innbyrðis að gera upp sín mál. Hér er á ferðinni gamanleikrit með 

fjölskrúðugu persónugalleríi þar sem leikið er sér með aðstæður, sem margir 

kannast ef til vill mjög vel við. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

FERÐALÖG 

FLUGSTÖÐVAR 

ÍSLENDINGAR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ármann Guðmundsson 1968 

Flytjandi Leikfélag Mosfellssveitar 
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12  Ármann Guðmundsson 1968 

Vírus / Ármann Guðmundsson, Sævar Sigurgeirsson, Þorgeir Tryggvason. -(S.l. 

: s.n., s.a.). - 63 s. - Ljósritað leikhandrit. - Gamanleikrit í tveimur hlutum. 

Sýningar Leikritið Vírus var flutt af Stoppleikhópnum í samvinnu við Leikfélagið Hermóð 

og Háðvöru leikárið 1998-1999 í leikstjórn Gunnars Helgasonar. Leikritið var 

frumsýnt 12. nóvember 1998 í Hafnarfjarðarleikhúsinu í Hafnarfirði. Leikritið 

var ennfremur sýnt á frumsýningardaginn beint á Alnetinu sem þá var nýlunda 

hér á landi og gert í fyrsta sinn. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru sjö talsins, fjórir karlar og þrjár konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin er ímyndað hugbúnaðarfyrirtæki þar sem hlutirnir gerast. Tíminn 

sem þarna um ræðir er einhvern tímann í kringum aldamótin 2000. 

Efnislýsing Hér er á ferðinni gamanleikur í tveimur hlutum sem gerist í 

hugbúnaðarfyrirtækinu Hugdirfsku þar sem fundin hefur verið lausn á 2000 

vandanum margumrædda. Starfsfólk Hugdirfsku og venslafólk þess eru 

aðalsöguhetjur verksins, mikið liggur við þegar búið er að gera 

jafnstórkostlega uppgötvun. Hugdirfskufólk er venjulegt íslenskt fólk, sem fyrir 

elju sína og dugnað, hefur nú næstum uppskorið milljarða á milljarða ofan, 

heimsfrægð og alveg hreint ágæta ímynd. En hvernig tekst þeim að höndla 

þessa óvæntu upphefð, alla þessa peninga og nýju ímyndina? Forstjórinn er 

hins vegar ekki fyrr snúinn aftur til baka til fyrirtækisins eftir vel heppnaða 

samningalotu erlendis þegar stórslysin taka að gerast. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

FYRIRTÆKI 

2000 VANDINN 

TÖLVUR  

HUGBÚNAÐARGERÐ 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Gunnar Helgason 1965 

Sævar Sigurgeirsson 1969 

Þorgeir Tryggvason 1968 

Flytjandi Stoppleikhópurinn - Leikfélagið Hermóður og Háðvör 
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13  Árni Ibsen 1948-2007 

Afsakið hlé / eftir Árna Ibsen. - (Reykjavík : [Eggleikhúsið, 1989]). - 55 s. - 

Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Afsakið hlé var frumflutt hjá Egg-leikhúsinu [ásamt öðru leikverki, 

Escurial], leikárið 1988-1989. Frumsýningin var nánar tiltekið 19. mars 1989 í 

sýningaraðstöðu Eggleikhússins í Hafnarstræti í leikstjórn Sveins Einarssonar. 

Ári síðar, 1990, var þetta leikverk, Afsakið hlé, tekið upp á filmu og flutt í 

íslenska ríkissjónvarpinu, RÚV, og frumsýnt þar 27. mars 1990 og þá einnig í 

leikstjórn Sveins Einarssonar.  

Hlutverk Fjórir leikendur, þrjú karlhlutverk og eitt kvenhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 80 mínútur. 

Sviðsetning Sama leiksvið er allan tímann og það á að vera skrifstofa. Það er nútíminn. 

Efnislýsing Forstjóri í nútímafyrirtæki hefur öll ráð starfsmanna í hendi sér og getur 

skákað einkarritaranum sínum fram og aftur að vild. En reksturinn er spilaborg 

sem er að hruni komin og forstjórinn, Ævar Eiður, er uppgefinn framagosi, 

búinn að reyna allt og orkar varla að snúa sér út úr vandræðunum eina ferðina 

enn. Honum berst hins vegar hjálp úr óvæntri átt þegar einkaritarinn leggur 

höfuðið í bleyti og kemur fram með lausn á vandanum. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

TRAGÍKÓMEDÍUR 

SJÓNVARPSLEIKRIT 

STARFSRÁÐNINGAR  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR  

Nöfn Sveinn Einarsson 1934 

Flytjandi Egg-leikhúsið 

 

14  Ásgrímur Ingi Arngrímsson 1973 

Gilligogg : handrit um Jóhannes Sveinsson Kjarval / höfundur Ásgrímur Ingi 

Arngrímsson ásamt Andrési Sigurvinssyni. - ([Borgarfjörður eystri : Leikfélagið 

Vaka, 2002]). - 52 s. - Ljósritað handrit. - Leikrit í 25 atriðum. 

Sýningar Leikritið Gilligogg var frumsýnt hjá Leikfélaginu Vöku á Borgarfirði eystri 

sumarið 2002 [16. Júní 2002] og fóru sýningar fram í félagsheimilinu 
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Hafnarborg í Bakkagerði, Borgarfirði eystri. Leikstjóri var Andrés Sigurvinsson, 

sem jafnframt var meðhöfundur að leikritinu. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru alls 21 talsins, þrettán karlhlutverk og átta 

kvenhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið er í 25 atriðum, sem skipt er upp í L: 1-12, 14, 16-17, 20, 22-25 og T: 

1-4 þar sem T-atriðin eru 13., 15., 18.-19., og 21. atriði. Allnokkur sviðskipti 

eru í leikritinu en það gerist að mestu leyti á Borgarfirði eystri, Bakkagerði og 

þá á nokkrum stöðum þar. Upphafsenan gerist á heimili skólastjórahjónanna í 

byggðarlaginu. En tvær senur eru samliggjandi, sem gerast í Reykjavík, sú fyrri 

við Austurvöll og sú síðari er í Myndlistarskólanum í Reykjavík þegar Kjarval er 

við nám og fær stallsystur að austan í heimsókn í skólann. Lokasenan er síðan í 

Njarðvíkurkirkju og þá eru allir leikendur á sviðinu og þá fer fram afhjúpun á 

altaristöflu Kjarvals. 

Efnislýsing Leikritið fjallar um Jóhannes S. Kjarval og dvöl hans á Borgarfirði eystri á 

ýmsum tímum í lífi hans og afhjúpun altaristöflu, sem hann hafði málað og 

gefið til sinnar fermingarkirkju, markar bæði hápunkt og lokapunktinn í 

leikritinu. En einnig er lítillega fjallað um þann tíma þá Kjarval er nýkominn til 

Reykjavíkur og er að hefja nám í myndlist. 

Efnisorð SÖGULEG LEIKRIT 

JÓHANNES S. KJARVAL 

LISTMÁLARAR 

ALTARISTÖFLUR 

NJARÐVÍKURKIRKJA 

GEITAVÍK 

BORGARFJÖRÐUR EYSTRI 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Andrés Sigurvinsson 1949 

Flytjandi Leikfélagið Vaka, Borgarfirði eystri 
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15  Ásta Sigurðardóttir 1930-1971 

Reykjavíkursögur Ástu / eftir Ástu Sigurðardóttur ; leikgerð Helga Bachmann. - 

(S.l. : s.n., [1985]). - 44 s. - Ljósritað handrit. - Leikritið samanstendur af fimm 

eftirfarandi einþáttungum: Gatan í rigningu; Súpermann; Kóngaliljur; Í hvaða 

vagni?; [og] Sunnudagskvöld til Mánudagsmorguns.  

Sýningar Leikritið Reykjavíkursögur Ástu var frumflutt hjá Kjallaraleikhúsinu, Vesturgötu 

3 í Reykjavík, leikárið 1985-1986 og var í leikstjórn Helgu Bachmann sem hafði 

gert leikgerð eftir fimm smásögum Ástu Sigurðar en þær eru grunnurinn að 

sýningunni. 

Hlutverk Að líkindum ættu um tíu leikendur duga þótt persónur séu fleiri í allt, því það 

eru um tíu leikpersónur í síðasta hluta leikritsins, Sunnudagskvöld til 

sunnudagsmorguns. Þá koma þar sex karlar og fjórar konur við sögu, og er sá 

þáttur með flestum leikendum. Þannig verður ef til vill samnýting 

(dúbbleringar) leikhópsins hvað hagkvæmust. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 100 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndir eru væntanlega nokkrar í leikritinu, og fara skiptingar þar eftir 

þáttum. Fyrsti þáttur gerist úti við og það rignir. Það er bekkur á sviðinu 

annars ræður einfaldleikinn ríkjum. Annar þáttur gerist einnig utandyra, 

svipað með sviðsmynd og á undan nema að engin rigning er þá til staðar. Þriðji 

þáttur er innandyra og gerist í herbergi. Fjórði þáttur gerist í og við 

barnavagnaverslun. En síðasti þátturinn gerist í stofu og það er partý í gangi. 

Efnislýsing Leikgerð á smásögum Ástu Sigurðardóttur: Gatan í rigningu, Súpermann, 

Kóngaliljur, Í hvaða vagni?, og Sunnudagskvöld til Mánudagsmorguns. Í raun 

eru hér á ferðinni fimm einþáttungar unnir upp úr ofangreindum smásögum. Í 

þessum sögum öllum eru tjáðar sterkar tilfinningar og samúð. Þar er forðast 

sem mest má að fegra raunveruleikann og hann er af þeim sökum svolítið 

ýktur. Undirtónninn, sem hláturinn er látinn túlka, er kaldhæðinn og 

alvöruþrunginn og beinist að niðurifi staðlaðra hugmynda í þjóðfélaginu, þar á 

meðal um stöðu kvenna í því. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

TRAGÍKÓMEDÍUR 

KONUR 
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KVENRÉTTINDAMÁL 

KVENNABÓKMENNTIR  

REYKJAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Helga Bachmann 1931-2011 

Flytjandi Kjallaraleikhúsið 

 

16  Benóný Ægisson 1952 

Gegnsætt fólk : maður og kona, piltur og stúlka og ein óþekkt stærð / Benóný 

Ægisson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 17 s. - Ljósritað handrit. - Leikrit í einum þætti. 

Sýningar Þetta stutta leikrit, Gegnsætt fólk, sem skrifað var í kringum 1990, hefur ekki 

farið í heild sinni á svið en hluti þess var frumfluttur á leiksviði af Leikfélaginu 

Veru á Fáskrúðsfirði árið 2002 í leikstjórn Valdimars Mássonar. Tilefnið að 

uppsetningunni var Einþáttungahátíð Bandalags íslenskra áhugaleikfélaga, BÍL, 

það árið. Það orkar samt tvímælis hvort það teljist vera marktæk uppsetning. 

Leikritið mun hins vegar hafa verið leiklesið í Þjóðleikhúsinu, 

Smíðaverkstæðinu, árið 1996 í leikstjórn Kolbrúnar Halldórsdóttur. 

Hlutverk Fjöldi leikenda er fjórir, tvö karlhlutverk og tvö kvenhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins, sem er einþáttungur, tekur um 40 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmynd er af einfaldara taginu, opið svið og kallar ekki á mikinn leik- eða 

sviðsbúnað. 

Efnislýsing Þetta stutta leikrit er formtilraun þar sem megináherslan hvílir á leikaranum 

en minna á framvindunni. Verkinu er skipt upp í nokkrar myndir þar sem 

umfjöllunarefnin eru græðgi, grimmd, girnd og gæfuleysi. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

TRAGÍKÓMEDÍUR 

MAÐURINN 

HAMINGJA  

LESTIR [SIÐFRÆÐI] 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Kolbrún Halldórsdóttir 1955 

Valdimar Másson 1968 
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Flytjandi Leikfélagið Vera, Fáskrúðsfirði 

Þjóðleikhúsið, Smíðaverkstæðið 

 

17  Benóný Ægisson 1952 

Maður verður að gera það sem maður verður að gera : skopleikur um 

karlmennsku / eftir Benóný Ægisson. - (S.l. : s.n., s.a). - 30 s. - Ljósritað handrit. 

- Leikrit í einum þætti. 

Sýningar Leikritið Maður verður að gera það sem maður verður að gera var samið í 

Höfundasmiðju, sem Leikfélag Reykjavíkur efndi til leikárið 1995-1996 og var í 

framhaldinu sýnt einu sinni í Borgarleikhúsinu, Höfundasmiðjunni, frammi 

fyrir áhorfendum í leikstjórn höfundar. Það var frumflutningur þess og var á 

haustmánuðum leikársins. En leikritið var síðan sett á svið hjá 

Skagaleikflokknum sama leikár á vormánuðum, það er leikárið 1995-1996 og 

var í leikstjórn Ásdísar Skúladóttur. Frumsýning leikritsins hjá 

Skagaleikflokknum var þann 29. mars 1996 og það síðan sýnt í nokkur skipti í 

húsnæði leikflokksins.  

Hlutverk Fjórar persónur koma við sögu í leikritinu, þrír karlar og ein kona. Leiðbeining 

höfundar er á þá leið að sami leikari leiki tvö hlutverk þannig að þrír leikarar 

komi að sýningunni. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 45 mínútur. 

Sviðsetning Sviðið er óskilgreint verkstæði. Þar eru vinnuborð með vélarhlutum, 

skrúfustykkjum og verkfærum. Kaffistofukrókur með dagatölum – myndir af 

beru kvenfólki. Skrifborð skal vera þarna. Tvennar dyr eiga að sjást - aðrar 

venjulegaren hinar stærri, hugsanlega tvískiptar með rennihurðum. 

Innkomumöguleikar samkvæmt fyrirsögn þurfa að vera að minnsta kosti þrír. 

Húsnæði Skagaleikflokksins hentaði vel til uppsetningar leikritsins þar sem um 

fyrrverandi verkstæðishúsnæði var að ræða. 

Efnislýsing Samkvæmt undirtitli leikritsins er hér um að ræða skopleik um karlmennsku 

og gerist einmitt í Mekku karlmennskunnar, það er á bíla- eða vélaverkstæði. 

Kona sem erft hefur verkstæðið eftir mann sinn, sinnir hins vegar ekki 

rekstrinum og fær loks verkstæðisformanninn til að kveikja í verkstæðinu til að 

fá tryggingarpeningana greidda út vegna fyrirtækisins. 
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Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

KARLMENNSKA  

BÍLAVERKSTÆÐI 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ásdís Skúladóttir 1943 

Benóný Ægisson 1952 

Flytjandi Leikfélag Reykjavíku, Borgarleikhúsi, Höfundasmiðja 

Skagaleikflokkurinn, Akranesi 

 

18  Bergljót Arnalds 1968 

Ein, tvær, þrjár, jafnvel fjórar / Bergljót Arnalds. - (S.l. : s.n., s.a.). - 20 s. - 

Ljósritað handrit. - Leikrit í einum þætti. 

Sýningar Leikritið Ein, tvær, þrjár, jafnvel fjórar er stutt leikrit, einþáttungur, sem var 

frumflutt ásamt tveimur öðrum einþáttungum hjá Stúdentaleikhúsinu leikárið 

1990-1991 og var í leikstjórn Ásgeirs Sigurvaldasonar. Leikritið var frumsýnt í 

aprílbyrjun 1991 og sýningar voru sem oft áður í Tjarnarbíó við Tjarnargötu í 

Reykjavík. Þessi sami einþáttungur var ári síðar ásamt tveimur öðrum 

einþáttungum, það er árið 1992, settur upp hjá Leikfélagi nemenda 

Framhaldsskólans á Sauðárkróki (Leikfélag NFÁS) í leikstjórn Andrésar 

Sigurvinssonar. Frumsýning umrædds einþáttungs (einþáttunga) var 4. mars 

1992. 

Hlutverk Fjöldi hlutverka ef svo má segja er alls 24, þar af 18 lifandi leikpersónur sem 

skiptast í að vera tíu karlar og átta konur. Og síðan eru sex lík af ótilgreindu 

kyni. Aldur leikenda tilgreindur á bilinu 17-30 ára nema ótilgreindur aldur eins 

karlmanns.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 40 mínútur. 

Sviðsetning Á leiksviðinu er sviðsgerð af dýflissu annars vegar en einnig læknisherbergi til 

hliðar. En einþáttungurinn keyrir áfram á rauntíma þótt atburðir sem til 

umfjöllunar eru, gerist á mismunandi tímaplani í dýflissunni. 

Efnislýsing Verkið fjallar um fjórar konur er voru uppi á mismunandi tímum. Þrjár konur 

frá ólíkum tímum í mannkynssögunni, ein þeirra er frá 5. öld, önnur frá 16. öld 
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og sú þriðja frá 19. öld, eru saman í dýflissu og bíða refsingar. Sú fjórða, 

nútímastúlka býður á læknastofu eftir fóstureyðingu. Leikritið er á vissan hátt 

óður til kvenna en komið er einnig þar inn á refsingar sem samfélagið á ólíkum 

tímum hefur dæmt þær til fyrir verknaði sem í dag sumir þættu ekkert 

tiltökumál. Þess má geta að karlar koma ekki vel út í umfjöllun verksins. Þeir 

eru í hlutverki dómara og böðla, þeir eru einræðisherrarnir sem eyða 

milljónum mannslífa og er þá vísað í Stalín og Hitler. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

KONUR 

REFSINGAR 

MANNKYNSSAGA  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Andrés Sigurvinsson 1949 

Ásgeir Sigurvaldason 1958 

Flytjandi Leikfélag Nemendafélags Framhaldsskólans á Sauðárkróki 

Stúdentaleikhúsið 

 

19  Bergur Þór Ingólfsson 1969 

Séra Oddur / Bergur Þór Ingólfsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 48 s. - Ljósritað handrit. 

- Leikrit í 16 atriðum. 

Sýningar Leikritið Séra Oddur var frumsýnt árið 2000. Sýningar á leikritinu fóru fram í 

gömlu Grindavíkurkirkjunni. Höfundur leikritsins, Bergur Þór Ingólfsson, hafði 

jafnframt leikstjórnina með höndum. 

Hlutverk Persónurnar í leikritinu eru tólf talsins, ellefu karlar og ein kona. Hins vegar 

eru það tveir karlar sem leika öll hlutverkin sem upp á standa. Þessir tveir eru 

eins konar sögumenn og leika því upp aðrar persónur sem verða á vegi 

sögunnar og þar með í leikritinu.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin í þessu leikriti er einföld í forminu og í raun eins konar 

hlutverkaleikur en enginn leikbúnaður notaður heldur skipta leikendur um 

búninga eftir því hvaða hlutverk er verið að leika í leikritinu.  
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Efnislýsing Tveir menn eru að gera heimildarmynd um lífshlaup hins merka klerks, séra 

Odds Vigfúsar Gíslasonar sem um átján ára skeið var prestur í Grindavík og 

vann brautryðjandastörf í slysavarnarmálum sjómanna á Suðurnesjum og þar 

með alls landsins.  

Efnisorð SÖGULEG LEIKRIT  

ODDUR VIGFÚS GÍSLASON  

PRESTAR  

FRUMKVÖÐLAR 

SLYSAVARNIR 

SUNDÍÞRÓTTIR  

SUÐURNES 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Bergur Þór Ingólfsson 1969 

Flytjandi Leikfélagið La-gó 

 

20  Berkoff, Steven 1937 

Kvetch / Steven Berkoff ; þýðandi Ólafur Haraldsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 35 s. - 

Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Kvetch.  

Sýningar Leikritið Kvetch eða Kvíði ef íslenskaður væri titillinn, var frumflutt leikárið 

2002-2003 af leikhópnum Á senunni og var í leikstjórn Stefáns Jónssonar. 

Frumsýningin var í októbermánuði 2002 í Vesturportleikhúsinu í Héðinshúsinu 

við Seljaveg en sýningar færðust síðan yfir í Borgarleikhúsið. Þessi sama 

uppsetning hélt einnig áfram leikárið 2003-2004, það er að segja á 

hausttímabili þess leikárs. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru fimm, þrír karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 80 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin í leikritinu Kvetch er heimili og þar innan veggja fer leikurinn 

fram. 

Efnislýsing Leikritið fjallar um fimm einmana manneskjur í firrtum heimi og stöðugan 

kvíða sem þær eru haldnar og nagar þær inn að beini. Titillinn er tekinn úr 

mállýsku amerískra gyðinga í New York og þýðir einmitt kvíði eða angist. 

Verkið gerist í kringum þau Frank og Donnu, hjón sem eiga fátt orðið 
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sameiginlegt nema ef vera skyldi þessa endalausu angist og hræðslu hvort við 

annað og umhverfið. Samstarfsfélagi Frank, Hal, kemur í heimsókn. Hal reynist 

jafn hræddur og þau hin og úr verður flétta sem ekki verður stöðvuð. Verkið er 

meinfyndið og absúrd og kemur verulega við kauninn á okkur 

nútímamönnum. Það dansar á jaðrinum að vera trúðsleikur, jafnt að vera 

alveg hripfyndið sem skerandi sorglegt. Aðstæður persónanna eru dapurlegar 

og kunnuglegar, hugsanir fólksins (sem eru talaðar í verkinu) eru einnig 

dapurlegar og kunnuglegar en þegar þetta kemur allt saman verður útkoman 

drepfyndinn hrærigrautur. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ABSÚRDISMI 

GYÐINGAR 

MANNLEGT EÐLI 

KVÍÐI 

NEW YORK 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ólafur Haraldsson 1965 

Stefán Jónsson 1964 

Flytjandi Á senunni, leikhópur 

 

21  Birgir Sigurðsson 1937 

Lú-barinn / höfundur Birgir Sigurðsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 58 s. - Ljósritað 

handrit. 

Sýningar Leikritið Lú-barinn var frumflutt hjá Leikfélagi Mosfellssveitar leikárið 2003-

2004 í leikstjórn höfundarins, Birgis Sigurðssonar. Frumsýning leikritsins var á 

vormánuðum 2004 og sýningar þess fóru fram í Bæjarleikhúsinu í Mosfellsbæ. 

Hlutverk Persónur leikritsins gætu verið um fjórtán talsins, þar af níu karlar og fimm 

konur. Auk þess gætu verið aukaleikarar, t.d. í hljómsveit þar sem væru þrír-

fjórir hljóðfæraleikarar, og ef til vill einhverjir fleiri. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 110 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið þar sem leikritið gerist, er bar og veitingastaður sem á að sýnast í 

frekar mikilli niðurníðslu í upphafi leikritsins. 
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Efnislýsing Leikritið fjallar um starfsfólk á bar nokkrum og þær skrautlegu sálir sem rekast 

inn. Barinn má muna sinn fífil fegurri en áætlanir eru um að gera bragarbót á 

hlutum og hífa staðinn upp. Eigendur barsins eru hjón sem rífast stöðugt, 

drykkfelld móðir konunnar býr hjá þeim, framkvæmdastjórinn fer á bak við 

lögin með hjálp bróður síns, systir þeirrar gömlu kemur í heimsókn, eftirlitið 

mætir og fær á baukinn og tveir mjög treggáfaðir iðnaðarmenn dunda sér við 

að ljúka verkum sínum fram á síðustu stundu. Auk þeirra koma fjölmargir aðrir 

við sögu; trúbadúr, kvennahljómsveit, söngkona, vinkona og fastagestir. Það 

er augljóslega heilmikill fyrirgangur á barnum þegar reynt er að hafa allt 

tilbúið fyrir opnunarveisluna og reynt er að láta sérkennilegar persónur njóta 

sín. Inn á milli fljúga svo brandarar og sumir góðir. Í leikritinu er mikið um að 

vera og grínið er þar í fyrsta og síðasta sæti á kostnað efnislegrar dýptar. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

KRÁR  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Birgir Sigurðsson 1937 

Flytjandi Leikfélag Mosfellssveitar 

 

22 Björg Davíðsdóttir 1941-2013 

Djúpt er hafið : leikrit í einum þætti / eftir Björgu Davíðsdóttur. - (S.l. : s.n., 

s.a.). - 25 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Djúpt er hafið, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru átta talsins, fimm karlar og þrjár konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 40 mínútur.  

Sviðsetning Nokkur sviðsskipti eru í leikritinu, ein 11 atriðaskipti en sviðskiptin eru einföld í 

sniðum. 

Efnislýsing Leikritið sem er stutt, snýst um Nínu, færeyska konu sem búið hefur um 

nokkra hríð í Osló í Noregi. Hún hafði komið þangað upphaflega til náms í 

listasögu sem hún þó hættir námi í og og fer að starfa á listasafni norska 

ríkisins. Og meðfram því starfi fer Nína að stunda skriftir og ákveður að gefa 

sig alfarið að þeim og starfa sem rithöfundur. Í leikritinu segir frá hamingju og 
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áföllum sem Nína verður fyrir í einkalífi sínu, og pælingum hennar varðandi 

það hvort áföllin og óheppni hafi í rauninni nokkuð með hana sjálfa að gera.  

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

RITHÖFUNDAR 

TILFINNINGAR 

MANNSÆVIN 

OSLÓ 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

23  Blumsack, Amy Lord 1966 

Jarðarför ömmu Sylvíu / höfundar Amy Lord Blumsack [og] Glenn Wein ; 

þýðing Guðný María Jónsdóttir, Gunnhildur Sigurðardóttir [og] María 

Guðmundsdóttir. - (S.l. : [Leikfélag Mosfellssveitar], s.a.). - 58 s. - Ljósritað 

handrit. - Titill á frummáli A grandma Sylvia´s funeral (1998).  

Sýningar Ofangreint leikrit, Jarðarför ömmu Sylvíu, sem varð upphaflega til út frá spuna, 

var frumflutt hjá Leikfélagi Mosfellssveitar leikárið 1998-1999. Leikstjóri þess 

var Guðný María Jónsdóttir, sem jafnframt var einn þriggja þýðenda leikritsins. 

Frumsýningin var þann 12. febrúar 1999 og sýningar fóru fram í 

Bæjarleikhúsinu í Mosfellsbæ. 

Hlutverk Persónur og leikendur í leikritinu eru 21 talsins og eru á sviðinu allan tímann, 

þrettán karlar og átta konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið innrammar minningarkapellu útfararstofnunar eins og tíðkast hjá 

gyðingum. Sviðið í leikritinu er haft teygjanlegt og þannig berst leikurinn um 

allan leiksalinn. Uppsetning þessa leikrits er afar sérstök og í stað þess að 

kaupa aðgöngumiða við innganginn, þá borga gestir fyrir útfararskrá og ganga 

svo inn í Helsenrott-útfararstofnunina þar sem fram á að fara minningarathöfn 

um Sylvíu Schildner Grossman. Ekkert hlé er svo á sýningunni heldur er 

áhorfendum boðið upp á svokallaða Mitzvah-máltíð í miðri minningarathöfn 

og leikurinn heldur áfram allt í kring eins og ekkert hafi í skorist. 
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Efnislýsing Hér er á ferðinni spunaleikrit þar sem fram fer minningarathöfn um ömmu 

Sylvíu og viðstaddir áhorfendur verða virkir þátttakendur í athöfninni strax við 

komuna. Minningarathöfnin er að hætti þess sem tíðkast á meðal gyðinga. En 

eitt er víst að ýmislegt óvænt ber við í minningarathöfninni um ömmu hennar 

Sylvíu. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

SPUNI Í LISTUM 

GYÐINGDÓMUR 

ÚTFARARSIÐIR 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðný María Jónsdóttir 1967 

Gunnhildur Sigurðardóttir 1956 

María Guðmundsdóttir 1935 

Wein, Glenn 

Flytjandi Leikfélag Mosfellssveitar 

 

24 Bond, Edward 1934 

Píslarganga / Edward Bond ; þýðing Hávar Sigurjónsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 16 

s. - Ljósrit. - Titill á frummáli Passion (1971). 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Píslarganga hér á landi. 

Hlutverk Leikpersónur eru átta talsins, það eru sex karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 30 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið í upphafi er garður fyrir framan hús hjá gamalli konu sem situr þar á 

stól. En fleiri svið eru, til dæmis við konungshirð. Gamla konan vill leita þar 

ásjár. Einnig er ein sviðsetning við minnismerkið á skotpallinum. Loks er atriði 

sem nefnist Öræfin eða eilífðin. Hér eru því fjögur atriði eða svið. 

Efnislýsing Kona missir son sinn í stríðinu og er óhuggandi. Þegar fallni hermaðurinn, 

sonur hennar, er borinn út, að þá leggur hún af stað til konungshallarinnar því 

hún vill ná tali af drottningunni. Hún biður drottningu að gefa syni sínum lífið 

aftur. Töframaður drottningar hefur hins vegar þá hugmynd uppi að nota hinn 

fallna hermann sem styttu en einnig vill hann prófa nýju sprengjuna sína á 

afhjúpunardegi styttu einnar sem er framundan. Þegar styttan er afhjúpuð þá 
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reynist hún vera af krossfestu svíni. Óvinirnir koma og varpa sprengju á 

hátíðargesti en þá eru drottningin, forsætisráðherra, töframaður og konan úti 

í auðninni. Kristur og Búdda koma, það á að krossfesta Krist. Þegar 

töframaðurinn segir að sér hafi tekist að búa til sprengju úr rykinu, þá fara þeir 

félagar, Kristur og Búdda í burtu. Konan finnur hins vegar aftur lík sonar síns í 

rústunum. Hugsanir hans eru lokaorð þáttarins, ljóð um ógnir stríðsins. Eins 

konar fáránleikaleikhús, ef svo má segja, sem er hér á ferð og því erfitt að ráða 

í hvert er verið að fara með leikritinu. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

ABSÚRDISMI 

STYRJALDIR 

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Hávar Sigurjónsson 1958 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

25 Bragi Ólafsson 1962 

Spurning um orðalag : leikrit í einum þætti fyrir Höfundasmiðjuna / Bragi 

Ólafsson. - (S.l. : s.n., [1996]). - 48 s. - Ljósritað handrit.  

Sýningar Leikritið Spurning um orðalag, sem er einþáttungur fyrir svið, var frumflutt hjá 

Höfundasmiðju Leikfélags Reykjavíkur í Borgarleikhúsinu leikárið 1995-1996 

og var í leikstjórn Valgeirs Skagfjörð. Þetta leikrit sem jafnframt var fyrsta 

leikrit höfundarins, Braga Ólafssonar, var frumsýnt í Höfundasmiðjunni í 

Borgarleikhúsinu þann 30. mars 1996. 

Hlutverk Allar persónur leikritsins sem eru fimm talsins, þrír karlar og tvær konur, eru á 

aldrinum þrjátíu til þrjátíu og fimm ára. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið gerist á bar í Reykjavík á fimmtudagssíðdegi. Barinn og 

veitingaumhverfið er sviðsumhverfi þessa leikrits. 

Efnislýsing Leikritið Spurning um orðalag sem gerist í nútímanum greinir frá um það bil 

klukkustund í lífi tveggja vina sem venja komur sínar á lítinn bar í Reykjavík. 

Annar þeirra, sem er smásagnahöfundur, hefur fengið það verkefni í 

hendurnar að búa til auglýsingatexta fyrir gamlan félaga sem rekur 
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auglýsingastofu. Þegar leikritið hefst er sá síðarnefndi væntanlegur á barinn til 

að sækja textann, en vegna þess að textinn er ekki að fullu mótaður af hálfu 

smásagnahöfundarins, þá reynir vinur hans, sem er verkefnalítill blaðamaður, 

að leggja honum lið. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

VINÁTTA  

KRÁR 

TEXTAGERÐ 

REYKJAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Valgeir Skagfjörð 1956 

Flytjandi Leikfélag Reykjavíkur, Borgarleikhúsi, Höfundasmiðja  

 

26 Brynhildur Olgeirsdóttir 1921 

Ástandið : sögur kvenna frá hernámsárunum / eftir Brynhildi Olgeirsdóttur og 

Sigrúnu Valbergsdóttur. - ([Reykjavík] : s.n., [1997]). - 61 s. - Ljósritað handrit.  

Sýningar  Leikritið Ástandið var frumflutt af Snúði og Snældu, leikfélagi Félags eldri 

borgara í Reykjavík, leikárið 1996-1997 og var í leikstjórn Sigrúnar 

Valbergsdóttur, frumsýnt nánar tiltekið 15. febrúar 1997. Sýnt alls 22 sinnum á 

vetrar- og vormánuðum í Risinu, félagsheimili eldri borgara í Reykjavík, 

Hverfisgötu 105. Haustið 1997 var lagt upp í leikför með leikverkið út á land og 

það sýnt á fjórum stöðum : Keflavík, Selfossi, Hvolsvelli og Akranesi. Leikverkið 

var tekið aftur til sýninga hjá sama leikfélagi, leikárið 2004-2005, þá í leikstjórn 

Bjarna Ingvarssonar og endurfrumsýnt 13. febrúar 2005 í Iðnó.  

Hlutverk  25 leikhlutverk, þrettán konur og tólf karlar, þó er hægt að komast af með tíu 

leikara vegna samnýtingar á leikarahópnum.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið gerist á kaffihúsi og því er leiksviðið að þessu sinni sett upp sem 

dæmigert reykvískt kaffihús. 

Efnislýsing  Fjórar konur taka sig til og ákveða að hittast á kaffihúsi í Reykjavík. Þær eiga 

sér sameiginlegan bakgrunn sem felst í því að allar hafa þær orðið ástfangnar 

af hermönnum sem hér dvöldu á hernámsárunum. Þarna á kaffihúsinu rifja 
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þær upp sín á milli ýmsar sögur frá þessum tíma sem þær hafa ekki sagt 

nokkrum manni frá áður. Og þá koma upp á yfirborðið ýmsar persónur sem 

settu svip sinn á borgarbraginn á stríðsárunum, svo sem hermenn, 

sjoppueigendur, ástandsnefndarmenn, betri borgarar og bílstjórar.  

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ÁST 

ÁSTANDIÐ 

ÁSTANDSNEFND  

REYKJAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Bjarni Ingvarsson 1952 

Sigrún Valbergsdóttir 1948 

Flytjandi Snúður og Snælda, leikfélag Félags eldri borgara í Reykjavík 

 

27 Brynja Benediktsdóttir 1938-2008 

Ég hef lifað í þúsund ár / höfundur Brynja Benediktsdóttir. - (S.l. : s.n., s.a.). - 

54 s. - Ljósritað vinnuhandrit. 

Sýningar Leikritið Ég hef lifað í þúsund ár var frumflutt hjá Leikfélagi Flateyrar þann 21. 

júní 1992 og var í leikstjórn Eyvindar Erlendssonar. Leikverkið var frumsamið 

fyrir Leikfélag Flateyrar í tilefni af 70 ára afmæli Flateyrarhrepps. Það byggir á 

svipmyndum úr önfirsku mannlífi í 100 ár eða frá því fyrir aldamótin 1900 og 

til þess dags þegar leiksýningin var sett upp. Sýningar urðu alls fimm talsins 

eða á meðan á téðri afmælishátíð byggðarlagsins stóð, síðla júnímánaðar 

1992. 

Hlutverk Mörg hlutverk eru í leikritinu en um tuttugu manns ætti að vera nægjanlegur 

fjöldi í leikendahópnum en hins vegar tóku um 30 manns þátt í sýningunni eða 

10% af íbúafjölda staðarins. Kynjahlutfallið er mjög áþekkt í leikendahópnum, 

ef til vill örlítið fleiri konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Það er eitt leiksvið allan tímann en margnota. Leikbúnaðurinn í hverjum þætti 

er að hætti þess tíma sem honum er ætlað fylgja og sýna. 
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Efnislýsing Sögulegt verk þar sem 19. og 20. öldin eru í brennidepli og er komið inn á það 

helsta í sögu Önfirðinga á téðu tímabili. Fyrsti þáttur fjallar um Salvöru 

formann, næsti þáttur er um bruna sem varð í hvalstöðinni og ennfremur er í 

því samhengi fjallað um veru útlendinga á Vestfjörðum sem komu mikið við 

sögu hvalveiðanna þar. Komið er inná nýjungar sem komu fram á sjónarsviðið, 

svo sem rafmagnið, símann, stofnun kvenfélags, fyrstu útvarpssendingarnar, 

svo eitthvað sé nefnt. Einnig er lýst daglegu lífi fullorðinna jafnt sem barna á 

staðnum.  

Efnisorð SÖGULEG LEIKRIT 

HVALVEIÐAR 

EINANGRUN 

RAFLJÓS 

SÍMI  

KVENFÉLÖG 

ÖNUNDARFJÖRÐUR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Eyvindur Erlendsson 1937 

Flytjandi Leikfélag Flateyrar 

 

28 Bus-Fekete, Ladislaus 1896-1971 

Ást og pólitík : gamanleikur í 3 þáttum / eftir Ladislaus Bus-Fekete ; þýtt af 

Halldóri G. Ólafssyni. - (S.l. : s.n., s.a.). - 67 s. - Ljósrit. - Titill á frummáli 

ókunnur. 

Sýningar Leikritið Ást og pólitík mun hafa verið frumflutt hér á landi af Leikfélagi 

Ólafsvíkur leikárið 1959-1960. Hins vegar er ekkert frekar vitað um 

aðstandendur sýningarinnar nema þá er varðar höfund og þýðanda. Hver til 

dæmis leikstýrði sýningunni er engum heimildum til að dreifa um. 

Hlutverk Leikendur eru tíu talsins; sex karlhlutverk og fjögur kvenhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Tvenns konar svið er í sýningunni, annars vegar óðalsetur og hins vegar íbúð í 

borg. Tíminn sem leikritið á að gerast á er snemma á 20. öld. 
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Efnislýsing Leikritið, sem er í þremur þáttum, gerist á um 4 mánaða tímabili, að stærstum 

hluta á óðalssetri forætisráherra ónefnds lands, Ferdinands Dehlen greifa og 

fjölskyldu hans. Kosningar standa yfir og spennan hjá fjölskyldu 

forsætisráðherrans um endurkjör hans og tengdasonarins fyrir Íhaldsflokkinn 

er mikil. Minnst þó hjá forsætisráðherranum sjálfum. Greifafjölskyldan á von á 

að þeir nái endurkjöri og virðist ekki vera meðvituð um að 

stjórnmálalandslagið er að breytast með stjórnmálaþátttöku fleiri 

þjóðfélagshópa. Þegar úrslit kosninganna eru gerð heyrum kunnug, þá eru þau 

Íhaldsflokknum í vil um allt land nema í höfuðborginni þar sem Lýðveldissinnar 

ná óvænt sex mönnum inn á þing. Fréttirnar koma ekki síst herbergisþjóni 

greifahjónanna, Jóhanni Labette, úr jafnvægi því hann hafði gefið kost á sér í 

sjötta sætið hjá Lýðveldissinnum og alls ekki búist við því að hljóta kosningu. 

Mikið uppnám verður á heimilinu, dóttirin Katinka ásakar þjóninn um svik og 

ljóst er að staða hans gagnvart fjölskyldunni er orðin flókin. Heitar umræður 

um pólitík, stéttaskiptingu og réttindi fólks skapast í kjölfarið og þarf Jóhann 

bæði að verja skoðanir sínar og sannfæra þau um að hann muni geta gegnt 

starfi sínu sem þjónn áfram meðfram þingstörfunum. Greifinn sér að lokum 

hag sinn í því að þjónn hans geti framvegis fylgt honum í þingið. Þrír mánuðir 

líða og virðing greifahjónanna fyrir Jóhanni fer vaxandi og telur greifinn að 

þjónninn eigi eftir að ná langt í stjórnmálum. Ólga Katinku hefur hins vegar 

ekki minnkað og hún hefur áhyggjur af því að þjónninn muni velta föður sínum 

úr sessi á þinginu. Hún er ekki ánægð í hjónabandinu og þegar Georg býður 

Jóhanni ásamt fleiri þingmönnum í kvöldveislu verður uppgjör milli þeirra 

hjóna. Hreinskilni hennar kemur öllum á óvart og greifinn sem vill forðast 

hneyksli kemst í klípu vegna tilfinninga dóttur sinnar. Upphefst mikið pólitískt 

ráðabrugg þar sem Jóhann á síðasta orðið. Vísanir er að finna í margar áttir í 

leikritinu. 

Efnisorð  GAMANLEIKIR  

ÞJÓÐFÉLAGSSTÉTTIR 

STÉTTASKIPTING 

STJÓRNMÁL  

KOSNINGAR 
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VINÁTTA  

HJÓNABANDIÐ 

UNGVERSKAR BÓKMENNTIR  

Nöfn Halldór G. Ólafsson 1921-2001 

Flytjandi Leikfélag Ólafsvíkur 

 

29 Búi Þjóðólfsson [duln. f. Gunnar Árnason] 1901-1985 

Tvenn spor í snjónum : einþáttungur - útvarpsleikur / Búi Þjóðólfsson. - (S.l. : 

s.n., s.a.). - 23 s. - Ljósritað handrit.  

Sýningar Leikritið Tvenn spor í snjónum, sem er einþáttungur, var skrifað til flutnings í 

útvarpi, og var það frumflutt í Ríkisútvarpinu þann 16. desember 1944, og 

leikstjórn þess annaðist Soffía Guðlaugsdóttir. Þess má geta að höfundur 

leikritisins mun hafa hlotið verðlaun fyrir það í leikritasamkeppni sem 

Útvarpsráð hafði stofnað til fyrr þetta sama haust. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru þrjár, einn karl og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 45 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið er skrifað fyrir útvarp þannig að hægt er að flytja það í hvaða rými 

sem er. Samt er hægt að sjá vel fyrir sér sviðsrými þar sem er skrifstofa á 

heimili prests, og annað sviðsrými væri skrifstofa hjúkrunarfræðings á 

sjúkrahúsi, þriðja sviðsrýmið væri síðan sjúkrastofa á sama sjúkrahúsi. 

Leikbúnaður eftir atvikum en leikritið er skrifað sem útvarpsleikrit sem áður 

sagði. 

Efnislýsing Ríflega miðaldra prestur, Hallur Ólafsson, að nafni fær símhringingu frá 

sjúkrahúsi í borginni og á hinum enda línunnar er yfirhjúkrunarfræðingur 

sjúkrahússins. Erindið er all sérstætt en yfirhjúkrunarfræðingurinn hafði verið 

beðin um að hringja sérstaklega til þessa prests fyrir kvensjúkling með ósk um 

að hann vitjaði sjúklingsins. Hjúkrunarfræðingurinn lét þess getið að 

sjúklingurinn væri dauðvona því hann hefði lent í slæmu brunaslysi fyrir 

vestan. Eina kynningin var sú að sjúklingur þessi héti Guðrún Jónsdóttir frá 

Eiríksnesi, einhvers staðar fyrir vestan. Ekki kveiktu þær upplýsingar upp neinn 

kunnugleika til sjúklingsins en presturinn féllst á að koma til umrædds 

sjúklings og spjalla við hann. Hins vegar er hann svolítið hissa á að óskað hafi 
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verið eftir sér en ef til vill kæmi það í ljós í viðtalinu við sjúklinginn. Presturinn 

hittir sjúklinginn sem hann kannast ekkert við en viðtalið snýst um 

sjúklingurinn óskar eftir að fá að leggja fram syndarjátningu og ef til vill fá 

syndaraflausn í kjölfarið. Sjúklingurinn, Guðrún, segist svo frá að hún sem ung 

kona hafi orðið ófrísk og eignast barn á laun sem fæddist andvana, og 

fyrirkomið því þannig að enginn fengi vitneskju um málið. Barnið hafi svo 

fundist en málið samt ekki verið upplýst en það hafi hvílt þungt á sér allar 

götur síðan. Annað mál varðaði ungan mann sem hafði sýnt henni áhuga 

ítrekað en hún hefði hafnað þrátt fyrir að vera frekar hlýtt til hans en syndin 

hafi lengi setið svo fast í henni vegna áðurnefnds að jaðraði við hugsýki. Séra 

Hallur sér þetta þannig að þessi tvennu spor í snjónum hefðu lengi setið fast í 

huga sjúklingsins sem hann vildi koma frá sér þegar svo skammt væri til 

endiloka lífs hans. Hallur prestur leggur sjúklingnum, Guðrúnu, til huggunarorð 

til hugarhægðar en þegar presturinn hefur kvatt sjúklinginn að þá er sem 

gamlar minningar streymi fram í hug hans sem verður til þess að hann hringir 

til sjúkrahússins þremur klukkustundum síðar til að spyrja hvort sjúklingurinn 

sem hann hafði verið í heimsókn hjá heiti ekki eitthvað meira en Guðrún 

Jónsdóttir. Hvort það geti ekki verið að hún heiti Steinvör að millinafni. Það 

fékkst staðfest þarna í símanum af yfirhjúkrunarfræðingnum, fröken Sigríði, að 

svo væri, en hins vegar hefði sjúklingurinn, Guðrún Steinvör, rétt í þessu verið 

að skilja við.  

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

ÁST 

AFBROT 

PRESTAR 

SÁLGÆSLA 

SJÚKRAHÚS 

REYKJAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Gunnar Árnason 1901-1985 

Soffía Guðlaugsdóttir 1898-1948 

Flytjandi Ríkisútvarpið, Leiklistardeild 
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30  Böðvar Guðmundsson 1939 

Nýir tímar / Böðvar Guðmundsson. - (S.l. : s.n., 1999). - 72 s. - Ljósritað 

handrit. - Leikrit í 34 atriðum. 

Sýningar Leikritið Nýir tímar var frumsýnt hjá Leikfélaginu Sýnum sumarið 1999 og var í 

leikstjórn Harðar Sigurðarsonar en sýningarstaðurinn var í Kjarnaskógi við 

Akureyri. Síðan var í framhaldinu farið með leikritið í leikferð um landið það 

hið sama sumar og leikurinn síðan endurtekinn árið eftir og tilhlýðilegt þar 

sem þetta var einmitt árið þegar landsmenn héldu upp á 1000 ára afmæli 

Kristnitökunnar á Íslandi.  

Hlutverk Leikritspersónur eru 22 talsins, það er 16 karlar og sex konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 140 mínútur. 

Sviðsetning Leikið er úti við, til dæmis í skógarrjóðri. Sviðsbúnað þarf lítinn nema það sem 

persónur eru látnar vera með í fórum sínum og síðan tilteknir búningar. 

Örnefni í landslagi hafa hlutverk í munni persónanna ef svo má segja. Skeiðin í 

leikritinu eru átta talsins en atriðin í allt í skeiðunum átta teljast vera 34 

talsins.  

Efnislýsing Í leikritinu er fjallað um kristnitökuna árið 1000, nánar tiltekið kristnitökuna í 

Eyjafirði, átökin í kringum hana og þar með hvernig það bar til að Íslendingar 

gengu kristindómnum á hönd. Til þess að koma böndum yfir efnið er því skipt 

bæði í skeið og síðan mismunandi fjölda atriða í hverju skeiði.  

Efnisorð SÖGULEG LEIKRIT  

KRISTNITAKAN  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Hörður Sigurðarson 1962 

Flytjandi Leikfélagið Sýnir 

 

31 Cartwright, Jim 1958 

Barpar / eftir Jim Cartwright ; íslensk þýðing Guðrún J. Bachmann. - (Akureyri : 

[Leikfélag Akureyrar, 1993]). - 75 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Two.   

Sýningar Leikritið Barpar var frumflutt hér á landi hjá Leikfélagi Akureyrar á leikárinu 

1993-1994, nánar tiltekið 22. janúar 1994, í leikstjórn Hávars Sigurjónssonar. 

Leikverkið var aftur sett upp hér á landi leikárið 1995-1996 og þá hjá 
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Borgarleikhúsinu. Frumsýning Borgarleikhússins var 20. október 1995 og fóru 

sýningar fram í Veitingabúðinni í kjallara leikhússins og leikstjóri var Helga E. 

Jónsdóttir. Í framhaldinu var ferðast með leikritið um landið og sett víða upp. 

Þriðja uppfærsla leikritsins var hjá Leikfélagi Keflavíkur leikárið 2001-2002 í 

leikstjórn Steins Ármanns Magnússonar og var það haustverkefni leikfélagsins. 

Fjórða uppsetning leikverksins hér á landi er síðan leikárið 2006-2007. Þá var 

það leikhópurinn Tölt-leikhúsið sem setti leikverkið á svið og frumsýningin var 

23. febrúar 2007 og leikstjóri var Gunnar Ingi Gunnsteinsson. Leikritið Bar Par 

svo enn á ný sett upp og þá hjá Ungmennafélagi Reykdæla, Reykholtsdal í 

Borgarfirði og þá í leikstjórn Þrastar Guðbjartssonar. Frumsýningardagurinn 

var þann 1. mars 2013 og voru sýningar í Félagsheimilinu Logalandi í 

Reykholtsdal. 

Hlutverk  Fjórtán persónur koma við sögu, sjö karlmenn og sjö konur og ætlast er til 

þess við uppsetningu að tveir leikarar, karl og kona, fari með öll hlutverkin. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 140 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er útbúið sem bar og sögutími leikritsins er seint á 20. öld.  

Efnislýsing Leikritið Barpar gerist á bar í smábæ á Norður-Englandi. Þessi ónefndi bar sem 

einkum er frægur fyrir það "að annað hvort kemur fólk í pörum eða það fer í 

pörum". Áhorfendur fá tækifæri til að sjá og upplifa eina kvöldstund í lífi 

hjónanna sem eiga og reka staðinn en einnig koma við sögu fjöldi gesta á 

öllum aldri. Hjónin virðast við fyrstu sín hata hvort annað - hún daðrar 

skammlaust við alla gestina og drekkur út gróðann á meðan hann reynir að 

hafa stjórn á hlutunum. Skrautlegir og óvæntir gestir setja strik í reikninginn 

og hafa mikil áhrif á þau hjónin. Þegar kemur að lokun barsins um kvöldið 

bresta allar stíflur með óumflýjanlegu uppgjöri hjónanna á skuggalegum 

harmleik fortíðarinnar. Það er svo sannarlega spilað á allan tilfinningaskalann í 

þessari leiksýningu. 

Efnisorð  TRAGÍKÓMEDÍUR 

KRÁR 

ÁFENGISNEYSLA  

TILFINNINGAR 

TILVISTARKREPPUR  
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BRESKAR BÓKMENNTIR   

Nöfn Guðrún J. Bachmann 1953  

Gunnar Ingi Gunnsteinsson 1969  

Hávar Sigurjónsson 1958  

Helga E. Jónsdóttir 1945  

Steinn Ármann Magnússon 1964  

Þröstur Guðbjartsson 1952 

Flytjandi Leikfélag Akureyrar  

Leikfélag Keflavíkur  

Leikfélag Reykjavíkur, Borgarleikhúsi - Barflugur, leikhópur 

Tölt-leikhúsið, leikhópur 

Ungmennafélag Reykdæla 

 

32 Cassaro, Nancy 1959 

Brúðkaup Tóny og Tinu / höfundur Nancy Cassaro ; þýðing Guðný María 

Jónsdóttir og María Guðmundsdóttir. - ([Mosfellsbær] : Leikfélag 

Mosfellsbæjar, 2000). - 34 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Tony n' 

Tina's Wedding. 

Sýningar Leikritið Brúðkaup Tóny og Tinu var frumflutt hér á landi, reyndar var þar um 

Evrópufrumsýningu að ræða, hjá Leikfélagi Mosfellsbæjar leikárið 2001-2002, 

nánar tiltekið haustið 2001 og var í leikstjórn Guðnýjar Maríu Jónsdóttur. 

Leikritið var einnig sett á svið nokkrum árum síðar eða leikárið 2005-2006 hjá 

Leikfélaginu Grímni í Stykkishólmi og þá í leikstjórn Ólafs Jens Sigurðssonar. 

Frumsýningin hjá Grímni mun hafa verið 2. mars 2006.  

Hlutverk Fjöldi persóna 24, þrettán karlhlutverk og ellefu kvenhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 80 mínútur. 

Sviðsetning Handritið er alls 48 síður en 14 síður þar af eru til leiðbeiningar í lokin en á bls. 

4-6 er forsögn eða leiðbeiningar í aðdraganda brúðkaupsathafnarinnar. Þar 

getur að líta þrjár mismunandi senur í aðdraganda athafnarinnar sem eru 

eftirfarandi: strákarnir koma, fjölskyldan kemur og loks brúðargangan. Í 

framhaldinu er síðan senan er nefnist athöfnin. Þá má segja samkvæmt 

handritinu að leikritið fari fyrst þar í gang, það er í sjálfri athöfninni. Í þessu 
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leikriti eru nokkur sviðskipti en stærsta senan er athöfnin sem fer fram eða á 

að fara fram í kirkju. Mikil sviðskipti eru sem áður sagði í leiksýningunni, það 

er að segja margar senur. 

Efnislýsing  Leikritið sem um ræðir fjallar um brúðkaup hinna verðandi hjóna, Tóny og 

Tinu. Þá kemur þar til einnig aðdragandi athafnarinnar og aðkomu þeirra sem 

munu verða viðstaddir þegar brúðhjónin verða gefin saman. Athöfninni er 

stýrt af prestinum Mark af mikilli festu en á ýmsu gengur þó í athöfninni. Að 

giftingarathöfninni lokinni taka veisluhöld mikil við og þar verður fjör og kátína 

en óvæntir hlutir koma einnig upp á. Bæði framkvæmd brúðkaups og 

brúðkaupsveislu fylgir ákveðnum siðvenjum sem reynt er að fylgja eftir. En 

ýmsar uppákomur verða á meðal gestanna sem áður sagði og samspil sem 

gera það að verkum að umrætt brúðkaup verður eftirminnilegt. Einhverjir 

þurfa að nota tækifærið í veislunni til að gera út um mál sín í milli og því fylgja 

eftirköst. Ekkert lognmolluleikrit á ferðinni hér. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ÁST 

BRÚÐKAUP 

FJÖLSKYLDAN  

KIRKJAN 

ÍTALÍA 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðný María Jónsdóttir 1967 

María Guðmundsdóttir 1935 

Ólafur Jens Sigurðsson 1973 

Flytjandi Leikfélagið Grímnir, Stykkishólmi 

Leikfélag Mosfellssveitar 

 

33 Chorell, Walentin 1912-1983 

Logarnir / eftir Walentin Chorell ; þýðandi Snæbjörn Jónsson. - (S.l. : [Bandalag 

ísl. leikfélaga, 1973]). - 26 s. - Fjölrit. - Titill á frummáli ókunnur. - Leikrit í 

einum þætti. 
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Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Logarnir, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Persónur eru tólf í leikritinu, sex karlar og sex konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 50 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið er að því er virðist skrifað fyrir flutning í útvarpi en það væri 

spennandi verkefni fyrir hugmyndaríkan leikstjóra að setja það á svið. 

 Efnislýsing  Hópur blindra ungmenna er vanur að koma saman hjá presti einum, sem er 

þeim góður. Þau eiga samt miserfitt með að sætta sig við fötlun sína. Tvö 

þeirra hafa verið að draga sig saman, en svo er það annar piltur er dreymir um 

sjáandi stúlku sem hann hefur aldrei hitt en talar við í síma. Þegar 

samkomunni er að ljúka skellur á svo mikil og dimm þoka að enginn sér handa 

sinna skil, sem þýðir að hinir blindu eru í raun betur staddir en þau hin sem 

sjáandi kunna að vera. Þau halda út í þokuna og lenda öll í ævintýrum, sem 

verða þeim bæði til góðs og ills. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

BLINDIR 

SJÓN  

FINNSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Snæbjörn Jónsson 1914-2013 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins.  

 

34 Coward, Noël 1899-1973 

Heysótt : leikur í þrem þáttum / Noël Coward ; þýðing Bogi Ólafsson. - (S.l. : 

s.n., s.a). - 73 s. - Ljósrit. - Titill á frummáli Hay fever [1925]. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Heysótt hér á landi. 

Hlutverk Níu persónur koma fyrir í leikritinu, fjórir karlar og fimm konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 140 mínútur.  

Sviðsetning Leikrit er í þremur þáttum. Í fyrsta þætti er sviðið forstofa í húsi og þar eiga 

hlutir að vera á rúi og stúi, allt frekar óskipulegt. Í öðrum þætti er sviðið 

dagstofa í sama húsi að afloknum kvöldverði á laugardagskvöldi og það er 

samverustund fjölskyldunnar framundan. En samt er mikill hraði á öllu því fólk 

er svo mikið að flýta sér. Í þriðja þættinum er kominn sunnudagsmorgunn 
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daginn eftir og klukkan er 10. Það eru ýmsir morgunverðarréttir á 

hliðarborðinu og stórt borð er dúkað á miðju leiksviði. 

Efnislýsing Bliss-fjölskyldan sem samanstendur af litríku listafólki býður til sín gestum yfir 

helgi og helgin sú á eftir að reynast í meira lagi skrautleg. Listafólkið er ekkert 

sérstaklega fágað í framkomu og sýnir það svo ekki verður um villst ef því 

mislíkar við einhvern. Einnig virðist sem meðlimir Blissfjölskyldunnar, hver og 

einn, hafi einstakt lag á því að koma með gesti í heimsókn sem öðrum 

fjölskyldumeðlimum er í nöp við. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

FJÖLSKYLDAN 

LISTAMENN 

SJÁLFSDÝRKUN  

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Bogi Ólafsson 1879-1957 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

35 Davidson, Sylvia 

Vinur í raun : gamanleikur fyrir fjórar konur / eftir Sylvia Davidson ; þýðing 

Sigurður Kristjánsson. - (Reykjavík : [Bandalag íslenskra leikfélaga, 1971]). - 16 

s. - Fjölrit. - Titill á frummáli A friend in need : a comedy for four women 

(1963). - Leikrit í einum þætti. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Vinur í raun, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Persónur leikritsins eru fjórar, það er að segja fjórar konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 40 mínútur. 

Sviðsetning Sviðið er setustofa í gömlu húsi. Húsgögn eru góð en gömul. Dyr úr forstofu á 

baksviði. Ýmsu er lýst í handriti varðandi leik- og sviðsbúnað en tími leikritsins 

er upp úr miðri 20. öldinni. 

Efnislýsing Leikritið Vinur í raun fjallar um vináttu og samskipti þriggja kvenna sem gerast 

flókin þegar fjórða konan kemur til sögunnar. Gamansemi er alltaf skammt 

undan þótt alvaran sé öllu meiri á yfirborðinu. Persónur leikritsins eru frú Sara 

Brown, liðlega fimmtug ekkja, sem dvelur æ oftar í afar gömlu húsi þótt hún 
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eigi annars staðar hús hvað búið er öllum þægindum þess tíma. Í því sama 

gamla húsi býr frú Júlía Tremayne, miðaldra kona, og yngri frænka hennar, 

Gillian sem er trúlofuð æskuástinni John. Hann var úr nágrenninu og hafði 

komið til afa síns, þá 14 ára, um svipað leyti og hún, Gillian, hafði komið til 

Júlíu frænku sinnar. Sambandinu hafa turtildúfurnar haldið lifandi með 

bréfaskiptum í tvö ár en svo bregður við að bréfaskiptin falla niður án 

skýringa. Þegar um einn mánuður er liðinn frá því síðasta bréf barst frá John 

kynnist Gillian öðrum manni. Sá böggull fylgir skammrifi að sá náungi, Ronald 

Rush að nafni, er tuttugu árum eldri en Gillian og auk þess kvæntur maður. Frú 

Rush kemst að samdrætti þeirra og ákveður að hafa upp á „viðhaldi“ 

eiginmannsins áður en hún tekur ákvörðun um næstu skref. Gillian fréttir 

bréfleiðis frá Ronald að vænta megi hennar fljótlega og er alveg í öngum 

sínum þegar hún trúir frú Brown fyrir þessu viðkvæma máli. Um allt sem á 

undan er gengið og mun ganga, það fer algjörlega fram án vitundar Júliu 

frænku og sérstaklega lausn málsins í lokin. Þótt frú Brown gangi fremur illa að 

tileinka sér allar helstu þægindanýjungar í búsháttum sem eru að ryðja sér til 

rúms þá er hún reynd og úrræðagóð manneskja þegar kemur að mannlegum 

samskiptum. Á tímabili stefnir í mikla upplausn og slæmt ástand en frú Brown 

bindur um alla hnúta af stakri snilld og allt fer vel að lokum. Kemur þar að 

líkindum í ljós hversu sterkt límið í góðri vináttu kann að reynast.   

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR  

VINÁTTA 

TRÚLOFANIR  

HJÓNABANDIÐ 

FRAMHJÁHALD 

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigurður Kristjánsson 1941  

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 
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36 Davíð Jóhannesson 1896-1960 

Happdrættismiðinn : gamanleikur í tveimur þáttum / eftir Davíð Jóhannesson. 

- (S.l. : s.n., s.a.). - 29 s. - Ljósrit. 

Sýningar Leikritið Happdrættismiðinn var flutt í Ríkisútvarpinu, gömlu Gufunni, þann 13. 

ágúst 1949, og var leikstjórn á útvarpsflutningi leikritsins í höndum Þorsteins 

Ö. Stephensen. 

Hlutverk Sex persónur eru í leikritinu, þrír karlar og þrjár konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 50 mínútur. 

Sviðsetning Í fyrri þættinum er stofusena. Á sviðinu er dívan, borð og tveir stólar. Nokkrar 

fátæklegar myndir eru á veggjum. Í seinni þættinum er einnig stofusena en 

núna er snoturt um að litast, stofan búin góðum húsgögnum og þar er komið 

bæði sími og radíó. 

Efnislýsing Í leikritinu segir af sveitamanninum Torfa sem verður ástfanginn af 

kaupstaðarstúlkunni Dúfu. Hann fylgir kærustunni eftir til kaupstaðarins að 

afloknu sumri og vonast til að geta aðlagast bæjarlífinu og geta farið að búa 

með sinni heittelskuðu. Hins vegar er lífið hjá Torfa alls enginn dans á rósum, 

hann býr aleinn fyrst um sinn í lítilli leiguíbúð en hins vegar hefur hann ekki 

fengið neina vinnu eftir þriggja mánaða dvöl í kaupstaðnum. Leigusalinn, frú 

Geirþrúður, er orðin óþreyjufull og vill fara að fá leigugreiðslur því annars þurfi 

hann að yfirgefa húsnæðið. Torfi er einnig að fata sig upp til þessa falla betur í 

kramið hjá kærustunni sem þó er alls ekki ánægð með þróun mála hjá honum. 

Torfi greyið er nánast kominn á vonarvöl og eiginlega á þá skoðun að hann 

hefði betur átt að halda sig í sveitinni. Hann er kominn með bakið upp við vegg 

vegna skulda víðs vegar svo sem hjá klæðskeranum og fatahreinsuninni og er í 

þann mund að fá reisupassann hjá leigusala sínum og svo ekki sé talað um hjá 

kærustunni Dúfu sem virðist farin að horfa í aðrar áttir sökum lán- og 

aðlögunarleysis kærastans í kaupstaðnum og henni finnst hann ennþá vera 

svo sveitó. Hún yfirgefur hann og ætlar á dansiball með öðrum herra, 

skrifstofusveini, og Torfi er vegna þessa í öngum sínum, talandi við sjálfan sig 

um þær ætlanir sínar að snúa aftur til átthaganna því þar geti hann unnið fyrir 

sér, geti og muni gera upp við lánadrottna sína um leið og hann fær vinnulaun. 

Ber þá ekki að garði gamlan vin hans, Svein að nafni sem hefur fregnað að ekki 
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gangi vel hjá Torfa vini sínum í kaupstaðnum og hann vilji gera eitthvað í því 

að hvetja hann til dáða. Þessi heimsókn Sveins til Torfa verður afdrífarík á alla 

lund því flest snýst honum í hag í framhaldinu án þess þó að Torfa renni 

nokkurn grun í ástæðu umbreytinga á örlögum sínum því allt í einu eru 

innheimtuaðilar hættir að ganga á eftir honum með að fá greiddar 

uppsafnaðar skuldir hans. Einnig hefur kærastan orðið stimamjúk á nýjan leik, 

leigusalinn Geirþrúður orðin hin þægilegast í viðmóti og sama má segja um 

fyrrgreinda lánadrottna. Sveinn veit allt um hvernig í málinu liggur, hann hafði 

sent Torfa til að kaupa whiský handa þeim til þess að létta aðeins lund Torfa 

og fengið honum aura fyrir víninu. Á meðan Torfi er í innkaupaleiðangrinum 

að þá finnur Sveinn happdrættismiða á borði í íbúðinni og sér að Torfi hefur 

verið í öngum sínum yfir atvinnuleysinu gripið til þess ráðs að prófa að spila í 

happdrætti. Tilvist þessa happdrættismiða hreinlega breytir sem áður segir 

gangi sögunnar en söguhetjan Torfi hefur ekki hugmynd um viðsnúninginn á 

örlögum sínum fyrr en í blálokin. Fékk Torfi vinning á happdrættismiðann í 

alvöru eða komst upp um tilraun Sveins til fölsunar á téðum happdrættis-

miða? Ýmislegt gruggugt en það leysist úr því á ögurstundu en hvernig það 

það gerðist skal hins vegar ósagt látið. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

VINÁTTA 

ÁST 

ATVINNULEYSI  

HAPPDRÆTTI 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Þorsteinn Ö. Stephensen 1904-1991 

Flytjandi Ríkisútvarpið, Leiklistardeild 

 

37 Delmar, Anton  

Glæpir og góðverk / Anton Delmar ; þýðing og leikgerð Sigrún Valbergsdóttir. - 

(S.l. : s.n., s.a.). - 66 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Don´t utter a note 

(1967). - Einnig til í þýðingu Skúla Bjarkan undir heitinu Ekki segja orð. - Leikrit 

í fjórum þáttum. 
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Sýningar Þetta leikrit, Glæpur og góðverk, var frumflutt hjá Snúði og Snældu, leikfélagi 

Félags eldri borgara í Reykjavík, leikárið 2005-2006 í leikstjórn Bjarna 

Ingvarssonar. Leikritið var þýtt og staðfært af Sigrúnu Valbergsdóttur en önnur 

þýðing er til á þessu leikriti og þá með titlinum Ekki segja orð. Eldri þýðingin 

sem gerð var af Skúla Bjarkan var hins vegar öllu lengri í handriti en sú nýja (77 

s.). Leikritið var frumsýnt þann 12. febrúar 2006 og sýningar þess voru í Iðnó, 

leikhúsinu við Tjörnina í Reykjavík. 

Hlutverk Persónur eru tólf í leikritinu, fimm karlar og sjö konur, sem öll eru komin yfir á 

sjötugsaldurinn eða um og yfir sjötugt. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 130 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið gerist í sjávarplássi í nágrenni höfuðborgarinnar.  Húsið heitir Vík og 

er númer 20 við Víkurtröð. Í byrjun leikrits erum við stödd í stofunni sem er 

borðstofa og setustofa í senn. Úr stofunni er öðru megin gengið út í ganginn 

fram í forstofu. Þar er komið inn í húsið og hins vegar fram í eldhús og þaðan 

er hægt að komast út í garðinn og út úr húsinu. Úr glugga í stofunni er hægt að 

sjá út á götuna. Einföld og látlaus en mjög gömul húsgögn sem systurnar erfðu 

frá foreldrum sínum, allt nema nokkuð fyrirferðamikill borðstofuskenkur sem 

er innbyggður í bakvegginn. Sviðskipti milli þátta eru ekki mikil en á milli 1. og 

2. þáttar líður hálfur mánuður, á milli 2. og 3. þáttar líður annar hálfur 

mánuður og loks á milli 3. og 4. þáttar líður síðan heill mánuður. 

Efnislýsing Leikritið eða íslensk leikgerð þess er að þó nokkru leyti staðfærð yfir á íslenskt 

umhverfi þannig að ákveðin samsömun eigi sér stað. Hér er á ferðinni 

gamansamur krimmi hvar segir af þremur rosknum systrum er flytja í 

sjávarpláss í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Þær leiðast út í þátttöku í 

fjársöfnunarátaki til byggingar hvíldarheimilis sem aftur kann ekki góðri lukku 

að stýra því það skilar þeim út á braut sem ekki var fyrirséð, sjálfa 

glæpabrautina. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

SAKAMÁLASÖGUR 

AFBROT 

LÍKNARSTOFNANIR  

BRESKAR BÓKMENNTIR 
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Nöfn Bjarni Ingvarsson 1952 

Sigrún Valbergsdóttir 1948 

Skúli Bjarkan 1915-1983  

Flytjandi Snúður og Snælda, leikfélag Félags eldri borgara í Reykjavík 

 

38 Descalzo, José Luis Martin 1930-1991 

Skækjan Rósa / eftir José Luis Martin Descalzo ; þýðandi Örnólfur Árnason. - 

(S.l. : s.n., s.a.). - 33 s. - Ljósrit. - Titill á frummáli Las prostitutas os precederán 

en el Reino de los Cielos [Skækjurnar verða á undan inn í himnaríki (Matt. 21-

31)] (1986). 

Sýningar Leikritið Skækjan Rósa, sem er einleikur, var frumflutt hjá Leikfélagi Akureyrar 

í samvinnu við Leikhópinn Norðanljós, leikárið 1999-2000 og var í leikstjórn 

Helgu E. Jónsdóttur. Frumsýning leikritsins var 19. febrúar 2000 og sýningar 

voru í Samkomuhúsinu á Akureyri. Um vorið, það er í aprílmánuði 2000, var 

farið í leikferð til Reykjavíkur og einleikurinn sýndur þar tvisvar í Iðnó, 

leikhúsinu við Tjörnina, það er dagana 6. og 7. apríl 2000.  

Hlutverk Aðeins ein persóna er í leikritinu, það er ein kona. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er hannað sem risherbergi í gömlu húsi og þar ber mikið á stóru 

Kristslíkneski. Veruleiki leiksins er nútíminn. 

Efnislýsing Rósa, kona á besta aldri, er í felum á háalofti í fyrrum hóruhúsi sem lögreglan 

hefur lokað. Hún stundar enn sína atvinnu þó eftirspurnin fari minnkandi. Á 

loftinu er stórt Kristslíkneski sem hafði verið fjarlægt úr kirkju og komið þar 

fyrir í stríðinu. Styttan er hald Rósu og traust. Hún segir henni frá öllu sem á 

daga hennar drífur, ástum, sorgum, vonum og þrám; frá litla syni sínum sem 

hún lét frá sér en fær að sjá annað slagið. Þó að aðstæður Rósu séu slæmar er 

hún bjartsýn, skynsöm og glöð kona, með einstaka lífsýn. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

ÁST  

SORG  

VÆNDI 

TRÚARLÍF  
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SPÆNSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Helga E. Jónsdóttir 1945 

Örnólfur Árnason 1941 

Flytjandi Leikfélag Akureyrar - Leikhópurinn Norðanljós 

 

39 Dines, Michael 

Vögguvísan : einþáttungur / eftir Michael Dines ; Anna Jóna Kristjánsd. 

[Kristjánsdóttir] þýddi úr ensku. - (S.l. : s.n., s.a.). - 25 s. - Ljósritað handrit. - 

Titill á ensku The lullaby : a play in one act (1960). 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Vögguvísan, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru fjórar talsins, þrjár konur og stúlkubarn.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 50 mínútur. 

Sviðsetning  Leikritið á að gerast í klaustri, nánar tiltekið í herbergi abbadísar 

nunnuklausturs og tíminn sem ræðir er í kringum 1950. 

Efnislýsing Persónurnar sem koma við sögu eru abbadísin sem er yfirmanneskja 

klaustursins, síðan ein nunnan, systir Thérése, þá Madame Lattier sem er 

gestkomandi í klaustrinu og stúlkan María sem dvalist hefur þar um nokkra 

hríð. Saga þessi sem er umfjöllunarefnið í leikritinu gerist í klaustri í Norður- 

Frakklandi á árunum eftir að seinni heimsstyrjöldinnni lauk. Nunnurnar í 

klaustrinu þar hafa tekið að sér til umönnunar hóp barna frá fangabúðum. Nú 

bregður við að í klaustrið kemur kona, frú Lattier, í veikri von um að finna 

dóttur sína, Madeleine, sem hún hefur leitað að í átta ár. Nunnurnar telja að 

lýsingar sem komu fram í bréfi sem móðirin hafði sent geti átt við stúlku sem 

þær kalla Maríu. Þær geta þó ekki látið Maríu af hendi nema konan geti fært 

sönnur á að hún sé í raun dóttir hennar. Frú Lattier man eftir kross sem 

Madeleine átti og hyggst syngja vögguvísu fyrir Maríu sem hún segir að 

Madeleine kunni. Nunnurnar sem vilja barninu allt fyrir bestu þurfa að útbúa 

vottorð um sannanir en þær vita sem er að það voru fleiri börn sem kunnu 

þessa vögguvísu. Hvað verður úr hér er því stóra spurningin.  

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

HEIMSSTYRJÖLDIN SÍÐARI  
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KLAUSTUR 

FRAKKLAND  

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Anna Jóna Kristjánsdóttir 1943 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

40 Dorfman, V. Ariel 1942 

Dauðinn og stúlkan : leikrit í þremur þáttum / V. Ariel Dorfman ; þýðandi 

Ingibjörg Haraldsdóttir. - (Reykjavík : [Leikfélag Reykjavíkur, 1992]). - 74 s. - 

Ljósritað handrit. - Titill á frummáli La muerte y la doncella. - Leikritsþættirnir 

þrír eru í alls níu atriðum: fjögur, tvö og þrjú atriði eftir röð þáttanna í handriti. 

Sýningar Leikritið Dauðinn og stúlkan var frumflutt hjá Leikfélagi Reykjavíkur á 96. 

starfsári þess leikárið 1992-1993 á Litla sviði Borgarleikhússins í leikstjórn Páls 

Baldvins Baldvinssonar. Frumsýningardagurinn var hins vegar 11. mars 1993. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru þrjár, tveir karlar og ein kona. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 140 mínútur. 

Sviðsetning Tvö svið eða senur eru í leikritinu. Upphafsatriði fyrsta þáttar gerist í húsi við 

sjávarströnd. Í handriti er lýst sviðsbúnaði þar að lútandi en hljóðmynd skipar 

tiltekin sess, svo sem sjávarhljóð og einnig bílhljóð. Og húsið og 

innanstokksmunir þess er leikmynd þessa leikrits frá upphafi til enda og svo 

það það sem er utan þess, það er ströndin, hafið og vegurinn að húsinu. 

Efnislýsing Leikritið á að gerast í einhverju ónefndu landi í Suður-Ameríku þar sem ríkt 

hefur harðstjórn um lengri eða skemmri tíma. En í þessu landi er málum svo 

komið að þegnarnir hafa nýverið rekið harðstjórnina af höndum sér. Og hefst 

þá önnur saga. Pálína Selas hefur aldrei náð sér andlega eftir pyntingar sem 

hún varð fyrir á yngri árum. Nú hefur frjálslyndari stjórn tekið við völdum og 

eiginmaður hennar er í forsvari fyrir nefnd sem rannskakar glæpi 

ógnarstjórnarinnar. Kvöld eitt kemur hann heim með ókunnugan mann sem 

hafði hjálpað honum þegar bíllinn bilaði. Pálína telur sig þekkja rödd hins 

ókunnuga og að þar sé kvalari hennar kominn. Hún bíður ekki boðanna, tekur 

hann höndum og fær hann til að játa. 

Efnisorð HARMLEIKIR 
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EINRÆÐI 

MANNRÉTTINDABROT 

PYNTINGAR  

CHILEANSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ingibjörg Haraldsdóttir 1942 

Páll Baldvin Baldvinsson 1953 

Flytjandi Leikfélag Reykjavíkur, Borgarleikhúsi, Litla sviðið 

 

41 Dorst, Tankred 1925 

Fernandó Krapp sendi mér bréf : tilraun um sannleikann / Tankred Dorst ; 

þýðing Bjarni Jónsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 60 s. - Ljósritað handrit. - Titill á 

frummáli Fernando Krapp hat mir diesen Briefe geschrieben (1995). 

Sýningar Leikritið Fernandó Krapp sendi mér bréf var frumflutt í Þjóðleikhúsinu, Litla 

sviðinu, leikárið 1995-1996 í leikstjórn Maríu Kristjánsdóttur. [Í leikritasafni 

Bandalags íslenskra leikfélaga er leikrit þetta í dag skráð undir heitinu Sannur 

karlmaður en undirtitillinn er þá aftur á móti Fernandó Krapp sendi mér bréf. 

En þann titil er hins vegar að finna í leikhandritinu.] Frumsýningardagur þessa 

leikrits var þann 6. október 1995.  

Hlutverk Það eru sex persónur í leikritinu, fimm karlar og ein kona. 

Sýningartími  Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin er staðurinn þar sem sagan gerist og þar eru afdrep, stofuafdrep 

eða eldhúskrókur og hvaðeina þar sem fólk getur spjallað saman. Einnig er 

nægt opið rými. Lýsing skiptir miklu máli á leiksviðinu sem fyrr.   

Efnislýsing Leikritið sem hér um ræðir byggir á smásögu eftir spænska rithöfundinn Miguel 

de Unamuno, Nada menos que todo un hombre, þar sem ástin og einkum 

sannleikurinn er áleitið spurningarefni. Í leikritinu segir af Fernando Krapp sem 

er ríkasti maður bæjarins, og Júlíu sem er fallegasta stúlkan á staðnum. Leikritið 

er að sönnu saga um ástir og örlög. Fernando Krapp er sem sagt lífið holdi klætt: 

Ríkur, þróttmikill og ákveðinn - "hinn sanni karlmaður." Hann kvænist Júlíu, sem 

er eins eins og áður segir falleg sem hugur himnaföður. Henni er hjónabandið 

þvert um geð í fyrstu en ástin lætur ekki að sér hæða. Engu að síður eru blikur á 

lofti og sannleikur, traust og afbrýðisemi eru ofarlega á baugi í æðisgengnu 
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valdatafli elskendanna sem hlýtur að enda með uppgjöri. Þegar upp er staðið að 

þá mun leikritið vera eins konar blanda af gamni og alvöru. Brugðið er upp 

mynd af hinum ótal andlitum ástarinnar; afbrýðisemi, auðmýkt, togstreitu, 

girnd og valdatafli elskenda í gamansömu ljósi. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ÁST  

AFBRÝÐI  

SANNLEIKUR 

ÞÝSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Bjarni Jónsson 1966 

María Kristjánsdóttir 1944 

Flytjandi Þjóðleikhúsið, Litla sviðið 

 

42 Engelbrechtsen, Svend 1931 

Morfín : leikrit í einum þætti / Svend Engelbrechtsen ; þýðing Sverrir 

Haraldsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 35 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli 

Morfin : skuespil i 1 akt (1973). 

Sýningar Þetta leikrit, Morfín sem er einþáttungur, var frumflutt af Fúríu, leikfélagi 

Kvennaskólans í Reykjavík í febrúar 1995 og leikstjórn þess var í höndum 

Þrastar Guðbjartssonar. Frumsýningardagurinn var 11. febrúar 1995 og 

sýningar leikritsins fóru fram í Héðinshúsinu, Seljavegi 2 í Reykjavík. 

Hlutverk Það eru 15 persónur sem koma við sögu í þessu leikriti, þar af fjórir karlar og 

fimm konur og auk þess sex aukaleikarar sem ekkert er tilgreint með varðandi 

kynjaskiptingu. 

Sýningartími Flutningstími leikritsins er um 60 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er tvískipt, annars vegar sjúkragangur og síðan sjúkrastofa hinum 

megin. Engin sérstök vísun er í tímaskeið í leikritinu þannig að vísun er í 

nútímann á öllum tímum. 

Efnislýsing Ungur maður, Rolf að nafni, kemur á sjúkrahús vegna smávægilegs kvilla. 

Hann kemst fljótlega að því að þar er enginn í vinnu sem virðist vera með fullu 

viti. Einnig er greinilegt að engar lækningar eru þar heldur stundaðar, hins 

vegar er öllum sjúklingum haldið í morfínvímu svo þeir virðist ánægðir. En svo 
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vill einnig til að eina stúlkan sem Rolf hefur nokkurn tímann elskað er stödd á 

þessum sama tímapunkti og hann á þessu sjúkrahúsi. Hann telur hana á að 

reyna að hætta á morfíninu en henni mistekst það. En í framhaldinu þróast 

mál á þá leið að Rolf verður sömuleiðis háður morfíni. Leikritinu lýkur á þann 

hátt að maður birtist, með svipuðum hætti og Rolf í upphafi, og segist vera nýi 

sjúklingurinn. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

SJÚKRASTOFA 

EITURLYF  

DANSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sverrir Haraldsson 1922-1997 

Þröstur Guðbjartsson 1952 

Flytjandi Fúría, leikfélag Kvennaskólans í Reykjavík. 

 

43 Enquist, Per Olov 1934 

Stund gaupunnar / eftir Per Olov Enquist ; Þórarinn Eldjárn þýddi. - (Reykjavík : 

[Þjóðleikhúsið, 1992]). - 54 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Ljodjurets 

timma (1991). 

Sýningar Leikritið Stund gaupunnar var frumflutt í Þjóðleikhúsinu leikárið 1992-1993 og 

var í leikstjórn Bríetar Héðinsdóttur. Frumsýning leikritsins var 8. mars 1993 og 

var það sýnt út það sama leikár eða fram í júní 1993. 

Hlutverk Það eru þrjár persónur í leikritinu, einn karl og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 130 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er herbergi á lokaðri deild á geðsjúkrahúsi. 

Efnislýsing Leikritið gerist á geðsjúkrahúsi á einni kvöldstund. Þar segir af ungum pilti, 

Drengnum, sem búið er að loka inni fyrir lífstíð en hann hefur myrt miðaldra 

hjón að því er virðist af tilefnislausu og síðan margoft reynt að fyrirfara sér auk 

þess sem hann hefur drepið kött sem hann fékk að hafa hjá sér á sjúkrahúsinu. 

Við þessa sögu koma kvenprestur og meðferðarsérfræðingur og reyna þær að 

afla bakgrunnsupplýsinga um piltinn og finna ástæðurnar sem liggja að baki 

gjörðum hans. Aftur á móti verður að segjast að þær fara að með býsna 

ólíkum hætti í þeirri nálgun sinni. Í þessari sérstæðu glæpasögu er fjallað um 
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himnaríki og helvíti, sjálfseyðingarhvöt og guð. Horft er á atburðina frá 

sjónarhóli kvenprestsins og hafa atburðirnir það mikil áhrif á hana að hún 

ákveður að láta af prestskap eftir að hafa komið að þessu máli. Drengurinn 

sem er burðarstoð leikritsins á sér æði flókna sögu. Í húsinu hans afa bjó 

kærleikurinn. Þar var lífið, með rósaberjarunnum og froskum; hvort tveggja 

jafnmikils virði í huga Drengsins, hvort tveggja jafnfallegt, hvort tveggja líf sem 

bar að varðveita af kærleika. Utan seilingar - þarna utan við húsgarðinn - voru 

snjóbreiður, hinn kaldi heimur, sem Drengurinn hélt út í, réð ekki við og sneri 

til baka með hörmulegum afleiðingum (Súsanna Svavarsdóttir, 1993). 

Efnisorð HARMLEIKIR 

GEÐSJÚKDÓMAR 

SAKHÆFI 

SJÚKRAHÚS  

PRESTAR 

SÆNSKAR BÓKMENNTIR  

Nöfn  Bríet Héðinsdóttir 1935-1996 

Þórarinn Eldjárn 1949 

Flytjandi Þjóðleikhúsið, Stóra sviðið 

 

44 Frayn, Michael 1933 

Nýr Kíkóti : einþáttungur / Michael Frayn ; [þýðing Guðjón Ólafsson]. - (S.l. : 

s.n., s.a.). - 23 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli The new Quixote (1970). 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Nýr Kíkóti, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Tvær persónur eru í leikritinu, karl og kona. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 45 mínútur. 

Sviðsetning Sviðið er tveggja hæða íbúðarhús í borg. Einhvern tímann hefur stór fjölskylda 

búið þarna en núna býr í húsinu ógift kona með fágaðan smekk, góð laun og 

skipulagt líferni. Tvennar dyr eru á neðri hæðinni að framanverðu, aðrar 

dyrnar opnast beint út á götu en hinar opnast að tröppunum upp á efri hæð 

og öllu öðru. Stofan er á neðri hæðinni. 

Efnislýsing Einhleyp og sjálfstæð kona á miðjum aldri hefur átt næturfund með tvítugum 

manni sem hún hafði hitt í samkvæmi á laugardagskvöldi. En núna er kominn 
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sunnudagur, dagurinn eftir, og því komið að því verkefni að mæta þeim degi í 

ljósi eftirsamkvæmisfundar. Þessi næturfundur hefur aftur á móti skolast 

heldur betur til hjá miðaldra konunni og atburðir einungis í móðu. Hann er 

hins vegar fljótur að taka ákvarðanir, og þrátt fyrir afar stutt kynni ef kynni 

skyldi kalla, og að henni algjörlega óforspurðri að þá er hann að flytja inn til 

hennar með allar sínar plötur og bækur. Hann segir við hana blátt áfram að 

hann hafi fundið hamingjuna og hafi í hyggju að dvelja hjá henni áfram. 

Eigingirni eða öllu heldur eiginhagsmunasemi virðast ráða gjörðum unga 

mannsins en spurningin er um hvort konan komi auga á það og bregðist þá í 

samræmi við það.  

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

SAMBÚÐ 

EIGINGIRNI  

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Guðjón Ólafsson 1955, þýðandi 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

45 Frayn, Michael 1933 

Svart og silfrað : einþáttungur / eftir Michael Frayn ; þýðandi Guðjón Ólafsson. 

- (S.l. : s.n., s.a.). - 15 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Black and silver 

(1970). 

Sýningar Litli Leikklúbburinn á Ísafirði færði einþáttunginn Svart og silfrað á svið ásamt 

öðrum einþáttungi [Hinum eina svarta seppa eftir Tom Stoppard; ekki tekinn 

með hér þar sem sá einþáttungur mun vera skráður í Gegni] vorið 1987 og 

voru einþáttungarnir báðir í leikstjórn Guðjóns Ólafssonar sem jafnframt 

annaðist þýðingu þeirra á íslensku. Sýning einþáttunganna fór fram í 

Félagsheimilinu í Hnífsdal. Síðar um vorið var farið í leikferð og 

einþáttungarnir sýndir þrisvar sinnum í Hjáleigunni, Félagsheimili Kópavogs. 

Nokkrum árum síðar eða nánar tiltekið vorið 1992 var einþáttungurinn, sem 

um ræðir, fluttur af Leikfélagi Selfoss á Einþáttungahátíð Bandalags íslenskra 

leikfélaga, BÍL, er haldin var vestur á Patreksfirði, og það var dagana 28.-31. 
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maí 1992 og þá var leikstjóri Svarts og silfraðs Guðrún Halla Jónsdóttir, 

félagsmaður í Leikfélagi Selfoss. 

 Hlutverk Tvær persónur eru leikritinu, karl og kona. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 30 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er hannað sem hótelherbergi þar sem aðstaða er fyrir bæði foreldra 

sem og börn sem þar dvelja. Tilheyrandi leikbúnaður, svo sem barnarúm, er til 

staðar. 

Efnislýsing Ung hjón eru í brúðkaupsferð og dvelja á hóteli í Feneyjum á Ítalíu. Þau eiga 

lítið barn sem er með í för og eru búin að vera úti við en hafa snúið til baka til 

síns hótels. Hins vegar kemur upp vandamál þar sem lítið barn bakar talsverð 

vandræði. Þau vakna um miðja nótt vegna þess að barnið þeirra er vakandi og 

grætur. Þau eru stumrandi yfir barnarúminu að reyna að róa barnið en ekki 

líður á löngu þar til að faðirinn fer í ákveðið áfallsástand því hann telur sig ekki 

heyra neinn andardrátt í barnarúminu. Það hins vegar á sér sína eðlilegu 

skýringu því móðirin hafði lagt það í rúm foreldranna án þess að faðirinn tæki 

eftir nokkru.   

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

FORELDRAR 

HÓTEL 

UNGBÖRN  

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðjón Ólafsson 1955 

Guðrún Halla Jónsdóttir 1958 

Flytjandi Litli Leikklúbburinn, Ísafirði 

Leikfélag Selfoss 

 

46 Frayn, Michael 1933 

Tindátar / Michael Frayn ; þýðing [Guðjón Ólafsson]. - (S.l. : s.n., s.a.). - 34 s. - 

Titill á frummáli Chinamen (1970). 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Tindátar, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 
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Hlutverk  Fimm persónur eru skrifaðar inn í leikritið, tveir karlar og þrjár konur. Hins 

vegar er hér gott tækifæri til samnýtingar á leikarahópnum og því vænlegt að 

tveir leikendur fari með hlutverk þessara fimm persóna. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin er borðstofa með borðstofuborði í öndvegi í einbýlishúsi og 

matarboð í aðsigi. Fleiri rými hússins þarf að nýta. Þrjár dyr liggja út af sviðinu 

- einar inn í eldhús, einar inn í stofu og þriðju út á gang, þar sem er aðgangur 

að klósetti, tröppum,bakdyrum, og fleira.Það er einnig gluggi sem veit út á 

götu. Það er myrkur úti.   

Efnislýsing Búið er að leggja á borð fyrir sex heima hjá Stefáni og Jónu. Það er 

kvöldverðarveisla í uppsiglingu. Hún (Jóna) hefur boðið til veislunnar konu 

ásamt nýjum kærasta hennar sem er í eðli sínu hippi og og ennfremur öðrum 

gesti til viðbótar. Hann (Stefán) hins vegar hefur boðið fyrrverandi 

eiginmanninum til veislu...Meðan á veislunni stendur er markmiðið að gæta 

þess að þau, fyrrverandi makarnir, rekist ekki á hvert annað í veislunni. Þau 

borða í sitthvoru herberginu og veislugestum er stýrt á þann máta að komið 

verði í veg fyrir að þau muni hitta á hvort annað. Það gerist hins vegar og 

líklegast verður fjandinn þá laus. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

SAMSKIPTI 

BRESKAR BÓKMENNTIR  

Nöfn Guðjón Ólafsson 1955 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

47 Friel, Brian 1929 

Líknarinn / eftir Brian Friel ; í þýðingu Ólafar Eldjárn og Reykvíska 

listaleikhússins. - (S.l. : s.n., [2003]). - 28 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli 

Faith healer (1979). - Leikrit í fjórum hlutum. - Birgitta Birgisdóttir, Ólafur 

Steinn Ingimarsson, Stefán Hallur Stefánsson og Sveinn Ólafur Gunnarsson eru 

meðlimir í leikhópnum Reykvíska listaleikhúsið. 
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Sýningar Leikritið Líknarinn var flutt af leikhópnum Reykvíska listaleikhúsið sumarið 

2003 í leikstjórn Ólafs Steins Ingimarssonar en meðlimir leikhópsins voru á 

þessum tíma nemendur á leiklistarsviði Listaháskóla Íslands. Frumsýningin var 

þann 25. júlí 2003 og var hún í Fríkirkjunni í Reykjavík. Þess má geta að þetta 

leiklistarverkefni var styrkt bæði af Hinu húsinu og Fríkirkjunni en eftir 

frumsýninguna fluttist sýningin yfir í leiklistarhúsnæðið Nýlenduna við 

Nýlendugötu 15 A og voru nokkrar sýningar á leikritinu þar. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru þrjár, tveir karlar og ein kona. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 50 mínútur. 

Sviðsetning Um sviðsetninguna er fátt að segja nema að eiginlegt leiksvið er ekki að ræða

 heldur er opið rými og leikritið í sínum fjórum hlutum bundið nánast við eintöl

 og þá á sá aðili í sínu eintali nánast sviðið. Leikritið gerir sem sagt ekki kröfur 

um ytra leiksvið heldur leitar öll framsetning inn á við, það er túlkun textans 

sem gildir framar öllu.  

Efnislýsing Leikritið Líknarinn skiptist í fjóra parta ef svo má segja þar sem eintal er að 

meginstofni í hverjum hluta. Eintölin koma fram í eftirfarandi röð þar sem 

hugsanir líknarans Francis (Frank Hardy) koma alls staðar sterkt fram, þá er 

fyrst eintal hans sjálfs, síðan eiginkonu hans Gracie Hardy, þar næst eintal 

Teddys sem er framkvæmdastjóri hjá honum en upprunninn frá East End í 

London. Loks lokar Frank Hardy sjálfur hringnum. Eintölin segja söguna af 

Líknaranum alveg eins og líknarinn segði söguna sjálfur og að túlkaðar væru 

hans eigin upplifanir. Í þessu samhengi mætti benda á atvikið þegar hann kom 

við í velsku þorpi og læknaði þar tíu manneskjur á einu bretti. Eintal það sem 

Teddy á afhjúpar þann sannleik að Grace Hardy fremur sjálfsmorð en Frank er 

ekkert að spá í það heldur snýst öll hans hugsun um það hvort hæfileikar hans 

séu ekta eða ekki. Þegar kemur að seinna eintali Franks þá er allt eins búist við 

að hann drepi sig ekki fjarri heimili sínu þar sem honum hafði mistekist við að 

heila og líkna bæklaðan einstakling sem hann hafði tekið að sér. Þá segir Frank 

sig vera meðvitaðan um að hann sé ófær um að beita heilun og þá sé ekkert 

fyrir hann að gera annað en að láta sig hverfa. Þegar Frank mætir dauðanum 

er sem um heimkomu sé að ræða. Hins vegar eru þarna ekki öll kurl komin til 

grafar og ekki allt vitað með fullri vissu en ljóst má þó vera að Frank hefur 
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verið myrtur. Um það atriði lætur Friel lesendum eða áhorfendum eftir að 

túlka hver að sínum hætti. Hvernig leikritið endar telst ekki vera svo dæmigert 

ef miðað er við leikrit af svipuðum toga. Hver persóna leikritsins ber með sér 

mismunandi upprifjun af sama atviki í gegnum allt leikritið, alltaf sama atvikið 

en á það varpast mismunandi sjónarhorn. 

Efnisorð ABSÚRDISMI 

HEILUN 

HUGLÆKNINGAR 

LÍKNARSTOFNANIR 

VELFERÐARMÁL  

ÍRSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Birgitta Birgisdóttir 1972  

Ólafur Steinn Ingimarsson 1970  

Ólöf K. Eldjárn 1947 

Reykvíska listaleikhúsið 

Stefán Hallur Stefánsson 1977  

Sveinn Ólafur Gunnarsson 1976 

Flytjandi Reykvíska listaleikhúsið, leikhópur  

 

48 Gauti Sigþórsson 1973 

Hausverkur skaparans : einþáttungur / eftir Gauta Sigþórsson. - (S.l. : s.n., 

s.a.). - 25 s. - Ljósritað handrit. - Þátturinn er til í tveimur útgáfum, upphaflegri 

gerð höfundar og í þeirri gerð sem Stúdentaleikhúsið sýndi. 

Sýningar Leikritið Hausverkur skaparans, sem er einþáttungur, var frumflutt hjá 

Stúdentaleikhúsinu leikárið 1995-1996 í leikstjórn Björns Inga Hilmarssonar. 

Sýningar Stúdentaleikhússins fóru fram í Möguleikhúsinu við Hlemm í 

Reykjavík dagana 10. - 26. mars 1996 ásamt öðrum einþáttungi, Elektru, eftir 

Stefán Vilbergsson. Sýningin á þessum tveimur einþáttungum í 

Stúdentaleikhúsinu nefndist Sjá, það birtir til og frumsýningardagurinn var 10. 

mars 1996. 

Hlutverk Fjórar eiginlegar persónur í leikritinu, fjórar raddir og einn maður, þar af er 

köttur ein röddin. Ein persónan mun að líkindum vera raunveruleg. 
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Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 50 mínútur.  

Sviðsetning Forsögn höfundar: í upphafi leikrits er almyrkur en svo lýsist sviðið upp. Það er 

að öllu leyti autt nema að þar er skrifborð og maður er sitjandi við það. Vegna 

birtunnar frá ljósum líkist borðið fremur upplýstri eyju í myrkrinu sem er allt 

umlykjandi. Sama svið allan tímann. 

Efnislýsing Hausverkur Skaparans fjallar um skáld sem haldið er ritstíflu. Persónur þess 

lifnuðu við og reyndu að hjálpa honum, tvær sem hann hafði skrifað sjálfur en 

líka tvær sem hann kannaðist ekkert við. Þetta hlýtur þess vegna að hafa verið 

nokkuð gott skáld, eða var það kannski bara geðveikt? Skilin milli snilldar og 

geðveiki eru oft á tíðum svo óljós. Engu að síður sömdu þær sögur fyrir það, 

reyndar hefur seinni sagan verið skrifuð nokkuð oft. Hún fyllir tvær, þrjár hillur 

á Borgarbókasafninu, hillurnar með Rauðu ástarsögunum. Skáldinu fannst ekki 

mikið til sagnanna koma, rak þær út og endaði á nákvæmlega sama stað og 

hann byrjaði, það er með fullan penna og tóm blöð fyrir framan sig. Hann 

sagði að ástin ætti ekkert erindi til fólks þar svo væri komið að engin 

manneskja kynni að elska lengur. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

SKÁLD 

RITSTOL  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Björn Ingi Hilmarsson 1962 

Flytjandi Stúdentaleikhúsið 

 

49 George, Charles 1893-1960  

Alice frænka : gamanleikur í þremur þáttum / eftir Charles George ; Ragnar 

Jóhannesson íslenzkaði. - (Reykjavík : [Bandalag íslenzkra leikfélaga, 1954]). - 

69 s. - Fjölrit. - Titill á frummáli Aunt Alice.  

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Alice frænka hér á landi. 

Hlutverk Níu leikhlutverk, sex konur þar af fimm þeirra um og undir tvítugu en ein vel 

fullorðin kona. Hins vegar eiga að vera ungir menn, um og rétt undir tvítugu, í 

karlhlutverkunum þremur. 
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Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 130 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er útbúið sem dagstofa. Tímabilið, sem leikritið á að gerast á, er um 

miðja 20. öldina. 

Efnislýsing Alice frænka hefur hótað að gera Lyman arflausan ef hann giftir sig. Lyman 

hefur fengið peninga mánaðarlega frá Alice en nú stendur á peningagreiðslum 

frá henni. Hann heldur þess vegna að Alice hafi frétt að hann sé búinn að gifta 

sig sem er raunin. Alice kemur óvænt í heimsókn og Lyman og kona hans, 

Estelle, lenda í stökustu vandræðum. Gamall vinur þeirra, Tommy, kemur líka 

óvænt í heimsókn og Estelle og Tommy neyðast til að leika hjón til þess að villa 

um fyrir Alice frænku. Margt óvænt og skemmtilegt gerist en þó fer svo að 

Alice frænka kemst að því í lokin hvernig í pottinn er búið. En Lyman hefði að 

ósekju getað sparað sér áhyggjurnar ef hann hefði bara strax gert Alice grein 

fyrir stöðunni. En þá hefði hins vegar að líkindum ekki verið jafn mikið fjör og 

gaman. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

HJÓNABANDIÐ 

ERFÐAMÁL  

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ragnar Jóhannesson 1913-1976 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

50 Ghelderode, Michel de 1898-1962 

Escurial : drama í einum þætti / Michel de Ghelderode ; Sigurður Pálsson 

þýddi. - (S.l. : s.n., s.a.). - 22 s. - Titill á frummáli Escurial [1927].  

Sýningar Leikritið Escurial, einþáttungur frá árinu 1927, var sýnt hjá Egg-leikhúsinu árið 

1989 ásamt leikriti eftir Árna Ibsen er nefndist Afsakið hlé. Þetta voru tveir 

einþáttungar sem voru sýndir saman á kvöldi og kallaðist sýningin Sál mín er 

hirðfífl í kvöld. Leikstjóri þessarar tveggja einþáttungauppsetningar var Sveinn 

Einarsson. Sýningarkvöldið hefur þótt mjög sérstakt á íslenskan mælikvarða 

því leikkvöldið hófst í Hlaðvarpanum í Grjótaþorpinu, kaffi- og matsölustað, 

þar sem einþáttungurinn Escurial var sýndur í sinni venjulegu upprunalegu 

útgáfu, en það á að gerast á 17. öld. Síðan fluttu leikhúsgestir sig um set yfir í 
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húsnæði Egg-leikhússins í Hafnarstræti þar sem einþáttungurinn Afsakið hlé 

var sýndur. Að þeirri sýningu lokinni var aftur haldið til baka í Hlaðvarpann þar 

sem Escurial var sýndur á nýjan leik en með gjörbreyttu sniði, því þá var 

leikritið komið í nútíma útgáfu. [Leikritið Escurial, einþáttungur, mun áður 

hafa verið tekið til æfinga, nánar tiltekið haustið 1962 hjá Leikfélaginu 

Grímunni. Hins vegar fer litlum sögum af sýningum á þessu einþáttungi þarna 

fyrir margt löngu.] 

Hlutverk Leikendur eru fjórir, allt karlhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 50 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er útbúið sem hátíðarsalur í konungshöll. Annars á þetta að vera 

tímalaust og þarf ekki að vísa í neinn sérastakan tíma. 

Efnislýsing Hér er miðað við upprunalegu uppsetninguna. Í leikritinu koma lengstum fyrir 

konungur og hirðfífl hans þannig að samskipti þeirra eru afar fyrirferðarmikil í 

leikritinu. Hins vegar fer öllu minna fyrir hinum tveimur persónum leikritsins 

en þar eru á ferðinni munkurinn og skarlatsmaðurinn. Efnislýsing leikritsins er 

næsta óþörf en hver sýning er upplifun. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

ABSÚRDISMI 

HIRÐSIÐIR 

BELGÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigurður Pálsson 1948 

Sveinn Einarsson 1934 

Flytjandi Egg-leikhúsið 

 

51 Ghelderode, Michel de 1898-1962 

Þrír leikarar - eitt drama : dramatískur gamanleikur í einum þætti / Michel de 

Ghelderode ; Sigurður Pálsson þýddi ; tónlist Jóhann G. Jóhannsson. - (S.l. : 

s.n., s.a.). - 24 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Trois acteurs, un drame 

(1928). 

Sýningar Einþáttungurinn Þrír leikarar - eitt drama var ásamt sex öðrum einþáttungum 

sýnt í Þjóðleikhúsinu, Stóra sviðinu, undir sýningarheitinu Stefnumót á 

leikárinu 1989-1990 og var einþáttungur þessi í leikstjórn Hlínar Agnarsdóttur. 
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Frumsýning einþáttungaraðinnar Stefnumóta var þann 2. mars 1990 og var 

þar sem áður greinir. Eftir þrjár sýningar að þá flutti Þjóðleikhúsið sýningar 

sínar á þessari einþáttungaröð ásamt annarri leiksýningu yfir í Iðnó og var 

leikárinu vegna sýninga á Stóra sviðinu lokið þar.  

Hlutverk Persónur í leikritinu eru fimm talsins, fjórir karlar og ein kona. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 40 mínútur. 

Sviðsetning Einföld leikmynd er í sýningunni. Einkum er leikið með leiktjöld og lýsingu í 

þessum einþáttungi. 

Efnislýsing Í ofangreindu leikriti er verið að leika sér með hugmyndina um leikrit í 

leikritinu. Þarna kemur við sögu rithöfundur sem á vægast sagt misheppnaðan 

feril að bak og svo er það leikaratríó, tveir karlar og ein kona, sem hafa komið 

sér í vandræði vegna ástamála. Og út úr þessu kemur einhvers konar úttekt á 

lífinu í leikhúsinu, væntanlega séð í einhvers konar spéspegli. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

GAMANLEIKIR  

ÁST  

LEIKHÚS 

BELGÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Hlín Agnarsdóttir 1953 

Jóhann G. Jóhannsson 1955 

Sigurður Pálsson 1948 

Flytjandi Þjóðleikhúsið, Stóra sviðið 

 

52 Gielgud, Val Henry 1900-1981 

Tryggðaslit : einþáttungur fyrir útvarp / smásaga eftir Val Gielgud ; umskrift 

fyrir útvarp samin af Hugh Stewart ; þýð. Hildur Kalman. - (S.l. : s.n., s.a.). - 21 

s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli ókunnur. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um [flutning eða] sýningar leikritsins 

Tryggðarslit, sem er einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Persónur leikritsins eru þrjár talsins, það er tveir karlar og ein kona.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 40 mínútur. 
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Sviðsetning Hér er um að ræða sviðsetningu stutts leikrits fyrir útvarp þar sem sviðsetning 

eða -skipti gengst undir þau tæknilögmál er ríkja í þeim miðli. 

Efnislýsing Tvær einhleypar manneskjur, karl að nafni Eric og kona sem heitir Barbara, 

hittast fyrsta sinni í samkvæmi þar sem bæði eru jafn utanveltu. Þau mæla sér 

síðan mót á glæsilegu veitingahúsi í París og piparsveinninn Eric stendur 

straum af dýrindis veitingum sem á borð eru bornar. Það kemur upp úr 

dúrnum í samtali þeirra Erics og Barböru að hann er ekki á flæðiskeri staddur 

fjárhagslega. Eitt skyggir þó þar á og það er að hann vantar eiginkonu, og hann 

er ekkert að fara í felur með það fyrir Barböru. Í því skyni að sýna henni hversu 

„góðu“ og glæstu lífi hann lifir að þá býður hann henni með sér í sumarhús sitt 

við víðfrægt vatn á Ítalíu. En hann gerir sér ekki í hugarlund að Barbara er 

ólíkindadama og duttlungafull. Barbara sagði í byrjun kynna þeirra að hún væri 

eins og kötturinn sem væri sjálfum sér nógur. Eftir að hafa dvalið í sumarhúsi 

Erics í vikutíma eða meira er komið að skilnaðarstund, tryggðarstund, að mati 

Barböru og við þau tíðindi sækir að Eric ákveðin óhamingjusemi og hann tekur 

orðum Barböru ekkert of vel. En Barbara vill að þau hafi með sér fallega 

skilnaðarstund í sumarhúsinu og þá í anda þeirrar stundar þegar þau hittust 

fyrsta sinni á veitingahúsinu í París og þau voru alein í veitingasalnum fyrir 

utan veitingaþjóninn. Og svo vel vill til að Eric er með starfsmann, þjón, hjá sér 

í sumarhúsinu. En málið er að þegar allt kemur til alls að þá eru persónurnar 

sem um ræðir, Eric og Barbara, ekki af sama heimi og Barbara er á undan að 

gera sér grein fyrir því. En Eric vill engin tryggðaslit og sér bara eina lausn á 

málum. Hver sú lausn er ekki gott að segja og hvernig skilnaðarstundin verður 

í reynd á eftir að koma í ljós. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

EINHLEYPINGAR 

MAKAVAL 

SAMBÚÐ  

BRESKAR BÓKMENNTIR  

Nöfn Hildur Kalman 1916-1974 

Stewart, Hugh  

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 
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53 Grant, Neil 1938 

Brúðhjónin / eftir Neil Grant ; þýðandi leikritsins ókunnur. - (S.l. : s.n., s.a.). - 

16 s. - Ljósrit. - Titill á frummáli Honeymoon couple. - Leikrit í einum þætti. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Brúðhjónin sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Fjöldi leikenda eru fjórir, tveir karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur einþáttungarins tekur um 30 mínútur. 

Sviðsetning Lítil setustofa í íbúð á hóteli í Suðaustur-Evrópu. Dyr til hægri og vinstri. Aðrar 

dyrnar eru inn í svefnherbergið en hinar eru inn í aðalafgreiðslusalinn. Á 

bakhlið sviðsins eru franskir gluggar sem opnast út á svalir þar sem er útsýni 

yfir húsin hinum megin við götuna. Húsgögnin í setustofunni eru svo lýst sé: 

borð og tveir stólar til vinstri handar, sófi til hægri á sviðinu og armstóll til 

vinstri. 

Efnislýsing Paul og Anna eru í samtökum stjórnleysingja en þau þekkja hins vegar ekkert 

til hvors annars. Þau hafa í sitthvoru lagi fengið þá fyrirskipun í hendur að ráða 

háttsettan aðila í landinu af dögum. Til þess að komast nálægt þessum aðila 

þá þykjast þau vera nýgift par í brúðkaupsferð og svo það þyki trúverðugt að 

þá verða þau að vera fljót að kynnast. Því lengra sem á líður því betur kunna 

þau við hjónalífið en að sama skapi verr við verkefnið sem hvílir á þeim. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

LAUNMORÐ  

STJÓRNLEYSISSTEFNA  

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

54 Green, Michael 1926 

Fiskur í hennar katli (þvílík vandræði) / eftir Michael Green ; þýðing leikritsins 

Hafsteinn Hrafn Grétarsson. - (S.l. : [Auðhumla götuleikhús], s.a.). - 20 s. - 

Ljósritað handrit. - Titill á frummáli A Fish in her Kettle.  
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Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Fiskur í hennar katli, sem 

er einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Persónur leikritsins eru ellefu talsins, sex karl- og fimm kvenhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 40 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin á að sýna íburðarmikla franska 19. aldar stássstofu. Á stásstofunni 

eru þrennar dyr (sem allar eiga að opnast að áhorfendum). Dyr vinstra megin 

liggja að veislusalnum. Miðdyrnar sem eru á miðju sviðinu liggja til 

svefnherbergisins en þar hefur einhver gleymt að gera við hurðarhúninn 

sviðsmegin á einmitt þeirri hurð. Hurðin hægra megin er hins vegar aðgangur 

að heimilislega hlutanum. Á sviðinu er sófi, hattasnagi og hliðarborð. Þegar 

tjöldin eru dregin upp, opnast miðdyrnar og þar út kemur stjórnandi 

sýningarinnar sem stígur fram á sviðið og ávarpar áheyrendur. Að ávarpinu 

loknu byrjar svo ballið. 

Efnislýsing Stutt leikrit sem á að gerast í byrjun 20. aldar. Tilraun til að leika franskan farsa 

(a la "fló á skinni") fer út um þúfur, fyrst og fremst vegna eins hurðarhúns. En 

þetta er engu að síður farsi því útkoman er ekki síður skemmtileg og jafnvel 

betri en ætlast var til. Það er fátt í leiksýningunni sem er fer á þann veg sem 

áformað var enda er efnisþráðurinn frekar léttvægur og ærslagangur er þess 

meira í hávegum hafður. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

GAMANLEIKIR 

FARSAR 

HJÓNABANDIÐ 

FRAMHJÁHALD 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Hafsteinn Hrafn Grétarsson 1973 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

55 Green, Michael 1926 

Krimmi : einþáttungur fyrir mistæka leikara / eftir Michael Green ; þýðandi 

Guðjón Ólafsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 17 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli 

Whodunnit. 
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Sýningar Leikritið Krimmi, sem er einþáttungur, var frumfluttur og sýndur ásamt öðrum 

einþáttungi, Hinum eina sanna seppa eftir Tom Stoppard, hjá Leikfélagi Selfoss 

leikárið 1992-1993 og var fyrrnefndi einþáttungurinn í leikstjórn Kristins 

Pálmasonar. Hins vegar var annar leikstjóri að einþáttungnum Hinum eina 

sanna seppa . Umrædd uppsetning Leikfélags Selfoss að einþáttungunum 

tveimur var vorsýning þess á umræddu leikári. Þar sem einþáttungur 

Stoppards sem áður er getið er skráður í Gegni þá kemur sá ekki til 

umfjöllunar hér. Einþáttungurinn Krimmi hefur tvisvar verið settur upp eftir 

uppsetninguna hjá Leikfélagi Selfoss. Vorið 1998 var einþáttungurinn settur 

upp á árshátíð Grunnskólans á Blönduósi, nánar tiltekið 28. mars 1998 og var í 

leikstjórn þeirra Kristínar Gunnarsdóttur og Sigrúnar Bjarkar Cortes. Seinni 

uppsetning einþáttungarins svo vitað sé af var hjá Framhaldsskóla Austur-

Skaftafellssýslu á Hornafirði, FAS, vorið 2011 og var í leikstjórn Sólveigar 

Morávek. Frumsýningin var þann 8. apríl 2011 og sýningar fóru fram í 

Mánagarði í Nesjum, Hornafirði. 

Hlutverk Fjöldi persóna í leikritinu telur tíu, það er sjö karla og þrjár konur. Síðan er ein 

dúkka í aukahlutverki. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 30 mínútur. 

Sviðsetning Það er bara eitt svið í þessu stutta leikriti, ríkmannlega búin stofa á D´Árcy-

setrinu. Tíminn sem verið er að feta í einþáttungnum er hins vegar 

millistríðsárin, árin 1919-1939. Arinn, franskir gluggar og sófi teljast vera 

nauðsynleg til að skapa andblæ. Mjög nákvæmar persónulýsingar í handriti, 

ennfremur nákvæmar lýsingar á athöfnum (mistökum) leikara og starfsmanna 

í svigum. 

Efnislýsing Einþáttungurinn fjallar um misheppnaðan leikhóp sem er að setja upp 

"klassískt" sakamálaleikrit í enskum stíl. En það fer svo að allt sem getur farið 

úrskeiðis, það fer úrskeiðis og þá getur flest verið hlægilegt og þá er einnig 

gaman. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

GAMANLEIKIR 

LEIKFÉLÖG 

SAKAMÁLASÖGUR  
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BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðjón Ólafsson 1955 

Kristinn Pálmason 1963-2014 

Kristín Gunnarsdóttir  

Sigrún Björk Cortes 1963 

Sólveig Morávek 1990 

Flytjandi Fjölbrautarskóli Austur-Skaftafellssýslu, Hornafirði 

Grunnskóli á Blönduósi 

Leikfélag Selfoss 

 

56 Green, Michael 1926 

Stalag 69 / eftir Michael Green ; þýðandi Guðjón Ólafsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 

21 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Stalag 69. - Leikrit í einum þætti. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Stalag 69, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Tvö hlutverk eru föst í hendi, karlhlutverk bæði, síðan eru þrjú önnur hlutverk 

ókyngreind (spyrjandi, sviðsstjóri, leikstjóri) og sérstök hlutverk (sviðsmenn 

annars vegar og hönd með riffil hins vegar).  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 40 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin á að vera eftirlíking af stríðsfangabúðum en ekki er allt sem sýnist. 

 Sviðið er eitt og það er gert úr þremur strigaflekum sem eru málaðir. 

Höfundur skrifar aðfaraorð í handriti til væntanlegra leikara um uppsetningu á 

leikritinu og hvernig skuli staðið að.  

Efnislýsing Leikritið Stalag 69 á að gerast í þýskum fangabúðum í heimsstyrjöldinni síðari. 

Metnaðarfullt verk um ógnir stríðsins sem fær á sig nokkuð annan blæ þegar 

tjaldið fer frá og leikmyndin reynist vera á hvolfi! Í annarri atrennu falla 

leiktjöldin niður og sést þá í aðstoðarmennina sem eru í óða önn að búa til hin 

ólíklegustu leikhljóð. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

GAMANLEIKIR  

HÁÐSÁDEILUR 

FANGABÚÐIR 
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HEIMSSTYRJÖLDIN SÍÐARI 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðjón Ólafsson 1955 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

57 Griffin, Tom 1948  

Sambýlingar : leikrit í tveimur þáttum / eftir Tom Griffin ; í þýðingu Odds 

Bjarna Þorkelssonar. - (S.l. : s.n., s.a). - 64 s. - Ljósritað handrit. - Titill á 

frummáli The boys next door : a play in two acts. 

Sýningar Leikritið Sambýlingar var frumflutt hjá Leikfélagi Húsavíkur leikárið 2004-2005 

í leikstjórn Odds Bjarna Þorkelssonar sem einnig þýddi leikritið á íslensku. 

Frumsýningin var þann 27. febrúar 2005 og sýningar voru í Gamla 

Samkomuhúsinu á Húsavík. Leikritið Sambýlingar var aftur sett á svið hjá 

Halaleikhópnum leikárið 2013-2014 og þá voru leikstjórarnir tveir, þau 

Margrét Sverrisdóttir og Oddur Bjarni Þorkelsson sem þýddi leikritið sem áður 

sagði. Frumsýningin var þann 25. febrúar 2014 og sýningar voru Halanum, 

æfinga- og leikhúsnæði Halaleikhópsins að Hátúni 12. 

Hlutverk Persónur leikritsins eru þrettán talsins, átta karlar og fimm konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur.  

Sviðsetning Leiksviðið er íbúð sem gegnir því hlutverki að vera sambýli fyrir þroskahefta 

einstaklinga sem geta að flestu leyti bjargað sjálfir, bara ekki alveg. 

Efnislýsing Leikritið Sambýlingar er grátbroslegur gamanleikur er fjallar um fjóra menn 

sem eru misjafnlega staddir í andlegum þroska og búa saman í íbúð. Þeir sjá 

um sig að nokkru leyti sjálfir, en umsjónarmaðurinn Þór lítur til með þeim og 

sér um að allt gangi vel. Í leikritinu fáum við að fylgjast með þeim að tækla hið 

daglega líf, sem getur reynst ansi snúið og niðurstaðan æði oft sprenghlægileg 

eða þá grátbrosleg. Rottuveiðar, partíhald og ástamál koma við sögu – og 

auðvitað er ekki hjá því komist að hið opinbera blandist í málin, þar sem að 

fatlaðir einstaklingar eiga aðild að málum. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

SAMBÝLI 

ÞROSKAHEFTIR 
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BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Margrét Sverrisdóttir 1976 

Oddur Bjarni Þorkelsson 1971 

Flytjandi Halaleikhópurinn 

Leikfélag Húsavíkur 

 

58 Guðbergur Bergsson 1932 

Leik þú á þinn gítar og sláðu hljóm af streng / Guðbergur Bergsson ; leikgerð 

Ólafs Hauks Símonarsonar á 3 smásögum Guðbergs Bergssonar. - (S.l. : s.n., 

s.a.). - 46 s. - Ljósritað handrit. - Smásögur Guðbergs Bergssonar úr bókinni 

Leikföng leiðans, og leikgerð Ólafs Hauks Símonarsonar byggir á, eru 

eftirfarandi : Leik þú á þinn gítar og sláðu hljóm af streng, Píslarvættismissir, 

og Nöldur. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Leik þú á þinn gítar og 

sláðu hljóm af streng hér á landi. 

Hlutverk Alls koma tíu persónur fyrir í þessum þremur þáttum, sjö karlar og þrjár konur. 

Samnýting á leikarahópnum er vel möguleg þar sem misjafnlega margar 

persónur eru í hverjum þætti og þeir eru sjálfstæðir.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndir eru þrjár eða stofa, sveitabær og hlað sveitabæjar. Titilsagan, 

samnefnd leikgerðinni, er lengst eða 21 s., Píslarvættismissir 13 s., og Nöldur 

er styst, 12 s. 

Efnislýsing Allar umræddar sögur, sem í leikgerðinni eru, eiga það sameiginlegt að fjalla 

um óhamingjusamt fólk sem gerir fátt annað en að eitra andrúmsloftið í 

kringum sig með þrætum og nöldri.  

Efnisorð HARMLEIKIR 

FORLAGATRÚ 

FÉLAGSLEG VIÐFANGSEFNI  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ólafur Haukur Símonarson 1947 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 
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59 Guðjón Þorsteinn Pálmarsson 1974 

Examinasjón / handrit Guðjón Þorsteinn Pálmarsson. - (S.l. : 

[Stúdentaleikhúsið, 2007]). - 30 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Examinasjón var frumflutt hjá Stúdentaleikhúsinu leikárið 2006-2007 í 

leikstjórn höfundarins, Guðjóns Þorsteins Pálmarssonar. Sýningar voru á harla 

óvenjulegum stað eða í Kartöflugeymslunum í Ártúnsholti en frumsýningin var 

í aprílbyrjun 2007. 

Hlutverk Það er vont að ráða í af leikhandriti um fjölda leikenda, það er í það minnsta 

fjölskyldumynstur, pabbi, mamma , börn, nágranni, sögumaður, það er að 

segja all nokkrir leikendur sem koma við sögu. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur.  

Sviðsetning Leiksviðið er að líkindum fábrotið en það reynir þess meira á leikendur og að 

nýta rýmið sem leikið er í. 

Efnislýsing Leikritið er byggt á teiknimyndasögunni The Bottom Inspectors sem birtist í 

breska tímaritinu VIZ. Í sögunni má finna mikla líkingu við vinnuaðferðir 

nasista. Þar segir frá löggu sem bankar upp á hjá fólki og tekur það í 

"examinasjón", þ.e. athugar hvort það sé í lagi með afturendann á því. Löggan 

finnur alltaf eitthvað að og þá er fólk handtekið, í einni sögunni finnst hinn 

fullkomni rass og þá er viðkomandi líka handtekinn því þá á að klóna hann. 

Það er líka til ungliðahreyfing "rassíudeildarinnar", sem rímar við 

Hitlersæskuna. Hryggurinn í sögunni er löggan, andspyrnan við hana og ástin 

sem vefst inn í. Sagan sem sögð er í leikritinu er í eðli sínu afar gagnrýnin á 

samfélagið. Þetta er samt gamanleikrit en ádeilan og alvarleikinn fylgja 

ókeypis með. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

HÁÐSÁDEILUR 

LÖGREGLAN 

TEIKNIMYNDIR  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðjón Þorsteinn Pálmarsson 1974 

Flytjandi Stúdentaleikhúsið 
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60 Guðjón E. Sigvaldason 1963 

Jólaflækja / eftir Guðjón E. Sigvaldason. - (S.l. : [Leikfélag Hornafjarðar, 1999]). 

- 43 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Jólaflækja var frumflutt hjá Leikfélagi Hornafjarðar leikárið 1999-2000 

og var í leikstjórn höfundar þess, Guðjóns E. Sigvaldasonar, og það var samið 

sérstaklega fyrir leikfélagið að þessu sinni. Leikritið var frumsýnt í byrjun 

desember 1999, sýningar voru á Aðventunni 1999 og fóru fram í Pakkhúsinu á 

Hornafirði sem hafði verið breytt í lítið og notalegt leikhús. 

Hlutverk Sjö persónur eru í leikritinu Jólaflækju, fjórir karlar og þrjár konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 85 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin er af dæmigerðu heimili og jólin eru að renna þar í hlaðið. 

Efnislýsing Í leikritinu segir frá fjölskyldu sem er að halda sín hefðbundnu jól eða að reyna 

það að minnsta kosti. Fjölskyldumóðirin er í eldhúsinu eitthvað að fást við mat 

á milli þess sem hún segir öðru heimilisfólki til um hvar fötin þeirra sé að finna 

og straujar spariföt þeirra þess á milli. Eða sem sagt manneskja með mörg 

hlutverk. Eini einstaklingurinn sem ætlast er til að hjálpi húsmóðurinnni er að 

sjálfsögðu dóttirin og gömlu hlutverkaskiptin er í góðu og íhaldsömu gildi. 

Faðirinn er ábúðarfullur á ferðinni í kjólfötunum milli allra jólaseríanna sem 

hann hafði haft fyrir að hengja upp í kappi við nágrannann. Synirirnir eru að 

munnhöggvast og að sjálfsögðu í baði fram að kvöldmat. Tengdadóttirin er að 

reyna að hjálpa til en er frekar óörugg í nýju fjölskyldunni. Frændinn sem 

heldur alltaf jólin með þeim er kominn til kvöldverðar. Sem sagt upptalning á 

margan hátt ýktri en sumpart dæmigerðri fjölskyldu á jólum. En ekki er allt 

sem sýnist og grímur taka að falla. Þær grímur sem settar höfðu verið upp til 

að gera fjölskylduna að einni heild en voru ekki til þess fallnar að sýna 

einstaklinga með ólíkan bakgrunn þar sem vonir og vonbrigði fá ekki að sjá 

dagsins ljós. Þegar einstaklingarnir koma síðan í ljós að þá fer hið hátíðlega 

yfirbragð að renna af fjölskyldumyndinni sem faðirinn rígheldur þó í sem mest 

hann má. Átök og uppgjör eru sjálfsagt það sem fæstir vilja upplifa á 

aðfangadagskvöldi í faðmi fjölskyldunnar en í þessu leikriti er jólamyndin alls 

ekki jafn slétt og ætla mætti. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  
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FJÖLSKYLDAN  

JÓL  

EINSTAKLINGSHYGGJA 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðjón E. Sigvaldason 1963 

Flytjandi Leikfélag Hornafjarðar 

 

61 Guðmundur Sæmundsson 1946 

Það mælti mín móðir - í veislu hjá Eiríki konungi blóðöxi og Gunnhildi 

drottningu : þjóðlegur grínleikur í 16 atriðum / höfundur Guðmundur 

Sæmundsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 28 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Það mælti mín móðir hér 

á landi. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru tíu talsins, sjö karlar og þrjár konur. Samkvæmt 

leiðbeiningum höfundar er bent á að með samnýtingu leikarahópsins er hægt 

að komast af með sjö leikara til að leika þau tíu hlutverk sem handritið getur 

um. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Höfundur setur fram tvær tillögur að sviðsetningu. Annars vegar ef leikið væri 

á pöllum að, þá ættu þeir að vera T-laga og á miðju gólfi. Aftast á pöllunum 

(eða á sviði) er háborð en autt svæði fremst. Hins vegar ef leikið er í sal með 

borðum að þá ætti borðunum að vera raðað í langborð. Þetta eru atriði í hinni 

ytri umgjörð leikritsins en auk þess er höfundur með fleiri tillögur hvað 

umgjörðina snertir sem skapar ákveðin andblæ fyrir leiksýninguna. Svo sem að 

í anddyri skulu vera dyraverðir í víkingaklæðum með alvæpni. Það gæti lukkast 

vel að það væri hirðfífl á þönum um salinn á undan leiksýningunni með sprell 

og hrekki. Ennfremur að það væri völva í salnum sem svaraði spurningum 

fólks. Í leiksýningunni sitja kóngur og drottning í hásætum við háborð. Til 

hliðar við þau eru tvö sæti og þar sitja þeir Egill og Þórólfur þegar þeir eru ekki 

með framsögn. Hirðfíflið sem skipar sess situr flötum beinum til hliðar á 

sviðinu þegar það er ekki að flytja boðskap eða gera annað. Autt svæðið er 

fyrir framan háborðið þar sem flytjendur efnis eru á meðan þeir flytja efni sitt. 
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Flytjendurnir snúa sér í átt að áhorfendum því ímynda á sér að þeir séu í 

rauninni hirð konungs. 

Efnislýsing Leikritið að efni til fjallar um utanferð þeirra bræðra Þórólfs og Egils 

Skallagrímssona til Noregs að reka hin ýmsu erindi svo í fjárhagslegu tilliti og 

einnig að rækta sambandið við forna vini. Af þessari utanför segir í Egilssögu í 

köflum 40, 41 og 44. Þeir bræður eru með föruneyti en einnig sakamenn ofan 

af Íslandi þegar þeir koma á fund Eiríks konungs og Gunnhildar drottningar en 

mikilvægt var að koma fyrst fund á konungs áður en lengra yrði haldið 

innanlands. En í leikritinu fyrsti fundur með konungi og drottningu hans sett 

upp í veisluformið. Annars er umfjöllunarefni leikritsins hápólitískt og vísanir 

eru í ýmsar áttir á hinu pólitíska sviði á Íslandi að ekki sé nefnt efnahagslegt 

ástand og verðbólgan kemur við sögu. Einnig er stjórnmálaástand á Íslandi og 

þjóðfélagsmál rakið og einnig umkvartanir á slappri verkalýðshreyfingu. 

Konungshjónin og ýmislegt í söguumhverfinu er af fornsagnarlegum stofni en 

umræðuefnið hins vegar úr nútímanum. Það er einkum Þórólfur 

Skallagrímsson sem hefur orð fyrir þeim bræðrum frammi fyrir 

konungshjónunum því Egill, sem reyndar átti ekki að fá að fara með, er 

einungis 13 vetra og hefur auk þess á sér það orðspor að vera fremur ódæll. 

En nokkrir samferðamanna bræðranna koma einnig fram fyrir konungshirðina. 

Egill fær sem sagt að leika nokkuð frjáls og kemur því lítið við sögu í veislunni. 

Um konungshjónin, Eirík blóðöxi og Gunnhildi, er það að segja að þau séu 

býsna ólíkir persónuleikar í leikritinu. Eiríki finnst til dæmis lítið til Íslendinga 

yfirleitt koma, en Gunnhildur drottning er jákvæð gagnvart þeim Íslendingum 

sem þarna eru komnir, þeir komi á konungsfund af eðlilegum, góðum og 

gildum ástæðum, t.d. að ná fram lúkningu á skuldum sem Skallagríms- og 

Kveldúlfsættin átti útistandandi í Noregi áður en haldið var til Íslands. 

Forsagan er einnig þeim í vil. Ættinni hafði ekki þótt vært í Noregi vegna 

yfirgangs Haraldar konungs sem nefndur var hinn harðráða sem endaði í því 

að honum tókst að ná öllu Noregi undir sig.  

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ÍSLENDINGASÖGUR 

VÍKINGAR  
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SKÁLD 

PENINGAR 

DROTTNINGAR 

KONUNGAR  

VEISLUR 

NOREGUR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

62 Gullvaag, Olav 1885-1961 

Gott gjaforð : gleðileikur í 1/einum þætti / eftir Olav Gullvaag ; lausleg þýðing 

eftir Sigurð Kristjánsson, 1939, vélritað 1946. - (S.l. : s.n., s.a.). - 22 s. - Ljósrit. - 

Titill á frummáli óþekktur.  

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Gott gjaforð, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru sex talsins, fjórir karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 40 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er stofa á bæ. Langborð til hægri með bekkjum. Dyr á bakvegg út og 

dyr til vinstri fram í eldhúsið. 

Efnislýsing Ragna er gáfuð og fjörug stúlka og erfingi að góðu búi. Helstu piparsveinar 

sveitarinnar eru á eftir henni, og hún boðar þá alla á sinn fund og jafnframt 

sama kvöldið til að bera upp erindi sín. Þeir eru hver öðrum vitlausari enda 

hafði Ragna allan tímann haft augastað á vinnumanninum á bænum og það 

jafnvel þótt að hún væri nú alltaf að kýta við hann. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

SVEITALÍFSSÖGUR  

MAKAVAL 

ÁST 

NORSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigurður Kristjánsson 1854-1952 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 
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63 Gurney, A.R. [Albert Ramsdell] 1930 

Ástarbréf / A.R. Gurney ; Úlfur Hjörvar þýddi. - (Reykjavík : [Þjóðleikhúsið, 

1993]). - 60 s. - Ljósritað leikhandrit. - Titill á frummáli Love letters (1988).  

Sýningar Leikritið Ástarbréf var frumflutt í Þjóðleikhúsinu leikárið 1993-1994, 

haustverkefni, og var í leikstjórn Andrésar Sigurvinssonar. Sýningar fóru fram á 

Litla-sviði Þjóðleikhússins en einnig mun það hafa verið sýnt á nokkrum 

stöðum utan veggja leikhússins á sýningartímanum. Leikverkið var aftur tekið 

til sýninga vorið 1996 og sýnt síðdegis á sunnudögum í Leikhúskjallaranum og 

þá með sömu leikendum og leikstjóra einnig. Endurfrumsýningin var þann 28. 

janúar 1996. Leikfélag Akureyrar tók þetta leikverk til sýninga leikárið 2003-

2004 í leikstjórn Þorsteins Bachmann, og var frumsýningin í október 2003.  

Hlutverk Tveir leikendur, karl og kona. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Ekki er gerð nein sérstök krafa um leikmynd af hálfu höfundar sem leggur þó 

orð í belg varðandi sviðsetninguna. Rýmið er opið en nauðsynlegt er að borð 

sé til staðar því leikendurnir, karl og kona, eiga sitja við borð. Þau sitja við hlið 

hvors annars og lesa upp úr sínum bréfum sem þau hafa sent hinum aðilanum. 

Höfundur kveður hvað sterkast að orði varðandi sviðsetninguna þegar hann 

segir að leikarinn mætti vera í dökkgráum jakkafötum en leikkonan í látlausum 

dýrum kjól. Ábending er um að afmarka megi leiksvæðið með skarpri, bjartri 

ljóskeilu við dökkan bakflöt. Inn á leiksvæðinu væri gott að hafa sæmilega 

vönduð, gömul ensk húsgögn og svo eru það stólarnir sem sendendur 

ástarbréfanna sitja á, eiga að vera í þeim anda. 

Efnislýsing Leikritið Ástarbréf fjallar um mann og konu sem komin eru bæði á efri ár. Það 

er óvenjulegt sviðsverk í einfaldleika sínum einkum vegna þess að persónur 

leiksins lesa bréf hvor til annarrar allan tímann. Persónurnar sem um ræðir, 

Melissa Gardner, Melissa, og Andrew Makepeace Ladd þriðji, það er Andy, 

byrja að skrifast á sem börn - að því er virðist að undirlagi foreldra sinna. 

Sambandið þróast með árunum gegnum bréfin, verður sífellt nánara og 

innilegra en það er svo margt sem kemur í veg fyrir að þau nái almennilega 

saman. Leikritið lýsir sem sé ást þeirra, tilfinningum og eftirsjá.  

Efnisorð GAMANLEIKIR  
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SENDIBRÉF  

TILFINNINGAR 

ÁST  

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Andrés Sigurvinsson 1949 

Úlfur Hjörvar 1935-2008 

Þorsteinn Bachmann 1965 

Flytjandi Leikfélag Akureyrar 

Þjóðleikhúsið, Litla-sviðið  

Þjóðleikhúskjallarinn 

 

64 Hafsteinn Hansson 1925-2002 

Rauða klemman : gamanleikur í þrem þáttum / eftir Hafstein Hansson. - (S.l. : 

s.n., s.a.). - 49 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Rauða klemman var frumflutt hjá Snúði og Snældu, leikfélagi Félags 

eldri borgara í Reykjavík leikárið 1999-2000 og var í leikstjórn Bjarna 

Ingvarssonar. Frumsýningardagurinn var þann 6. febrúar 2000 og sýningar 

fóru fram í Ásgarði í Glæsibæ. Leikritið var enduruppsett leikárið 2010-2011 og 

áfram í leikstjórn Bjarna Ingvarssonar. Endurfrumsýningardagurinn var 20. 

febrúar 2011 og sýningar leikritsins voru í það sinnið í Iðnó, leikhúsinu við 

Tjörnina í Reykjavík. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru tíu talsins, þrír karlar og sjö konur. Allar persónurnar 

nema ein eiga að vera á milli sextugs og sjötugs, þessi eina á að vera á 

níræðisaldri. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið hannað eins og innandyra í sjoppu. Framarlega eru nokkur 

kaffihúsaborð og stólar. Aftarlega er hins vegar afgreiðsluborð. Komið er inn á 

sviðið á þremur stöðum. 

Efnislýsing Leikritið gerist í sjoppu og fjallar um hjón sem reka hana, vini þeirra og 

viðskiptamenn. Þetta eru allt sjálfbjarga einstaklingar, sumir seilast raunar 

lengra en löglegt má teljast, sjoppueigandinn bruggar og leigir út 

"náttúrulífsmyndir", félagi hans safnar fé í eigin þágu á vegum heimatilbúinna 
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góðgerðafélaga, vinkona þeirra selur af heimaslátruðu og svikamiðill einn 

féflettir viðskiptavini sjoppunnar. Það er ekki fyrr en sú síðastnefnda, 

svikamiðillinn, fer að ganga nærri hagsmunum hinna að þeim þykir tímabært 

að stöðva prettina. Það reynist hins vegar þrautin þyngri, enda alþekkt í 

bransanum að ómögulegt er að pretta svikahrapp. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

SÖLUTURNAR 

SPÁKONUR 

SVIK  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Bjarni Ingvarsson 1952 

Flytjandi Snúður og Snælda, leikfélag Félags eldri borgara í Reykjavík 

  

65 Halldór Laxness 1902-1998 

Innansveitarkróníka / Halldór Laxness ; leikgerð Birgir Sigurðsson, Hörður 

Torfason [og] Jón Sævar Baldvinsson. - (S.l. : [Leikfélag Mosfellssveitar, 1992]). 

- 70 s. - Ljósritað handrit. - Leikrit í 30 atriðum. 

Sýningar Leikgerð á Innansveitarkróníku, skáldsögu Halldórs Laxness frá 1970 sem 

byggir að stórum hluta á sönnum atburðum er gerðust í Mosfellsdal í lok 19. 

aldar, var frumflutt hjá Leikfélagi Mosfellsbæjar haustið 1992, nánar tiltekið 

29. október. Leikstjóri sýningarinnar var Hörður Torfason sem kom einnig að 

leikgerðinni ásamt fleirum. En þessi uppsetning Leikfélags Mosfellsbæjar, var 

öðrum þræði í tilefni af níræðisafmæli Nóbelsskáldsins árið 1992.  

Hlutverk Tiltekið er að leikarafjöldinn þegar aukaleikarar hafa verið taldir til skuli vera 

20, sjö karlar og tvær konur og ellefu aukaleikarar en engin kynjaskipting sett 

fram varðandi aukaleikarahópinn. Hins vegar er þess látið getið að hægt sé að 

komast af með 15 leikendur þannig samnýting leikarahópsins er vel möguleg. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 100 mínútur.  

Sviðsetning Sviðsetning þessa leikrits er með tiltölulega einföldum hætti. Leikritinu er skipt 

upp í 30 atriði sem hafa ákveðna og lýsandi yfirskrift. Langflest atriðin eru 

þannig að þau eru á opnu sviði, í kringum 20 atriði munu það vera, þar sem 

lýsing afmarkar leikrýmið. Í þeim atriðum er stundum söngur en mest megnis 
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þó umræður fáeinna sveitunga í Mosfellsdalnum eða þá bænda þar. En einnig 

er eitt atriðið þannig uppsett á opnu sviði að þar er skrifborð þar sem lýsingu 

er beint að og þar eigum við að vera stödd á skrifstofu Landshöfðingja. Í 

öðrum atriðum eru síðan nefnd þrjú bæjarnöfn, tvö þeirra koma einu sinni 

fyrir, það er Mosfell annars vegar og Kollafjörður hins vegar. Framhlið 

bæjanna umræddu, sem er eins konar veggur, með dyrum á, birtist í sitthvoru 

atriðinu. En það bæjarnafn sem oftast ber fyrir er bærinn Hrísbrú, þar sem ein 

aðalpersóna leikrits og sögunnar býr. Hlaðið á bænum, framhlið bæjarins sem 

sínum útidyrum og baðstofan er leikmyndin sem er á sviðinu og lýsingin 

beinist þá að þeim hluta sviðsins þegar við á. Loks er að geta atriðis sem gerist 

í tvígang úti í kirkjugarði Mosfellskirkju. Lýsing leikur stórt hlutverk í 

uppsetningu á umræddri leikgerð Innansveitarkróniku Halldórs Laxness og 

einfaldar um margt sviðsetninguna. 

Efnislýsing Hér er á ferðinni leikgerð á sögu Halldórs Laxness um lífið í Mosfellssveit á 

seinni hluta 19. aldar. Þar er til dæmis komið inn á baráttu Ólafs bónda á 

Hrísbrú fyrir tilvist Mosfellskirkju, þá um niðurrif kirkjunnar og ennfremur um 

afdrif Fimmbjargar og kirkjugripanna svo eitthvað sé tilgreint af 

umfjöllunarefni leikritsins. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

SVEITALÍFSSÖGUR  

MOSFELLSSVEIT 

BÆNDABÝLI 

KIRKJUGARÐAR 

KIRKJUR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Birgir Sigurðsson 1937 

Hörður Torfason 1945 

Jón Sævar Baldvinsson 1951 

Flytjandi Leikfélag Mosfellssveitar 
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66 Hannes Örn Blandon 1949 

Hamförin : einn guðdómlegur gleðileikur / höfundar Hannes Örn Blandon og 

Helgi Þórsson. - (S.l. : [Freyvangsleikhúsið, 1994]). - 50 s. - Ljósritað handrit. - 

Leikrit í 14 hlutum ásamt tveimur vikivakakvæðum, herlegum og blautlegum, í 

lokin. 

Sýningar Gleðileikurinn Hamförin var sýndur hjá Freyvangsleikhúsinu í Eyjafirði á 

vormisseri leikársins 1993-1994. Leikritið var frumsýnt að Ytri-Tjörnum, 

Eyjafjarðarsveit, þann 11. mars 1994 og var leikstjórnin í höndum þeirra 

Hannesar Arnar Blandon, annars höfunda leikritsins, og Emilíu Baldursdóttur. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru 36, 21 karl og 15 konur. Möguleiki á fleiri 

aukaleikurum ef vill. En leikarar þurfa ekki að vera svo margir og samnýting 

leikarahópsins kemur vel til greina. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 100 mínútur. 

Sviðsetning Það er opið rými þetta leiksvið og kallast Valhöll. Þar una æsir, menn og konur 

hag sínum all vel löngum. 

Efnislýsing Á Goðahátíð í Valhöll er ásunum færð að gjöf "Kíið" sem er austurlensk 

uppspretta alvisku og hamingju. En Loki hinn lævísi rænir gripnum og heldur til 

Eyjafjarðar ásamt nýdauðum Eyfirðingum með heimþrá. Æsir gera út leiðangur 

til að endurheimta gripinn og það tekst eftir mikla leit sem spannar alla 

Eyjafjarðarsveit. Eftir æsilega orrustu á Grund tekst að koma öllu í hina 

klassísku ljúfu löð. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

GOÐAFRÆÐI  

ÁSATRÚ 

GUÐIR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Emilía Baldursdóttir 1949 

Hannes Örn Blandon 1949 

Helgi Þórsson 1969 

Flytjandi Freyvangsleikhúsið, Eyjafirði 
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67 Haraldur Benediktsson 1966 

Hótel Útiljós / eftir Harald Benediktsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 22 s. - Ljósritað 

handrit. 

Sýningar Leikritið Hótel Útiljós, sem er einþáttungur, var sýnt hjá Leikflokknum Sunnan 

Skarðsheiðar leikárið 1991-1992 í leikstjórn Margrétar Jónsdóttur, félaga í því 

sama leikfélagi. Eitthvað óljóst er með frumsýningardag og sýningafjöldann 

einnig en sýningar einþáttungarins munu að líkindum hafa verið í 

félagsheimilinu að Hlöðum á Hvalfjarðarströnd en einnig mun hafa verið skellt 

í eina sýningu á einþáttungnum í félagsheimilinu Fannarhlíð. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru ellefu talsins, sex karlar og fimm konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 45 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsútbúnaður er í formi andyris á hóteli sem er og hefur verið í byggingu. 

Efnislýsing Leikritið gerist í andyri hótel Útiljóss. Hótelið er alveg glænýtt og brátt skal það 

opnað með pomp og pragt eða sú er ætlun eigendanna. Hins vegar er ansi 

margt eða nánast allt óklárt og fyrstu gestir fara að birtast hvað úr hverju. 

Smiðirnir eru látnir gerast bráðabirgðaþjónar þegar svo tæpt stendur á. Margt 

gerist og fer úrskeiðis, til dæmis að hurðir, símar og buxnaklaufir bila og síðan 

eru gestirnir náttúrulega af ýmsu sauðahúsi. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

HÓTEL 

BYGGINGAR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Margrét Jónsdóttir  

Flytjandi Leikflokkurinn Sunnan Skarðsheiðar 

 

68 Harris, Elmer [Blaney] 1878-1966 

Johnny Belinda : leikrit í þremur þáttum / eftir Elmer Harris ; þýðing Svandís 

Jónsdóttir [Witch]. - (S.l. : [Bandalag íslenskra leikfélaga, 1962]). - 57 s. - Fjölrit. 

- Titill á frummáli Johnny Belinda. 
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Sýningar Þetta leikrit, Johnny Belinda, var frumflutt hér á landi hjá Leikfélagi 

Hafnarfjarðar leikárið 1962-1963 og var í leikstjórn ensks leikstjóra að nafni 

Raymond Herbert Witch. Leikritið var frumsýnt þann 28. desember 1962. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru tíu alls, fimm karlar og fimm konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 110 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið, sem er í þremur þáttum, gerist á þremur árstíðum. Fyrsti þáttur sem 

er í þremur atriðum gerist að hausti; annar þáttur sem er í tveimur atriðum að 

þá gerist fyrra atriðið að vorlagi en hið síðara hins vegar að hausti til. Þriðji 

þátturinn er síðan í þremur atriðum og gerist um vetur en sumartíminn er 

látinn liggja á milli hluta í leikritinu. Sama sviðið er allan tímann í leikritinu 

þrátt fyrir atriðaskiptin og það er sambland af setustofu og eldhúsi á heimili 

McDonaldsfjölskyldunnar. Lýsing á öðru umhverfi innanhúss er að finna í 

handriti. 

Efnislýsing Leikritið gerist á heimili fjölskyldu, nánar tiltekið McDonaldfjölskyldunnar sem 

býr í bæ mjög norðarlega í Kanada. Dóttir JohnMcDonald sem er ekkjumaður, 

Belinda McDonald, er mállaus og heyrnarlaus. Móðir hennar hafði látist af 

barnsförum þegar Belinda kom í heiminn. Síðan vex hún úr grasi hjá 

einstæðum föður sínum, myllueigandanum John McDonald en auk þeirra 

feðgina býr einnig á heimilinu systir hans, Maggie McDonald. Það er einkum 

Maggie sem hefur haft veg og vandann af uppeldi Belindu auk þess sem 

þorpslæknirinn Jack Dingwell hefur átt drýgstan af því að kenna Belindu 

táknmál. En lengi vel hafði verið mjög erfitt að ná tengslum við hana og hún af 

þeim sökum álitin fábjáni. Þegar Belinda er orðin ung kona þá verður hún fyrir 

því að vera nauðgað og verður vanfær af þeim sökum. Hún eignast síðan 

barnið en þegar á að taka af henni barnið vegna þess að hún er talin 

þroskahef,t að þá skýtur hún illræðismanninn Locky, manninn sem nauðgaði 

henni, til bana. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

HEYRNARSKERTIR 

NAUÐGANIR 

OFBELDISMENN 

ÞROSKAHEFTIR  



Aðalskrá 

115 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Svandís Jónsdóttir [Witch] 1932-2012 

Witch, Raymond 1927-2010 

Flytjandi Leikfélag Hafnarfjarðar 

 

69 Haukur Sigurðsson 1938 

Hávarðar saga Ísfirðings / sviðsgerð Haukur Sigurðsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 25 s. 

- Ljósritað handrit. - Leikrit í 19 atriðum. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Hávarðar saga Ísfirðings 

hér á landi. 

Hlutverk Fjöldi persóna í leikritinu telur 23, karlar eru 21 og konur eru þar tvær talsins. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 50 mínútur. 

Sviðsetning Engin sérstök sviðsmynd er sögð vera eða lagt upp með í handritinu og sviðið 

hverju sinni allt undir. Leikritið samanstendur af 19 mislöngum atriðum, mörg 

þeirra þó fremur stutt, þar sem uppskipti verða á frásögn. Í hverju er ávallt 

stutt inngangskynning þar sem einhvers konar sögumaður fer með hlutverk 

þótt hans sé ekki getið í hópi leikenda. Þar er sem kynning á framvindu 

sögunnar, persónur kynntar og getið jafnvel ýmissa þátta í fari persónunnar 

sem kynna skal. Einnig gerist það að persónur kynni sig að nokkru sjálfar, 

samanber tvö fyrstu atriðin þar sem Þorbjörn og Vakur, systursonur 

Þorbjarnar kynna sig, annars vegar og síðan í atriðinu sem á eftir fer er 

kynning á Ólafi Hávarðssyni. Með þessu stílbragði hafa verið kynntir aflvakar 

sögunnar. Þetta stílbragð er gegnum gangandi í þessari sviðsgerð af nefndri 

fornsögu. Söguframvindu er fylgt vel eftir og gripið til jafnvel látbragðsleiks til 

þess að koma á framfæri tiltekinni tjáningu og fasi.  

Efnislýsing Leikritið, sem er til umfjöllunar, er sviðsgerð einnar af hinum svonefndu 

Íslendingasögum, það er Hávarðar sögu Ísfirðings. Þar segir af deilum 

nágranna tveggja í Ísafirði, innsta firðinum í Ísafjarðardjúpi, þeim Hávarði 

bónda á Blámýri og Þorbirni Þjóðrekssyni bónda á Laugabóli og hafði sá 

goðorð um Ísafjörð. Þorbjörn var stórættaður maður, mikill höfðingi en 

jafnframt mikill ójafnaðarmaður. Svo mikill ójafnarmaður var Þorbjörn goði að 

engir menn við Ísafjörð höfðu styrk til að mæla honum í mót svo að mál flest 
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þróuðust á þann veg sem hann helst kaus. Þorbjörn og frændur hans tveir, 

Vakur og Skarfi, fara að Ólafi einkasyni Hávarðar og Bjargeyjar á Blámýri og 

drepa hann saklausan. Mun þar hafa ráðið ímyndaðar illsakir og öfundsýki í 

garð ungs og efnilegs manns sem Ólafur var. Sagan og leikritið fjallar að 

stærstum hluta um eftgirmálin eftir vígið á Ólafi Hávarðssyni og bótamálið 

eftir hann. Í sögunni og einnig í leikritinu er móðir Ólafs lýst sem mikilli 

kvenhetju sem bugast ekki þótt maður hennar sé bugaður af sorg en jafnframt 

hræddur við að sækja að goðanum sem hafði áðurgreindan orðstír. Málið var 

að Þorbjörn Ísfirðingagoði hafði það orðspor að hann bætti engan mann, 

hvorki þótt hann sekur væri um víg á saklausum og komst upp með það. Í 

sögunni sem leikritinu kemur fram maður að nafni Gestur Oddleifsson, 

kallaður hinn spaki. Sá er lögspekingur mikill sem allir líta upp til, jafnvel 

Þorbjörn Þjóðreksson, en það nær samt skammt hjá honum. Mál öll þróast því 

að ýmis hefndarvíg eru framin en réttlætið nær fram að ganga eftir krókóttum 

vegum. Lokahnykkurinn í sögunni er sá að Hávarður og hans fólk flytur úr 

Ísafirði og norður í land, í Svarfaðardal, nánar tiltekið í Oxadal og þar báru þau 

Hávarður og Bjargey beinin þar til yfir lauk. 

Efnisorð SÖGULEG LEIKRIT  

ÍSLENDINGASÖGUR  

HÁVARÐAR SAGA ÍSFIRÐINGS 

ÍSAFJARÐARDJÚP 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Haukur Sigurðsson 1938  

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

70 Haukur Sigurðsson 1938 

Vopnfirðinga saga / sviðsgerð Haukur Sigurðsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 26 s. - 

Ljósritað handrit. - Leikrit í 11 atriðum. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Vopnfirðinga saga hér á 

landi. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru 21 talsins, það er 15 karlar og sex konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 50 mínútur.  
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Sviðsetning Sviðið er opið rými og engin eiginleg leikmynd. Sviðsgerðin er í 11 atriðum og 

eru kynningar nokkrar en stuttar þó annað hvort á undan atriði til 

undirbúnings í frásögn af atburðarrás atriðis sem í hönd fer eða þá er kynning í 

upphafi atriðis með ýmsu móti, til dæmis á persónum eða þá hvaða 

atburðarrásar megi vænta innan atriðis. Að líkindum er sögumaður að verki 

við að tengja atriðin þannig að framvinda sögunnar njóti sín í sviðsgerðinni. 

Sögumanns er ekki getið í upptalningu persóna svo að líkindum er þá notast 

við einhverja upptaldra persóna í handriti til að gegna hlutverki sögumanns.  

Efnislýsing Í leikritinu segir af miklum deilum mága og frænda í Vopnafirði á söguöld.

 Höfuðpersónur sögunnar eru þeir Brodd-Helgi Þorgilsson er bjó á Hofi í 

Vopnafirði og Geitir Lýtingsson frá Krossvík ytri. Tengsl eru þeirra í millum því 

Halla kona Brodd-Helga er systir Geitis. Þeir eru báðir goðorðsmenn og í fyrstu 

er vinskapur góður með þeim. En svo greinir sagan frá því að upp kemur deila 

milli þeirra máganna , Brodd-Helga og Geitis, og fjandskapur sem stigmagnast 

uns þeir báðir lágu í valnum. Í sviðsgerðinni er sem sagt brugðið upp nokkrum 

myndum af deilum þessara manna og afkomenda þeirra en nokkru er sleppt 

sem ssagan segir af. Hins vegar sættast synir deilendanna áðurnefndu sem 

kusu frekar að bíða hel en draga í land fyrir hinum aðilanum, þeir Þorkell 

Geitisson og Víga-Bjarni Brodd-Helgason. Enda voru þeir náfrændur sem áður 

segir en stundum duga skyldleikatengsl fremur skammt í fornsagnaheiminum 

þegar ýmsir hagsmunir eru uppi og þarf að verja. Þegar höfuðpersónur eru 

kallaðar af heimi héðan að þá er lag að höggva á þann hnút sem virðist 

óleysanlegur og svo fer í þessari sögu og leikriti sömuleiðis því ekki er vikið 

undan megin þræði Vopnfirðinga sögu í leikritsgerðinni.   

Efnisorð SÖGULEG LEIKRIT  

ÍSLENDINGASÖGUR 

VOPNFIRÐINGA SAGA 

VOPNAFJÖRÐUR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Haukur Sigurðsson 1938 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins.  
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71 Hay, Ian [Beith, John Hay] 1876-1952 

Það er fljótlegra að síma : gamanleikur í einum þætti / eftir Ian Hay ; þýðandi 

leikritsins ókunnur. - (S.l. : s.n., s.a.). - 15 s. - Fjölrit. - Titill á frummáli It is 

quicker to telephone. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Það er fljótara að síma, 

sem er einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Í leikritinu eru fjórar persónur, það er tveir karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 30 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er stofa í heimahúsi og ýmsum kringustæðum þar er lýst í 

handritinu. Annars skal stofan vera uppsett að öðru leyti eftir efnum og 

aðstæðum. 

Efnislýsing Eins og gjarnt er í einþáttungum að þá þarf mikið að gerast á stuttum tíma og 

svo er einnig hér. Það er mikill handagangur sem upphefst á heimili gjaldkera 

nokkurs þegar eiginkonan kemur fyrr heim úr fríi en áætlað var. Gjaldkerinn á 

nefnilega von á símtali frá stúlku sem hann hitti þá er hann skrapp út á lífið og 

það verður úr að hann fær vin sinn í lið með sér til að afstýra ógæfunni. 

Vinurinn er uppfinningasamari en góðu hófi gegnir en að lokum kemur í ljós að 

stúlkan er einkaspæjari en hún er að rannsaka og reyna að upplýsa fjárdrátt 

hjá fyrirtækinu sem gjaldkerinn starfar hjá og þar á meðal er gjaldkerinn til 

rannsóknar. En gjaldkerinn reynist hins vegar vera saklaus af öllum slíkum 

ávirðingum svo hann fær stöðuhækkun og gleðin fær útrás hjá öllum í 

framhaldinu. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR  

FRAMHJÁHALD 

RANNSÓKNIR 

VIÐSKIPTABROT 

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 
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72 Hávar Sigurjónsson 1958 

Ertu hálf-dán? / leikrit eftir Hávar Sigurjónsson. - (S.l. : s.n., [2003]). - 61 s. - 

Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Ertu hálf-dán var frumflutt hjá Leikfélagi Sauðárkróks leikárið 2002-

2003 í leikstjórn Þrastar Guðbjartssonar. Frumsýningin var nánar tiltekið þann 

27. apríl 2003 og sýningar fóru fram í Félagsheimilinu Bifröst á Sauðárkróki. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru tíu talsins, sex karlar, þrjár konur og eitt barn. 

Fyrirsögn frá höfundi er um að einn leikari gæti mögulega haft þrjú 

hlutverkanna með höndum, valkvætt. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er eins og verið sé að setja upp leiksvið fyrir einhverja tiltekna 

sýningu í leikhúsi. Og þá eiga að sjást tiltekin vinnubrögð. 

Efnislýsing Umfjöllunarefni þessa leikrits sem er í tveimur þáttum er leikhúsið og fólkið er 

þar starfar. Að þessu sinni eru leikararnir að leika gamalt breskt leikrit, ekkert 

klassískt þar á ferðinni þó enda er það alltof lélegt til þess. En málin fara að 

verða snúin þegar persónuleg vandamál leikara og annarra 

leikhússtarfsmanna trufla einbeitinguna við leiksýninguna. Þá verður 

umsnúningur á hlutunum og leikritið verður þá aukaatriði og vandamálin 

verða að aðalefni leikritsins. En boðskapur í leikritinu er varla til að tala um en 

tilgangurinn hins vegar næsta skýr sem er að gera góða skemmtun. Um 

leikritið mætti hafa þau orð að þar sé á ferðinni leikhús þar sem gamanið 

getur orðið grátt en alvaran ristir þó ekki sérlega djúpt. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

LEIKSÝNINGAR 

LEIKARAR 

SKEMMTANIR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Þröstur Guðbjartsson 1952 

Flytjandi Leikfélag Sauðárkróks 
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73 Hildur Þórðardóttir 1967 

Völin & kvölin & mölin [: sjónleikurinn] / eftir Hildi Þórðardóttur, Sigríði Láru 

Sigurjónsdóttur og V.[Vilhjálm] Kára Heiðdal. - (S.l. : s.n., [1999]). - 55 s. - 

Ljósritað handrit. - Leikrit í fimm þáttum ásamt forleik [prólógus] og eftirleik 

[epílógus]. 

Sýningar Leikritið Völin & kvölin & mölin var frumflutt hjá Leikfélaginu Hugleiki í 

Reykjavík leikárið 1999-2000, haustverkefni leikfélagsins, og var það í 

leikstjórn Þorgeirs Tryggvasonar. Frumsýningardagurinn var þann 16. október 

1999 og sýningar leikritsins fóru fram í Möguleikhúsinu við Hlemm. Leikritið 

var síðar á þessu sama leikári, 1999-2000, tekið til sýninga hjá Leikfélagi 

Fljótsdalshéraðs og var þá í leikstjórn Unnars Geirs Unnarssonar. Þessi 

uppfærsla leikritsins var vorverkefni leikfélagsins og frumsýning þess á 

áðurgreindu leikriti var þann 8. apríl 2000 og fóru sýningar fram í nýrri 

leikaðstöðu á Eiðum.  

Hlutverk Persónur í leikritinu er þrettán talsins, sjö karlar og sex konur. Hins vegar er 

samnýting leikarahópsins eða hlutverkaskipti möguleg, þannig að ekki þurfi til 

nema sjö leikara og þá eru það fjórir karlar og þrjár konur sem leika téð 

hlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 110 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er baðstofa og hlaðið fyrir utan bæinn í byrjun leikrits. Síðan kemur 

örlítil götumynd í Reykjavík, og veitinga- og kaffihús getur þar að líta og svo 

heimahús. 

Efnislýsing Leikritið Völin & kvölin & mölin er baðstofudrama í rómantískum raunsæisstíl. 

Það gerist á seinni hluta 19. aldar og fjallar um ungan mann, Elías Jónsson, 

sem yfirgefur foreldra og heitmey í sveitinni til að afla sér menntunar í 

Reykjavík. Heitmey Elíasar er vel að merkja sýslumannsdóttir sem þráir að 

menntast en karl faðir hennar finnst það ekki vera nauðsynlegt fyrir konur. 

Samt á það nú eftir að breytast í lokin. Í höfuðstaðnum Reykjavík kynnist Elías 

broddborgurum samfélagsins, Danadindlum og hugumstórum 

sjálfstæðishetjum. En þar er einnig brennivín að bergja á og bragðvísar konur 

sem bergja á honum. Hið innra togast á þráin eftir unnustunni heima í 

sveitinni góðu og hinum tálfögru meyjum á mölinni. 
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Efnisorð GAMANLEIKIR  

SVEITALÍFSSÖGUR 

ÁST  

DREIFBÝLI 

KAUPSTAÐIR  

EINOKUNARVERSLUN 

REYKJAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigríður Lára Sigurjónsdóttir 1974 

Unnar Geir Unnarsson 1979 

V.[Vilhjálmur] Kári Heiðdal 1966 

Þorgeir Tryggvason 1968  

Flytjandi Leikfélag Fljótsdalshéraðs 

Leikfélagið Hugleikur, Reykjavík 

 

74 Hill, Susan 1942 

Svartklædda konan : draugaleikrit í tveimur þáttum / eftir Susan Hill ; leikgerð 

[Nigel] Stephen Mallatratt ; þýðandi Einar [S.] Þorbergsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 

40 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Woman in Black (1987).  

Sýningar Leikritið Svartklædda konan var sýnt hjá Leikfélagi Sauðárkróks leikárið 1996-

1997 og var í leikstjórn Einars Þorbergssonar sem þýddi einnig leikgerðina. 

Frumsýningardagurinn var 27. september 1996 og fóru sýningar fram í 

Félagsheimilinu Bifröst á Sauðárkróki. Frumuppfærsla á Íslandi og sýningar 

leikritsins voru í tengslum við aðalfund BÍL, Bandalags íslenskra leikfélaga sem 

haldinn var um helgi á Sauðárkróki. Leikritið fór aftur á svið og þá í Tjarnarbíói 

í Reykjavík leikárið 1999-2000 af Leikhópnum Sjónleik í leikstjórn Guðjóns E. 

Sigvaldasonar. Frumsýning leikritsins þar sunnan heiða var í októbermánuði og 

voru sýningar af og til í Tjarnarbíói fram til vors á umræddu leikári. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru þrjár, tveir karlar og ein kona[rödd/draugur]. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 80 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið í fyrri þættinum er í mynd lítils gamals leikhúss og á að vera í anda 

tíma Viktoríu Bretadrottningar. Í handriti er þessu lýst vel en atburðarrás 
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fyrsta þáttar gerist framsviðs og í áhorfendasalnum. Nema þá að annað sé 

tekið fram. Dyr, sem eru leifar gamallar sviðsmyndar, eru til hliðar á senunni 

og eru hafðar lokaðar. Upphaf seinni þáttarins hefst á skrifstofu og þar er 

skrifborð, og maður (leikarinn) er þar að vinna við skrifborðið að ýmsum 

verkefnum.  

Efnislýsing Í leikritinu segir frá eldri lögfræðingi, Kipps, sem hefur sögu að segja sem hvílir 

þungt á honum úr fortíðinni og þar á meðal vofveiflegir atburðir. Hann kemur í 

leikhús að hitta ungan leikara, Keckwick, sem hann vill að hjálpi sér að segja 

þessa sögu. Leikarinn er mjög metnaðarfullur og á endanum fær hann þann 

eldri til þess að setja söguna á svið. Þar með er maðurinn kominn í hin ýmsu 

hlutverk manna sem urðu á vegi hans þegar þessir voveiflegu atburðir gerðust. 

Lögfræðingurinn er alls óvanur leik og því verður margt spaugilegt í 

sviðsetningu atburðanna úr fortíðinni. 

Efnisorð HROLLVEKJUR 

SÖGUR  

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Einar [S.] Þorbergsson 1950 

Guðjón E. Sigvaldason 1963 

Mallatratt, [Nigel] Stephen 1947-2004  

Flytjandi Leikfélag Sauðárkróks 

Leikhópurinn Sjónleikur 

 

75 Hilmar J. Hauksson 1950-2007 

Ráðherrann fær kast / eftir Hilmar J. Hauksson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 52 s. - 

Ljósritað handrit. - Leikrit í þremur mislöngum þáttum með alls 11 senum, það 

er fjórum, sex og einni senu eftir röð þáttanna. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar á leikritinu Ráðherrann fær kast hér 

á landi. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru átta talsins, fimm karlar og þrjár konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 100 mínútur. 

Sviðsetning Leikurinn gerist í smábæ úti á landi og hefst um sumar. Alls eru þetta þrír 

þættir með 11 senum og hverri senu lýst fyrir. Dæmi af fyrstu senu 1. þáttar 
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og gerist um kvöld: „sviðið er lítil sjúkrastofa. Tvö sjúkrarúm og annar 

nauðsynlegur búnaður sjúkrastofu. Sumir hlutir greinilega viðgerðir með 

brábirgðaviðgerðum. Aðrir með orðsendingunni : „bilað“ skrifað á þá.“ 

Efnislýsing Segir frá heilbrigðisráðherra sem þarf að leggjast inn á sjúkrahús og fær að 

kynnast afleiðingum eigin niðurskurðar. [Tvær útgáfur eru til af þessu sama 

verki. Aðalmunurinn á þeim er hlutverkaskipan þar sem í annarri útgáfunni eru 

þrjár konur og fimm karlar en í hinni eru tvær konur og sex karlar.] En í 

leikritinu skiptast svo sannarlega á gaman og alvara. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

SJÚKDÓMAR 

SJÚKLINGAR 

SJÚKRAHÚS 

REKSTRARHAGRÆÐING  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

76 Hjördís Hjartardóttir 1952 

Víst var Ingjaldur á rauðum skóm / eftir Hjördísi Hjartardóttur, Ingibjörgu 

Hjartardóttur, [og] Sigrúnu Óskarsdóttur. - (Reykjavík: [Hugleikur, 2001]). - 68 

s. - Ljósritað handrit. - Leikrit í 23 leiksviðsmyndum. 

Sýningar Leikritið Víst var Ingjaldur á rauðum skóm var sýnt hjá Leikfélaginu Hugleiki í 

Reykjavík leikárið 2000-2001 og var það í leikstjórn Sigrúnar Valbergsdóttur. 

Frumsýningardagurinn var 31. mars 2001 og leiksýningar fóru fram í 

Tjarnarbíóinu í miðbæ Reykjavíkur. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru 16 talsins, níu karlar og sjö konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 130 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið er í 23 myndum og sumum er lýst í handriti nokkuð vel. Mynd 1: 

„sviðið er eldhús, frekar hörlegt með gamaldags innréttingum.“ Mörgum 

leiksviðsmyndum er lýst en þó ekki alltaf því þess þarf ekki efnisins vegna en 

handritið stýrir. 
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Efnislýsing Í leikritinu Víst var Ingjaldur á rauðum skóm segir frá þremur systrum, Ásu, 

Signýju og Helgu, sem reka matsölu með heimilismat í höfuðborginni. Lífið er í 

afar föstum skorðum hjá systrunum og viðskiptavinum þeirra þegar söngkonu 

nokkra með afar vafasamar fyrirætlanir á prjónunum ber að garði. Inn í 

söguna fléttast svo draugar fortíðarinnar og rómantíkin fær auðvitað sitt pláss. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

MATSÖLUSTAÐIR 

ÁST 

SYNDIR  

REYKJAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ingibjörg Hjartardóttir 1952 

Sigrún Óskarsdóttir 1944 

Sigrún Valbergsdóttir 1948 

Flytjandi Leikfélagið Hugleikur, Reykjavík 

 

77 Hjörleifur Hjartarson 1960 

Frumsýning : sjónleikur í fjórum og hálfum þætti / eftir Hjörleif Hjartarson. - 

(S.l. : s.n., s.a.). - 74 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Frumsýning var frumflutt hjá Leikfélagi Dalvíkur leikárið 1998-1999 og 

var í leikstjórn Sigrúnar Valbergsdóttur. Nánar tiltekið var frumsýningin þann 

6. mars 1999 og voru sýningar í Ungmennafélagshúsinu, Ungó, á Dalvík. 

Höfundurinn skrifaði leikritið sérstaklega fyrir leikfélagið í tilefni 55 ára 

afmælis félagsins. Ári síðar eða leikárið 1999-2000 var þetta sama leikrit, 

Frumsýning, sett á svið hjá Leikfélagi Blönduóss og þá í leikstjórn Þrastar 

Guðbjartssonar. Frumsýningin leikritsins í þeirri uppfærslu var þann 3. mars 

2000 og sýningar fóru fram í Félagsheimilinu á Blönduósi. 

Hlutverk Leikendur eru 21, 15 karlhlutverk og sex kvenhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 140 mínútur. 

Sviðsetning Sögusviðið í Frumsýningu er búningsherbergi hjá leikfélagi í ónefndu plássi þar 

sem frumsýning á Skugga-Sveini er um það bil að hefjast. 
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Efnislýsing  Spenna er í loftinu, ekki einungis vegna sýningarinnar heldur líka vegna 

atburða sem hafa verið að gerast í bæjarfélaginu og ýmislegt hefur áhrif á 

einbeitingu leikaranna. Lífið í litlum bæ þar sem allir þekkja alla og einkamálin 

eru á hvers manns vörum, teygir anga sína inn á leiksviðið, í útlegðina til 

Skugga-Sveins og félaga. Sýningin hefst og baksviðs er öllum brögðum beitt við 

að bjarga því sem fyrirsjáanlega mun fara úrskeiðis uppi á sviði þar sem 

hárgreiðslukonan og brunavörðurinn eru í aðalhlutverkum. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

KAUPTÚN 

LEIKSÝNINGAR 

SKUGGA-SVEINN  

DREIFBÝLI 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigrún Valbergsdóttir 1948 

Þröstur Guðbjartsson 1952 

Flytjandi Leikfélag Blönduóss 

Leikfélag Dalvíkur 

 

78 Hlín Agnarsdóttir 1953 

Magdalena - lítill naflahringur / Hlín Agnarsdóttir og Leikfélagið Leyndir 

draumar. - (S.l. : s.n., [1994]). - 19 s. - Ljósritað handrit. - Einþáttungur sem 

skiptist upp í 11 atriði.  

Sýningar Leikritið Magdalena - lítill naflahringur var frumflutt hjá Leikfélaginu Leyndum 

draumum á Galdraloftinu, sýningarhúsnæði í Hafnarstræti, í júnímánuði 1994 

og var í leikstjórn Hlínar Agnarsdóttur, aðalhöfundar einþáttungarins.  

Hlutverk Nokkuð er á reiki með fjölda persóna í leikritinu, einnig er það samnýting 

leikarahóps sem getur komið til í stöku tilvikum. Það er nefnt í handriti að 15 

persónur geti verið í leikritinu en leikarar gætu í raun verið nokkru færri. 

Skipting hlutverka milli kynja ef flest yrði myndi þá vera fimm karlar og tíu 

konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 30 mínútur. 
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Sviðsetning Ein 11 atriði eru í einþáttungnum og forsögn getur þar að líta um sviðsmynd í 

nokkrum tilvikum. Stundum er opið svið og myrkur en lýsing myndar ákveðið 

rými sem þarf til þegar sögð er saga eða persónur birtast. En heiti hvers atriðis 

er ákveðin vísun á útfærslu atriðisins. 

Efnislýsing Lauslega byggt á Frúnni frá hafinu eftir Henrik Ibsen, en er hins vegar snúið 

upp á annað efni og fjallar þá um samband Gríms Thomsen og Magdalenu 

Krag Thoresen. Í einþáttungnum fer saman blöndun ýmissa list- og 

stíltegunda. Tónlist er leikin af bandi og dansatriðum bregður fyrir.  

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

GAMANLEIKIR 

ÁST 

GRÍMUR THOMSEN 

MAGDALENA KRAG THORESEN  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Hlín Agnarsdóttir 1953 

Flytjandi Leikfélagið Leyndir draumar 

 

79 Hlín Agnarsdóttir 1953 

Mitt bælda líf : eða köttur Schrödingers / Hlín Agnarsdóttir. - (S.l. : s.n., 

[1995]). - 53 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Mitt bælda líf var skrifað fyrir Leikfélagið Leynda drauma og tilbúið til 

æfinga og flutnings á vormánuðum ársins 1995. Það var síðan frumflutt í lok 

maí 1995 af áðurgreindu leikfélagi og leikstjórnin var í höndum höfundar 

leikritsins, Hlínar Agnarsdóttur. Leikritið var sýnt í allnokkur skipti í júnímánuði 

og síðan aftur september þetta sama ár. Sýningarstaðurinn var ávallt sá sami, 

Möguleikhúsið við Hlemm. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru fjórtán talsins, átta karlar og sex konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur.  

Sviðsetning Nokkur sviðskipti eru í leikritinu sem gerist í nútímanum.  

Efnislýsing Það fjallar um einhleypinginn Baldur sem hefur alla sína fullorðinstíð búið í 

einu kjallaraherbergi í Vesturbænum í Reykjavík og er þar umvafinn 8000 

bindum af bókum. Eitt aðaláhugamál hans er skammtafræðin og hann útskýrir 

flestöll mannleg samskipti út frá kenningum hennar. Líf hans kemst í hættu 
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þegar Ragnar, leigusali hans, fer að búa með innahúsarkitektinum Önnu Ósk 

Vilhjálmsdóttur Maack en hún er jafnframt framkvæmdakona mikil. Sú 

staðreynd gæti mögulega ógnað tilveru Baldurs eða hvað? Við sögu koma 

einnig konurnar þrjár í lífi Baldurs og ennfremur besti vinur hans. Leikrit um 

tímann, söguna og samspilið sem þar er í lífi aðalpersónanna þriggja. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

EINSEMD 

FÉLAGSLÍF 

REYKJAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Hlín Agnarsdóttir 1953 

Flytjandi Leikfélagið Leyndir draumar 

 

80 Holt, Hans 1909-2002 

Hjartasérfræðingurinn : gamanleikur í þrem þáttum / eftir Hans Holt; þýðing 

Erlingur E. Halldórsson. - (S.l. : [Bandalag íslenskra leikfélaga., 1962]). - 65 s. - 

Fjölrit. - Titill á frummáli óþekktur. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Hjartasérfræðingurinn hér 

á landi. 

Hlutverk Fimm persónur koma fram í leikritinu, þrír karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 130 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin á að vera af smáíbúð á efstu hæðinni í nýbyggðum 12 hæða 

skýjakljúfi í Vínarborg og árið er 1955. Tveir fyrri þættirnir gerast um kvöld og 

síðdegi tveggja samliggjandi daga snemmsumars umrætt ár en þriðji þátturinn 

er að haustlagi á því sama ári. Í handritinu er umhverfinu á leiksviðinu lýst 

nokkuð nákvæmlega og í all löngu máli. 

Efnislýsing Í leikritinu sem á að gerast sumarið 1955 segir af hjúkrunarkonu á fertugsaldri, 

Ernestínu Reigert en kölluð Tiní, sem er búin að vera ekkja í meira en tíu ár 

eftir eiginmann sinn, hermanninn Erich Reigert er barist hafði í Frakklandi í 

seinni heimsstyrjöldinni og féll frá í hildarleik stríðsins. Atburðarrásin og atvik 

gerast í nýrri smáíbúð Tiníar sem er rétt tæplega tilbúin til búsetu. Framundan 

er samkvæmi þar sem munu mæta vinkona Tiníar og samstarfskona á 
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sjúkrahúsi, Fritzí, ásamt tveimur læknum er þar starfa, þeim doktor Ernst 

Friedl og doktor Alfred Wögbauer. Báðir læknarnir eru hrifnir af Tiní og hafa 

lengi verið að gera hosur sínar grænar fyrir henni með nær engum árangri til 

þessa. Tiní hefur þekkt Ernst mjög lengi en hefur ekki fallið fyrir daðri hans og 

ástleitni þótt hann kalli hana í sífellu Stjörnu. Hún kann öllu betur við Alfred 

þótt ekkert hafi enn sem komið er fært þau nær hvort öðru. Þau eru fjögur í 

samkvæminu þegar bankað er all harkalega á dyr og þegar Tiní fer til dyra þá 

sér hún að þar er kominn fyrrverandi tengdafaðir hennar, Erich Reigert eldri. 

Hann var kominn þeirra erinda að færa Tiní mikilverð tíðindi og þau tíðindi 

eiga eftir að skipta sköpum varðandi framvinduna í leikritinu. Þannig var mál 

með vexti að Erich eldri, liðlega sjötugur hafði fengið sent til sín bréf frá 

Bayonne í Frakklandi og það á frönsku, tungumáli sem hann skildi ekki stakt 

orð í frá. Til að gera langa sögu stutta að þá kemur upp úr dúrnum eða svo 

segir í bréfinu að Erich heitinn yngri hafi átt sér franska fylgikonu, á meðan 

hann var á vígvellinum í Frakklandi, og eignast með henni barn. Hann var hins 

vegar fallinn frá áður en barnið sem var stúlka fæddist. Bréfið er frá manni að 

nafni Napóleon Belgaré afa stúlkubarnsins, móðurföður þess sem er búinn að 

vera ekkjumaður lengi og orðinn háaldraður maður. Hann segir jafnframt frá 

því að móðir stúlkunnar hafi fyrir þremur mánuðum látist af lungnasjúkdómi 

og hann standi því aleinn eftir með stúlkuna sem enn sé bráðung. En nú sé svo 

komið að hann treysti sér vart til að ala önn fyrir stúlkunni þótt hann hafi gert 

það á meðan dóttir hans og móðir móðir stúlkunnar lifðu. Í bréfinu er farið 

þess á leit að Tiní taki við dóttur hins látna eiginmanns hennar, Erich Reigert 

yngri. Tíðindin fara í fyrstunni ekki vel í Tiní og það verða mikil þáttaskil í huga 

og augum hennar því þarna er verið að reyna að koma á hana barni sem hinn 

látni eiginmaður hennar hafði eignast í meinum, haldið framhjá henni með 

konu í Frakklandi í skugga stríðsins. Bæði Fritzí vinkona hennar og Ernst hvetja 

hana eindregið til að taka við barninu og eftir margs konar bollalengingar sem 

óþarfi er að tíunda um að þá verður lendingin í málinu farsæl. Tiní og doktor 

Alfred Wögelbauer ná saman í lokin eftir að vera búin að fara margar 

kúvendingar á leiðinni til þeirrar hamingjusamlegu niðurstöðu. 
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Wögelbauer reynist vera hjartasérfræðingur í orðsins fyllstu merkingu og 

sannarlega vera með hjartað á réttum stað. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

MAKAVAL  

EIGINMENN  

BÖRN  

HJÓNABANDIÐ  

HEIMSSTYRJÖLDIN SÍÐARI 

AUSTURRÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Erlingur E. Halldórsson 1930 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

81 Horváth, Ödon von 1901-1938 

Trú, von og kærleikur : lítill fimm mynda dans um hverfulleik heimsins hylli og 

dauðans stöðugu návist / eftir Ödon von Horváth ; Þorvarður Helgason þýddi. 

- (S.l. : s.n., s.a.). - 65 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Glaube, Liebe, 

Hoffnung (1932). 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Trú, von og kærleikur, hér 

á landi. 

Hlutverk Það eru 18 persónur sem koma við sögu í leikritinu, þrettán karlar og fimm 

konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Nokkuð nákvæm fyrirmæli um sviðsetningu. Leikritið er í fimm myndum en 

síðan skiptist hver mynd í mismunandi mörg atriði. Tilgreindir eru vettvangar 

hverrar myndar. 1. mynd (10 atriði); vettvangur: úti fyrir 

Líffærafræðistofnuninni, glerið í stofnuninni er ógegnsætt. 2. mynd (4 atriði); 

vettvangur: skrifstofa. 3. mynd (19 atriði); vettvangur: utan við 

Fátækrahjálpina. 4. mynd (12 atriði); vettvangur: herbergi með húsgögnum. 5. 

mynd (20 atriði); vettvangur: lögreglustöð, og það er að næturlagi.  

Efnislýsing Leikrit sem er samið og gerist á milliðstríðsárunum svokölluðu. Í þessu leikriti, 

Trú, von og kærleikur, þá ríkir andrúmsloft kreppu og atvinnuleysi sem er allt 

umlykjandi enda er heimskreppan í algleymingi í flestum löndum. Elísabet sem 
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er ung og mjög einbeitt í því að leita gæfunnar, notar öll þau meðul sem henni 

er unnt til að komast af. Hún hefur fengið nýtt starf sem er afleysingastarf en 

til þess að mega gegna því að þá þarf hún farandatvinnuleyfi og það er 

kostnaðarsamt, og vegna gamallar skulda og þessa að þá reynir hún að fá 

peninga að láni. Hún þarf sem sagt peninga til þess að geta unnið. Og hún þarf 

vinnu til þess að geta aflað sér fjár. Síðan gefur Elísabet sig fram við 

Líffærafræðistofnunina til að spyrja um hvort hún gæti selt þeim lík sitt 

þangað svo brátt sem að ævi hennar lyki. En þrátt fyrir að hlutirnir gengju ekki 

þannig fyrir sig að þá sýndi lyfjafræðingur stofnunarinnar henni hluttekningu 

og lánaði henni þá peninga sem hún þarfnaðist. Skömmu síðar fréttir hann að 

Elísabet hefur farið með peningana til þess að borga áðurgreindar skuldir, en 

þeirra vegna hafði hún ekki getað sinnt neinum viðskiptum þar sem hún var án 

farandatvinnuleyfis. Hann kærir Elísabetu fyrir blekkingar og hún er dæmd í 14 

daga gæsluvarðhald. En síðan gerist það að lögreglumaður í yngri kantinum 

verður ástfanginn af Elísabetu og þá eyðir hún tímanum meðan á 

fangelsdvölinni stendur í svall með honum. Hún skal verða heitmey hans. 

Reyndar kemur ein hlið fortíðar hennar daginn einn upp á yfirborðið og þá 

verður lögreglumaðurinn að gera upp á milli hennar og starfsferils síns. Hann 

velur að yfirgefa hana. Alein á nýjan leik, án nokkurrar vinnu, án peninga og í 

engum tengslum við neina aðra manneskju að þá finnur Elísabet í sér ekki 

nokkra löngun til þess að lifa lífinu lengur. Hún gengur út í stöðuvatnið, henni 

verður að vísu bjargað en endurlífgunartilraunir bera skammvinnan árangur. 

Yfirgefin af sinni trú, von og kærleika, deyr hún. Í stuttu máli sagt: ung og 

fátæk stúlka lendir upp á kant við lögin fyrir litlar sakir og á sér ekki viðreisnar 

von í lífinu eftir það, alla veganna missir hún alla trú og von á lífinu og 

kærleikurinn er þar víðs fjarri. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

KREPPAN MIKLA 

ÁST 

EINSEMD 

DAUÐI  

AUSTURRÍSKAR BÓKMENNTIR 
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Nöfn Þorvarður Helgason 1930 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

82 Horvei, Knut 1893-1984 

Vigdís : leikur í þrem þáttum / eftir Knut Horvei ; þýðing Haukur Sigurðsson. - 

(S.l. : [Bandalag íslenskra leikfélaga, 1973]). - 46 s. - Fjölrit. - Titill á frummáli 

Vigdis (1966). 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Vigdís hér á landi. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru sex talsins, það er að segja þrír karlar og þrjár konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin er stofa á bóndabæ sem er með langborði og öndvegi. 

Efnislýsing  Leikritið Vigdís fjallar um langt óvinasamband fólks á nágrannabæjum, annars 

vegar á Efri bæ þar sem þau búa Brynhildur og Brygt ásamt syni sínum Þór og 

hins vegar á Neðri bæ þar sem þau Herlaug og Hallgrímur hafa búið ásamt 

dætrum sínum Áslaugu og Vigdísi. Þrátt fyrir nábýlið hefur óvinátta löngum 

ríkt á milli fullorðna fólksins. Svo var þó ekki á fyrri tíð því Brynhildur var 

hrifinn af Hallgrími á yngri árum en ákvað að bindast Brygt fremur en 

Hallgrími. Mun þar hafa ráðið nokkru að Hallgrímur var strangleikamaður í 

trúmálum og við það hefur fjölskyldan sem hann stofnaði til á Neðri bæ þurft 

að búa. En illindin eru fyrst og síðast á milli þeirra Brygt og Hallgríms, 

væntanlega meira frá Hallgríms hendi vegna þess að Brynhildur valdi Brygt 

fram yfir hann á sinni tíð. En nú er komin fram kynslóðin sem í fyllingu tímans 

á taka við á bæjunum, það er Þór frá Efri bæ og svo Vigdís frá Neðri bæ. 

Reyndar var önnur dóttir á Neðri bæ, Áslaug sem áður segir er hafði eignast 

barn og misst hafði vitið en hún kemur ekki við sögu hér. Bæði Þór og Vigdís 

höfðu sótt sér æðri menntunar og ekki var víst að þau hefðu hug á að koma á 

heimaslóðirnar aftur, en þau gera það samt. Þór er með ýmis plön varðandi 

búskaparhætti á Efri bæ ef hann tæki við búinu en Vigdís fer hins vegar að 

kenna við barnaskólann í sveitinni. Það verður samdráttur með þeim sem fer 

ekki vel í foreldra þeirra beggja, einkum eru það feðurnir sem sjá öll tormerki á 

sambandinu. Reyndar hafa foreldrar Vigdísar haft þá trú að Þór hafi eitthvað 

komið við sögu varðandi Áslaugu dóttur þeirra. En húsráðendunum á 
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bæjunum tveimur tekst ekki stía elskendunum í sundur og til þess að það megi 

ganga eftir að þá þarf fólk að brjóta odd af oflæti sínu og halda til 

nágrannabæjarins. Á Neðri bæ vildu þau meina að Þór og Vigdís væru systkini, 

að Hallgrímur væri faðir Þórs. Brynhildur játar fyrir Herlaugu að sú sé raunin 

en heldur því fram á móti að Vigdís sé í raun ekki dóttir Hallgríms. Hvorki fæst 

játandi né neitandi svar við þeirri ályktun og gengur mikið á í leikritinu. Unga 

fólkið hefur aðra sýn á lífið og framtíðina, túlkar fortíðina jafnvel með öðrum 

hætti en kynslóðirnar á undan. Vigdís og Þór láta ekki stía sér í sundur og 

hljóta því að flytja í burtu en feður þeirra halda sínu striki í óvináttu sinni. Öllu 

meiri friður virðist hafa orðið til á milli mæðranna, þeirra Brynhildar á Efri bæ 

og Herlaugar á Neðri bæ. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

LÚTERSTRÚ 

BÓKSTAFSTRÚARMENN 

DÆTUR 

SYNIR 

 ÁST 

NORSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Haukur Sigurðsson 1938 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

83 Houghton, Stanley 1881-1913 

Blessunin hann afi sálugi : gamanleikur í einum þætti / eftir Stanley Houghton 

; þýðandi ókunnur. - (S.l. : s.n., s.a.). - 17 s. - Fjölritað handrit. - Titill á frummáli 

ókunnur. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Blessunin hann afi sálugi, 

sem er einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru sex talsins, það er tveir karlar, þrjár konur og ein 

stelpa um tíu ára aldur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 30 mínútur. 
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Sviðsetning Leikurinn fer fram í bæ úti á landi og það er laugardagskvöld. Leiksviðið er 

 stofa í litlu húsi hjá fólki af borgarastétt en það er fremur fátæklegt á 

heimilinu. Í handritinu er kringumstæðum á sviðinu lýst í þaula.  

Efnislýsing Afi gamli læst vera dauður og birtist síðan þegar dætur hans eru í óða önn að 

rífast um eignirnar og stinga undan því sem þær geta. Hann les þeim pistilinn 

og tilkynnir þeim að hann ætli að giftast ölselju nokkurri, það er eiganda kráar 

sem staðsett er þarna í næsta nágrenni. Svo einhver bið má þá ætla að verði 

eftir aurunum.  

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

GAMANLEIKIR  

ERFÐAMÁL 

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

84 Hrafnkell Stefánsson 1982 

Í beinni / eftir Hrafnkel Stefánsson og Nóa Kristinsson ; tónlist Ólafur 

Haraldsson. - (S.l. : s.n., [2006]). - 66 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Í beinni var frumflutt hjá Leikfélagi Mosfellssveitar leikárið 2005-2006 

í leikstjórn Guðnýjar Maríu Jónsdóttur og var sýnt á vormánuðum 2006. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru tíu talsins, fjórir karlar og sex konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er sjónvarpstöð í nútímanum og þar á leikritið að gerast. 

Efnislýsing Það er lokaþáttur spjallþáttar hins geysivinsæla Benna Gumm sem er í loftinu. 

Á meðan Benni spjallar við gesti og áhorfendur að þá er er allt í hers höndum 

baksviðs. Eiginkona hans vill fá uppgjör í samband þeirra, starfsfólk þáttarins 

plottar gegn Benna, aðalstjarna þáttarins er ofurölvi og hið mjög svo dularfulla 

„stúlknaband“ Aromat birtist óvænt til að taka lagið. Og allt er þetta í beinni... 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

VIÐTÖL 

SJÓNVARPSÞÆTTIR 

BEIN ÚTSENDING 
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ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðný María Jónsdóttir 1967 

Nói Kristinsson 1982 

Ólafur Haraldsson 1975 

Flytjandi Leikfélag Mosfellssveitar 

 

85 Hrefna Friðriksdóttir 1965 

39 og 1/2 vika / Hrefna Friðriksdóttir. - (S.l. : s.n., s.a.). - 81 s. - Ljósritað 

handrit. 

Sýningar Leikritið 39 og 1/2 vika var frumflutt hjá Leikfélaginu Hugleiki í Reykjavík 

leikárið 2007-2008 og var í leikstjórn þriggja reyndra Hugleiksfélaga, þeirra 

Ástu Gísladóttur, Júlíu Hannam og Sigurðar H. Pálssonar. Frumsýningardagur 

leikritsins var 28. mars 2008 og sýningar fóru fram í Möguleikhúsinu við 

Hlemm í Reykjavík. 

Hlutverk Persónur leikritsins eru 13 talsins, sex karlar og sjö konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið tvískipt, skrifstofa og biðstofa kvennadeildar sjúkrahúss og er það 

að vonum í samræmi við framvinduna í leikritinu. 

Efnislýsing Leikritið 39 og 1/2 vika sem gerist í nútímanum er farsakenndur gamanleikur 

sem snýst að verulegu leyti um barneignir og sauðfjárrækt. Sveitapilturinn 

Valur fær afnot af skrifstofu frænku sinnar, sem starfar sem félagsráðgjafi á 

kvennadeild sjúkrahúss. Valur er að leggja lokahönd á lokaritgerð sína um 

ættir og örlög skagfirsku sauðkindarinnar. Vera hans á skrifstofunni leiðir til 

hvers konar misskilnings, eins og vera ber í góðum gamanleik, auk þess sem 

ýmis annar ruglingur og uppákomur flækir málin enn frekar. Þá er 

hefðbundnum kynhlutverkum á ýmsan hátt gefið langt nef. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

BARNEIGNIR 

FÆÐING 

SAUÐFÉ 

KYNHLUTVERK  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR  
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Nöfn Ásta Gísladóttir 1972 

Júlía Hannam 1951 

Sigurður H. Pálsson 1969 

Flytjandi Leikfélagið Hugleikur, Reykjavík 

 

86 Hrefna Friðriksdóttir 1965  

Bingó / Hrefna Friðriksdóttir. - (S.l. : s.n., [2003]). - 70 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Bingó, sem var samstarfsverkefni Leikfélags Kópavogs og Leikfélagsins 

Hugleiks í Reykjavík, var frumflutt leikárið 2006-2007 í leikstjórn Ágústu 

Skúladóttur. Frumsýning leikritsins mun hafa verið þann 14. apríl 2007 og 

sýningarnar fóru fram í Hjáleigunni, þáverandi húsnæði Leikfélags Kópavogs. 

Leikritið Bingó var leiklesið í Þjóðleikhúsinu árið 2004 en rataði ekki á svið þar, 

og ekki fyrr en hér greinir. 

Hlutverk Leikendur eru sex talsins, þrjú karlhlutverk og þrjú kvenhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er bingósalur og þar er ponta bingóstjórans og bingóvél. 

Bingóstjórinn dregur kúlur út úr bingóvélinni með tölum og bókstöfum á. 

Bókstafarnir eru b, i, n, g, ó, og þar niður af eru ýmsar tölur á stangli. Á gólfinu 

eru borð og stólar fyrir fimm manns sem snúa baki í bingóstjórann. 

Þátttakendurnir eru með spjöld sem hafa talnaglugga sem eiga að lokast þegar 

tala er lesin upp. Sá vinnur umferð sem fyrstur er að loka fyrirsettu mynstri á 

talnaspjaldi eða -spjöldum eftir upplestur á tölum hjá bingóstjóra. Einföld 

leikmynd í alla staði. 

Efnislýsing Leikritið gerist í bingósal einhvern tímann í kringum aldamótin 2000. Fimm 

manns spila bingó undir stjórn bingóstjóra. Inn í verkið fléttast atburðir úr 

fortíð spilamanna þar sem bingóstjóri bregður sér í gervi örlagavalda í lífi 

sérhvers þeirra. Eins og leikurinn er í eðli sínu einfaldur og segir sig nánast 

sjálfur, er eitthvað með tölurnar sem tengir okkur nánar persónum verksins. 

Persónurnar bregðast við þeim tölum sem bingóstjórinn kallar upp, berast 

fram og aftur í tíma og leynt og ljóst er takmarkið bundið við stóra vinninginn. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

HAPPDRÆTTI  
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ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ágústa Skúladóttir 1967 

Flytjandi Leikfélag Kópavogs í samstarfi við Leikfélagið Hugleik, Reykjavík 

 

87 Hrefna Friðriksdóttir 1965 

Lán í óláni : leikrit í tveimur þáttum / Hrefna Friðriksdóttir. - (S.l. : s.n., s.a.). - 

32 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Lán í óláni var frumflutt hjá Leikfélaginu Hugleiki leikárið 2005-2006 í 

leikstjórn tveggja Hugleiksfélaga, Sigurðar H. Pálssonar og Rúnars Lund en 

hann fór einnig með hlutverk í sýningunni. Frumsýningin var þann 27. apríl 

2006 og sýningarstaðurinn var Leikhúskjallarinn í Þjóðleikhúsinu þar sem 

leikritið var sýnt í fáein skipti. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru níu talsins, fjórir karlar og fimm konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 55 mínútur. 

Sviðsetning Í leikritinu sem gerist í nútímanum er brugðið upp tveimur sviðsmyndum, 

annars vegar á bókasafni og hins vegar á skrifstofu hjá sýslumannsembættinu. 

Efnislýsing Hér er á ferðinni eilítið fjarstæðukenndur gamanleikur, samt ekki alveg laus 

við alvarlegri undirtón. Bergþóra er safnvörður af hugsjón. Hún leggur allt sitt í 

að sinna þörfum lánþeganna. Starf hennar verður þó vandasamt þegar 

hagsmunir lánþega fara að rekast á, auk þess sem hún þarf að glíma við þá 

sem draga það að skila safnefninu. Þá vaknar líka spurningin um það hvað er 

ekta og hvað ekki. Er raunveruleikinn það raunverulegasta sem stendur til 

boða? 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

BÓKASÖFN 

ÚTLÁN BÓKASAFNA  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Rúnar Lund 1946 

Sigurður H. Pálsson 1969 

Flytjandi Leikfélagið Hugleikur, Reykjavík 

 

 



Aðalskrá 

137 

88 Hreiðar heimski [duln. f. Hjört Hjálmarsson] 1905-1993 

Dísa : gamanleikur í 2 þáttum / eftir Hreiðar heimska. - (S.l. : s.n., s.a.). - 29 s. - 

Ljósrit.  

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Dísa hér á landi. 

Hlutverk Persónur leikritsins eru þrjár, tveir karlar og ein kona.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 55 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin í báðum þáttunum er herbergi í sumarbústað. Í handriti er 

aðstæðum að nokkru lýst en í seinni þættinum á umrætt 

sumarbústaðarherbergi að vera öllu vistlegra en í þeim fyrri því kvenhönd 

mun nú eitthvað hafa um fjallað. 

Efnislýsing Í leikritinu segir af tveimur vinum sem taka á leigu sumarbústað einhvers 

staðar í sveit úti á landi. Annar þeirra, Ari heitir sá, er rithöfundur sem enn 

hefur ekki slegið í gegn en hinn vinurinn, Bergur heitir sá og er listmálari. Ari er 

kvæntur maður en Bergur er hins vegar ókvæntur. Áður en vinirnir komu í 

bústaðinn höfðu þeir gert þess lags ráðstafanir að hafa matráðskonu því þeir 

ætluðu sko ekki að þurfa að standa í matseld meðan á fríinu stæði. Til þessara 

starfa ræðst bráðhugguleg sveitastúlka, Ásdís Jónsdóttir, en yfirleitt bara 

kölluð Dísa af þeim sem þekktu hana. Ari rithöfundur er kvennabósi að 

eðlisfari og þeir vinirnir eru andstæður að þessu leyti. Ari byrjar strax að gera 

hosur sínar grænar fyrir Dísu þrátt fyrir að Bergur vari hann við og segi honum 

að hann eigi nú þegar konu og svo sé Ara og frú haldið uppi af tengdaföður 

hans. Bergur er vissulega strax orðinn hrifnn af Dísu en hann er ekki þessi 

ágenga persóna og ágengni af öllu tagi er Bergi sýnilega fjarri skapi Hann varar 

Ara nokkrum sinnum við að fara á fjörur við Dísu þar sem hann sé kvæntur 

maður og hún viti heldur ekkert um það en Ari svarar því með því að fara í 

veðmál við Berg um að honum myndi takast að vinna hjarta Dísu áður dvöl 

þeirra lyki í sumarbústaðnum. En Ari misreiknaði sig heldur betur því Dísa er 

sko eldri en tvævetur og hreinlega leikur sér að Ara. Reyndar hefur hún sjálf 

móttekið símskeyti til Ara frá eiginkonu hans þar sem hún boðar komu sína í 

sumarbústaðinn til þeirra og þá veit Dísa fyrir víst hvaða mann hefur að 

geyma. Hún leikur sér að honum um stund en ekki skal látið uppi með hvaða 

hætti það er en þessu lýkur með því að Ari kvennabósi yfirgefur 
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sumarbústaðinn nokkrum dögum fyrr en ætlað var, og hefur lært þar all 

nokkra lexíu um framkomu gagnvart konum. Hins vegar stendur Bergur sem 

ekkert er á förum uppi með pálmann í höndunum. Hann á líka eftir að gera 

mynd af álfamey sem hann hafði lofað Dísu að hann myndi gera af henni. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

SUMARHÚS  

DAÐUR  

ÁST 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

89 Hughes, Glenn 1894-1964 

Rauðar nellikur : einþáttungur / eftir Glenn Hughes ; þýðandi leikritsins 

ókunnur. - (S.l. : s.n., s.a.). - 15 s. - Ljósrit. - Titill á frummáli Red carnations. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Rauðar nellikur, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Í leikritinu koma fyrir þrjár persónur, tveir karlar og ein kona. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 30 mínútur. 

Sviðsetning Sviðið er kyrrlátt horn í almenningsgarði í borg nokkurri og þegar leikritið hefst 

er klukkan um fjögur eftir hádegi. 

Efnislýsing Miðaldra maður og drengur svokallaður í leikritinu, ungur maður sem er 

liðlega tvítugur, eru samankomnir á horni einu í almenningsgarði og svo virðist 

sem þeir séu að bíða eftir einhverjum. Feimnir í fyrstu við hvorn annan en taka 

svo að ræða saman og emur þar upp úr dúrnum ýmislegt sem mennirnir eiga 

samaeiginlegt, svo sem að þeir heita báðir Smith að eftirnafni og báðir eru þeir 

með rauða nelliku upp á vasann í jakkahornunum. Þeir eru báðir að bíða eftir 

konu sem að sögn þekkir ekki í sjón þann sem hún ætlar að hitta og hafði því 

beðið hvorn fyrir sig að hafa rauða nelliku til þess að hún gæti borið kennsl á 

þann sem hún ætti að hitta. Það er rifjað upp hvernig og hvar hvor þeirra hefði 

hitt sína konu og þar kemur í ljós að báðir höfðu hitt sína konu á grímuballi og 

að konan hefði verið í gervi drottningarinnar af Saba en þeir vita ekki 
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raunverulega nafn hennar. Drengurinn tvítugi sagðist hins vegar þekkja 

konuna af augunum. En svo kemur sú stund að konan, réttara sagt stúlkan 

mætir og þá er smá flækjuleikur um stund því konan eða stúlkan réttara sagt 

segist heita Smith og drengurinn veit ekki sitt rjúkandi ráð. Hins vegar er þetta 

búið að vera ákveðinn prófleikur að hálfu mannsins og stúlkunnar því í raun 

eru þau, maðurinn og stúlkan sem sagt feðgin og hafa komið sér saman um að 

athuga hversu mikið þolgæði og þolinmæði væri til staðar hjá „drengnum“. 

Ekki mátti mikið út af bregða með það að drengurinn ætlaði að yfirgefa 

samkvæmið en þá bregður svo við að stúlkan ljóstrar upp að maðurnn sé faðir 

sinn þegar hún hrópar: „Pabbi, stoppaðu hann!“ Þá gerir drengurinn sér ljóst 

hvernig í öllu liggur, og feðginin leggja spilin á borðið. Faðirinn segist hafa 

þekkt föður drengsins býsna lengi eða í yfir 20 ár og séð drenginn með föður 

sínum, Rodney Smith, tilsýndar á golfvellinum. Stúlkan viðurkennir fyrir 

drengnum að hafa búið svona um hnútana til þess að stefnumótið yrði sem 

mest spennnandi. En nú er komið á næsta stig og maðurinn segir við dóttur 

sína að nú sé komið að því augnabliki að hún skuli bjóða drengnum heim. 

Herra Smith segir síðan sjálfur við drenginn: Herra Smith, viltu þiggja 

kvöldverðarboð á heimili Smith-fjölskyldunnar með ungfrú Smith og mér? Og 

það sem hér er sagt gengur síðan eftir. Leikritið er í styttri kantinum þannig að 

okkur er ætlað að túlka sögulok. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

GAMANLEIKIR 

ALMENNINGSGARÐAR 

STEFNUMÓT  

DÆTUR 

SYNIR  

FEÐUR 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 
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90 Hulda Ólafsdóttir 1949 

Hjónabönd : leikrit í tveimur þáttum / eftir Huldu Ólafsdóttur. - (Keflavík : 

[Leikfélag Keflavíkur, 1992]). - 62 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Hjónabönd var frumflutt hjá Leikfélagi Keflavíkur leikárið 1992-1993, 

nánar tiltekið í október 1992, í leikstjórn höfundar leikritsins, Huldu 

Ólafsdóttur. Sýningar leikritsins fóru fram í Félagsbíóinu í Keflavík.  

Hlutverk Fjöldi persóna í leikritinu telur þrettán, það er átta konur og fimm karlar. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er hannað sem nútímaleg íbúð og meðan á stærstum hluta 

sýningartíma stendur að þá er veisla í gangi. 

Efnislýsing Verkið er í tveimur þáttum; sá fyrri er eins konar kynning og gerist að morgni 

dags; seinni þátturinn gerist um kvöldið og segir frá hvernig boðið þróast. 

Leikritið Hjónabönd er nútímasaga sem gerist á heimili Jóa og Ingu, þar sem 

tengdamamma austan af landi er í heimsókn og fyrir dyrum stendur boð um 

kvöldið þar sem gamli vinahópurinn ætlar að hittast. Sá hópur samanstendur 

af þremur pörum og tveimur einhleypum vinkonum sem reyndar höfðu eldað 

saman grátt silfur á árum áður, þegar önnur hirti elskhugann af hinni. Þær eru 

þó fljótar að sættast, enda maðurinn löngu úr sögunni. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

VINÁTTA  

HJÓNABANDIÐ 

VEISLUR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Hulda Ólafsdóttir 1949 

Flytjandi Leikfélag Keflavíkur 

 

91 Iðunn Steinsdóttir 1940 

Draugaglettur : fjölskylduleikrit / eftir Iðunni Steinsdóttur. - (S.l. : s.n., [1989]). 

- 59 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Draugaglettur var frumsýnt hjá Leikfélagi Flateyrar leikárið 1989-1990 

í leikstjórn Oktavíu Erlu Stefánsdóttur. Leikritið Draugaglettur var síðar eða 

leikárið 1994-1995 sett upp hjá Leikfélaginu Búkollu í Suður-Þingeyjarsýslu í 
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leikstjórn Arnars Jónssonar. Leikritið var endurfrumsýnt í febrúarmánuði 1995 

og fóru sýningar þá fram í Ljósvetningabúð í Ljósavatnsskarði. 

Hlutverk Persónur leikritsins eru alls tíu talsins, sex karlpersónur og 4 kvenpersónur. 

Þess má geta að tvær persónanna eru börn, átta ára strákur og tólf ára stelpa. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 110 mínútur. 

Sviðsetning Það eru þrjár senur eða svið í leikritinu 

Efnislýsing Leikritið gerist í Reykjavík nú til dags. Það er í 11 atriðum og gerist á þremur 

stöðum eða sviðum. Þetta leikrit fjallar um fjölskyldu af Vestfjörðum sem 

flytur til Reykjavíkur en börnin eru ekki sátt við þennan ráðahag og 

vandamálin koma upp. Erfiðastur er Runki gamli á efri hæðinni sem er úrillur 

og drykkfelldur. Kona frá félagsmálastofnun fær óblíðar viðtökur við að reyna 

að koma honum á elliheimili en krakkarnir uppgötva draug og fá hann í lið 

með sér. Eini sjáanlegi kosturinn við búferlaflutningana eru þeir að losna við 

Lúllu frænku en hún mætir á svæðið og fjör færist þá í leikinn. Á ýmsu gengur 

um stund en að lokum fer allt vel og allir una glaðir við sitt.  

Efnisorð GAMANLEIKIR  

FJÖLSKYLDAN 

ÁFENGISNEYSLA 

ÖLDRUNARÞJÓNUSTA  

DRAUGAR 

REYKJAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Arnar Jónsson 1943 

Oktavía Erla Stefánsdóttir 1938 

Flytjandi Leikfélag Flateyrar 

Leikfélagið Búkolla, S-Þingeyjarsýslu 

 

92 Iðunn Steinsdóttir 1940 

Reimleikar í risinu : leikrit í sex þáttum / eftir Iðunni og Kristínu Steinsdætur. - 

(S.l. : s.n., [1995]). - 58 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Reimleikar í risinu var frumflutt hjá Snúði og Snældu, Leikfélagi Félags 

eldri borgara í Reykjavík, leikárið 1994-1995 í leikstjórn Sigrúnar 
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Valbergsdóttur. Frumsýning leikritsins var þann 12. febrúar 1995  og sýningar 

fóru fram í Risinu, Hverfisgötu 105 í Reykjavík.  

Hlutverk Persónur eru alls tíu í leikritinu, þrír karlar og sjö konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 110 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið útbúið í mynd sambýlis þar sem aldrað fólk býr. 

Efnislýsing Þetta er gleðileikur sem á að gerast á árinu 1995, en er með alvarlegu ívafi og 

sterkri tilvísun í líðandi stund. Leikritið gerist á sambýli aldraðra hvar búa 

litríkir einstaklingar, athafnasamir og glaðsinna sem lifa lífinu lifandi. Hins 

vegar fær allt þar annan svip þegar framliðinn munkur fer að birtast 

vistmönnum. Ásamt því að verur handan heimsins séu á ferðinni, að þá er 

margt í gangi og viðskipti ýmiss konar á andlegu sem veraldlegu sviði er eiga 

sér stað. Og ekki gleymist ástin sem blómstrar sem aldrei fyrr. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ALDRAÐIR 

DVALARHEIMILI ALDRAÐRA 

ÁST 

HAMINGJA 

SPÍRITISMI  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Kristín Steinsdóttir 1946 

Sigrún Valbergsdóttir 1948 

Flytjandi Snúður og Snælda, leikfélag Félags eldri borgara í Reykjavík 

 

93 Ingibjörg Hjartardóttir 1952 

Ó, þú : ástarsaga pilts og stúlku / höfundar Ingibjörg Hjartardóttir, Sigrún 

Óskarsdóttir, Unnur Guttormsdóttir. - (S.l. : s.n., s.a.). - 54 s. - Ljósritað 

handrit. - Leikrit í 13 atriðum. 

Sýningar Leikritið Ó, þú, var frumflutt af Leikfélaginu Hugleiki þann 2. maí 1987 og var í 

leikstjórn Sigrúnar Valbergsdóttur. Sýningarstaðurinn var Galdraloftið í 

Hafnarstræti og að loknum sýningum þar var farið með leikritið í sýningarferð 

norður í Svarfaðardal, heimaslóðir eins höfundanna, Ingibjargar Hjartardóttur. 

Þangað komið var leikritið sýnt á leiksviðinu í Húsabakkaskóla, Svarfaðardal. 
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Árið 2009 var leikrit sett aftur upp af Leikfélaginu Hugleiki og þá hafði það 

verið endurskrifað, ennfremur bætt í með tónlist, og titill leikritsins var af 

þeim sökum lítillega lagfærður og þá hét leikritið Ó, þú, áfram. Tilefni 

uppsetningarinnar mun þá hafa verið 25 ára afmæli Leikfélagsins Hugleiks. Í 

þetta sinn var fengið inni hjá Þjóðleikhúsinu, á Smíðaverkstæðinu, og núna var 

leikritið, það er endurgerðin, í leikstjórn Odds Bjarna Þorkelssonar. 

Endurfrumsýningardagurinn var þann 15. maí 2009 og sýningarstaðurinn var 

sem fyrr segir í Þjóðleikhúsinu, Smíðaverkstæðinu. 

Hlutverk 16 persónur koma við sögu í leikritinu, sjö karlar og níu konur.  

Sýningartím Flutningur leikritsins tekur um 100 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið er í 13 atriðum og sviðskipti er nokkur. Upphafsatriði leikritsins er í 

réttum og atriðið þar á eftir gerist á réttarballi svo sviðið er samkomusalur. 

Síðan víkur sögu til borgarinnar og í atriðum 3, 7 og 9 segir atvikasögu í 

borginni þegar dvalið er á veitingahúsi. Atriði 4, 5, 6, 8 er sviðið tröppur inni í 

kirkju, íbúðarhús í borginni, á bekk á borgartorgi og í niðurníddu herbergi í 

borginni. Í atriðum 10-12 víkur sögu til Danmerkur á prestsetur þar sem 

hjúkrunarfræðingurinn Sigríður frá Tungu er heimahjúkrunarfræðingur 

sóknarprestsins. Lokaatriði leikritsins er það sama og upphafsatriðið sem eru 

réttir. Í blálokin er svo framkvæmd hjónavísla í réttunum og veisla haldin í 

sama samkomusal og réttarballið fyrr í leikritinu. 

Efnislýsing Hér er tekin fyrir klassíska ástarsagan, sem byggir á persónum og stefjum úr 

sögunni Piltur og stúlka eftir Jón Thoroddsen. Ungu elskendurnir, Sigríður og 

Indriði, verða ástfangin í sveitinni og einsetja sér að hittast í borginni að 

lokinni sláturtíð. Það gengur hins vegar ekki áreynslulaust fyrir sig, því þegar til 

borgarinnar er komið er svo ótal margt sem glepur, s.s. fjöldamótmæli, 

vængstífðir hrafnar, framandi skemmtistaðir, kynleg grös og alls kyns 

ólifnaður. Auk þess hefur önnur sveitastúlka, Gróa, augastað á Indriða og gerir 

allt til þess að koma í veg fyrir að ástfangna parið nái saman. Í örvæntingu 

sinni heldur Sigríður til Danmerkur til að hjúkra gömlum íslenskum presti en á 

meðan fer Indriði á sjóinn og er þess fullviss um að hann finni aldrei stúlkuna 

sína aftur. En ævintýrin gerast enn. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  
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ÁSTARSÖGUR 

GLEÐI  

SORG  

REYKJAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Oddur Bjarni Þorkelsson 1971 

Sigrún Óskarsdóttir 1944 

Sigrún Valbergsdóttir 1948 

Unnur Guttormsdóttir 1941 

Flytjandi Leikfélagið Hugleikur,Reykjavík 

 

94 Ingibjörg Hjartardóttir 1952 

Sálir Jónanna / höfundar Ingibjörg Hjartardóttir, Sigrún Óskarsdóttir, Unnur 

Guttormsdóttir. - ([Reykjavík] : s.n., [1986]). - 37 s. - Ljósritað handrit. - 

Leikritið er til í tvenns konar útgáfu: í lengri útgáfu sem er með söngvatónlist 

en sú styttri er án hennar. Og það er styttri útgáfan sem er til skráningar hér. 

Sýningar Leikritið Sálir Jónanna var frumflutt hjá Leikfélaginu Hugleiki leikárið 1985-

1986 í leikstjórn Bjarna Ingvarssonar. Frumsýningin var maímánuði 1986 og 

fóru sýningar fram á Galdraloftinu í Hafnarstræti, æfinga- og leikhúsnæði 

Leikfélagsins. Leikritið Sálir Jónanna var sett upp á nýjan leik hjá Hugleik á 15. 

leikári Leikfélagsins, leikárið 1997-1998 en núna í leikstjórn Viðars 

Eggertssonar. Endurfrumsýning leikritsins áðurgreinda var 28. mars 1998 og 

sýningar fóru þá fram í Möguleikhúsinu við Hlemm. 

Hlutverk Fjöldi persóna í leikritinu telur 18, tólf karlar, fimm konur og eitt barn. 

Aukaleikarar geta einnig komið við sögu.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin er leiðin til himna annars vegar og sjálft Gullna hliðið en tími 

sögunnar er 19. öldin. Byggt á þjóðsögunni sem leikritið Sálin hans Jóns míns 

eftir Davíð Stefánsson hverfist um. 

Efnislýsing Leikritið er af styttri gerðinni og engin söngtónlist í þessari gerð. Fjórir Jónar 

deyja og þeirra nánustu ákveða að koma sálum þeirra til himnaríkis. Leiðin 

þangað er löng og grýtt og Kölski situr um sálirnar við hvert fótmál. 
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Efnisorð TRAGÍKÓMEDÍUR 

HIMNARÍKI 

DAUÐI 

SÁLIN 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Bjarni Ingvarsson 1952 

Sigrún Óskarsdóttir 1944 

Unnur Guttormsdóttir 1941 

Viðar Eggertsson 1954 

Flytjandi Leikfélagið Hugleikur, Reykjavík 

 
95 Ionesco, Eugéne 1909-1994 

Framtíðin býr í eggjunum : eða svo margt er sinnið sem skinnið / Eugéne 

Ionesco ; þýðandi Karl J. Guðmundsson. - (S.l. : s.n., [1970]). - 25 s. - Ljósrit. - 

Titill á frummáli : L'avenir est dans les æufs, ou Il faut de tout pour faire un 

monde (1951). 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Framtíðin býr í eggjunum, 

sem er einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Leikendur eru átta talsins í leikritinu, fjórir karlar og fjórar konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 50 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin er sama stofan og í fyrra leikritinu. 

Efnislýsing Sjálfstætt framhald af öðru stuttu leikriti Ionescos, Jakobi og 

hlýðninni. Söguþráður afar sérkennilegur, absúrd og á vissan hátt 

samhengislaus en leikurinn því merkilegri. Þetta byrjar í kynferðislegum 

skrípa- og orðaleik og endar á því að Róberta, kona Jakobs verpir óstöðvandi 

flaumi af eggjum sem eiga að bera í sér lögreglumenn, keisara, byltingarmenn 

og fyllibyttur framtíðarinnar, en munu enda í pylsugerð og eggjakökum. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

GAMANLEIKIR  

ABSÚRDISMI  

FRANSKAR BÓKMENNTIR  

Nöfn Karl J. Guðmundsson 1924-2014 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 
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96 Ionesco, Eugéne 1909-1994 

Jakob eða hlýðnin / Eugéne Ionesco ; þýðandi Karl J. Guðmundsson. - (S.l. : 

s.n., [1970]). - 33 s. - Ljósrit. - Titill á frummáli Jacob ou Le Soumission. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Jakob eða hlýðnin, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Tíu leikendur eru í þessu leikriti, sex konur og fjórir karlir. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er í mynd stofu sem hefur sinn heimilisbúnað. 

Efnislýsing Í fjölskyldu Jakobs heita allir Jakob. Hann á að læra að tala, en neitar hins 

vegar að beygja sig undir merkingarreglur fjölskyldunnar. Þó kemur að því að 

þegar systir hans bendir honum á að hann eins og aðrir sé ofurseldur lögmáli 

tímans og klukkunnar, að þá gefst hann upp. En á sama tíma reynir Jakob að fá 

staðfestingu á einstaklingseðli sínu og þegar hann á að giftast Róbertu að þá 

neitar hann því vegna þess að hún sé einungis með tvö nef. Að lokum lætur 

hann þó heillast af henni og leiknum lýkur þar sem þau hafa staðnæmst á 

miðju gólfi en fjölskyldur þeirra dansa klúran hringdans í kringum þau. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

GAMANLEIKIR  

ABSÚRDISMI 

FRANSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Karl J. Guðmundsson 1924-2014 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

97 Jeans, Ronald 1887-1973 

Kossinn læknar : gamanleikur í þremur þáttum / eftir Ronald Jeans ; þýðing 

Árelíus Níelsson - (S.l. : [Bandalag íslenskra leikfélaga, 1954]). - 51 s. - Fjölrit. - 

Titill á frummáli ókunnur. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Kossinn læknar hér á   

landi. 

Hlutverk Sex persónur eru í leikritinu, fjórir karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 
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Sviðsetning Leiksviðið er stofa á sveitasetri á Englandi. Kringumstæðum í þáttunum 

þremur og tíma í einstökum þáttum er lýst í handriti. 

Efnislýsing Þetta leikrit, sem er gamanleikur öðrum þræði, er ákveðin ástarflækja. 

Systkinin Jóhanna og Kenneth Noyes, hann um þrítugt, hún er hins vegar 

talsvert yngri, en þau eru hins vegar bæði ógift. Þau búa í foreldrahúsum 

ennþá en foreldrarnir eru vel stæðir og það er þjónn á heimilinu og hann heitir 

Banks. Nú háttar svo til að foreldrarnir eru að heiman og þá er ekki úr vegi að 

bjóða heim eða láta spyrjast út að samkvæmishæft sé hjá þeim systkinum um 

nokkra hríð þar sem þau hafi hús fjölskyldunnar út af fyrir sig. Gamanleikurinn 

er öðrum þræði ástarflækja sem greiðist sem sagt ekki úr fyrr en í blálokin. 

Þrjú ungmenni sækja systkinin heim, og það eru Pétur Carey, sem er veikur 

fyrir eða heldur að hann sé hrifinn af Jóhönnu en veit það ekki í raun, og hann 

er auk þess mjög feiminn við hana og veit ekkert hvernig hann á að vera í 

návist hennar. Hún skynjar þetta óöryggi hjá Pétri og notfærir sér það á ýmsa 

vegu. Þarna eru greinilega einstaklingar á upphafsreitum ástarbrautatinnar. 

Síðan er það Stella Warren, vinkona Jóhönnu, sem kemur óvænt í heimsókn 

en hún hafði fengið fregnir af því systkinin réðu húsum þar sem foreldrar 

þeirra væru að heiman. Stella er nú heldur sjóaðri en Jóhanna í umgengni við 

hitt kynið og kynnst fleiru en einu í því samhengi. Og reynsla Stellu í 

ástarmálum gerir það að verkum að þau öll hin í kringum hana taka á móti 

ráðleggingum hennar sem eru þó alltaf gefin einslega. Pétur hinn feimni er í 

upphafi hrifinn af Jóhönnu og snýst í kringum hana auðsveipur. Hins vegar 

virðist sem Kenneth bróðir Jóhönnu ásamt Maurice, nágranna systkinanna, 

keppi um hylli Stellu. Yfirburðir Stellu í hópnum gera það að verkum að hún 

verður hreyfiafl atburða því sú staða sem virtist í upphafi verður hreint út sagt 

ekki sú sama þegar nær dregur lokum leikritsins og þar koma hin ýmsu ráð 

hennar til þeirra hinna mjög við sögu og reynast örlagarík. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

VEISLUR 

ÁST 

FEIMNI 

MINNIMÁTTARKENND  
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AFBRÝÐI 

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Árelíus Níelsson 1910-1992 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

98 Johnson, Philip 1900-1984 

Háttatími : gamanleikur / eftir Philip Johnson ; endurunnin þýðing Sigrún 

Valbergsdóttir. - (S.l. : s.n., s.a.). - 31 s. - Ljósrit. - Titill á frummáli Time for bed. 

- Leikrit í einum þætti. - Eldri þýðing er til af þessu leikriti sem nefnist Tíminn 

líður en þýðandi þess er ókunnur. 

Sýningar Leikritið Háttatími, sem er einþáttungur, var sýnt ásamt öðrum einþáttungi, 

[Veðrið klukkan átján eftir Henning Nielsen] hjá Snúði og Snældu, leikfélagi 

Félags eldri borgara í Reykjavík, á leikárinu 1995-1996 og var í leikstjórn 

Sigrúnar Valbergsdóttur sem einnig annaðist þá þýðingu. Frumsýning beggja 

einþáttunganna var þann 17. febrúar 1996 og sýningar fóru fram í Risinu, 

Hverfisgötu 105, Reykjavík.   

Hlutverk Persónur leikritsins eru fimm talsins, einn karl og fjórar konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Ein og sama leikmynd er allan tímann í leikritinu, setustofa í íbúðarhúsi. 

Efnislýsing Leikurinn gerist í setustofu frú Söru Truelove í litlum bæ í sveit. Þar búa saman 

mæðgurnar Sara Truelov, upphaflega Truscott en ekkja eftir Truelove, og 

dóttir hennar Bessí Trulove. Bessí er komin fast að fimmtugu en hefur ekki 

flutt að heiman og haldið sig við pilsfald móður sinnar alla sína ævi. Sara eða 

ekkjan frú Trulove er að verða sjötug næsta dag og yfirvofandi er að við þau 

tímamót ætli Sara, vegna ættarhefðar í kvenlegg, að leggjast í rúmið og dvelja 

þar uns yfir líkur í lífinu. Hún er sko af Truscottættinni og bæði móðuramma 

hennar og móðir höfðu lagst í rúmið við þessi tímamót að verða sjötugar. 

Bessí hefur til þessa ekki átt marga sæla daga í lífinu og sér ekki fram á annað 

en ömurlegheit við að þjóna móður sinni öllum stundum ef fer sem horfir. 

Bessí laumast til að kalla á lækninn, doktor Brand, til að ræða við móður 

hennar um þessa vitleysu en lækninum verður ekkert ágengt. Síðan bankar 

prestsfrúin, frú Fjóla, upp á en verður því síður ágengt að koma Söru ofan af 
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sinni „kararáætlun“, fjölskylduhefðinni í kvenlegg. Hins vegar er alltaf verið að 

rifja upp hluti fyrr á lífsleið Söru Truelove og þar er nefnd til gömul vinkona og 

jafnaldra , Millý Maggadon en þær vinkonurnar hafa búið allar götur í sínum 

bernsku- og uppvaxtarbæ. Þær höfðu báðar þegar þær voru á ungar átt sama 

draumaprinsinn, Bernd Foster hét hann, og minnkaði vináttan eftir að sú 

samkeppni upphófst. Hins vegar hreppti hvorug þeirra draumaprinsinn, hann 

flutti úr landi og kom ekki til baka. Þær giftust báðar og bjuggu í hjónabandi í 

mörg ár en eru báðar orðnar ekkjur þegar þarna er komið sögu. Bæði 

læknirinn og prestsfrúin hafa á orði við Söru hvað jafnaldra hennar, hún Millý 

Maggadon, sé orðin glæsileg og sé bara öll að yngjast upp. Það þykir Söru 

Truelove, sem er á leið í sjálfskipaða kör, ósennilegt því þegar hún hafði séð 

Millý síðast að þá leit hún út eins og gömul herfa. En læknirinn og prestsfrúin 

höfðu sem sagt aðra sögu að segja af Millý og að hún líti bara stórglæsilega út 

og hafi öll yngst upp í útliti og fasi. Síðan gerist það að Millý bankar upp á og 

þá sér Sara mikla umbreytingu á sinni fornu vinkonu. Og hún tekur að rekja úr 

Millý garnirnar varðandi fegrunaraðgerðir sem hún hefur undirgengist á 

snyrtistofu Frú Pauline. Milly segir Söru frá því að hún hafi séð tiltekinn mann í 

bænum, sem flutt hefur þangað á ný eftir langa fjarveru og það hafi rekið hana 

til þess að gera eitthvað í málunum til þess að að ganga í augun á téðum 

manni sem ekkert hefur bliknað í útliti nema að vera einfættur. Við þessar 

fréttir þá fer eitthvað af stað hjá Söru Truelove sem verður til þess að 

teningunum er kastað. Háttatíminn mikli, sem átti að vera í uppsiglingu daginn 

eftir þegar sjötugsafmælið rynni í garð, er algjörlega kastað fyrir róða vegna 

komufréttar hins gamla ástmögurs vinkvennanna fornu. En líklegast ekki síður 

af annarri ástæðu sem ekki verður látin uppi en gæti gefið lífinu gildi eða 

hvað? 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ÁST 

HJÓNABANDIÐ 

ÖLDRUN  

ÆTTGENGI 

FEGRUNARAÐGERÐIR 
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BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigrún Valbergsdóttir 1948 

Flytjandi Snúður og Snælda, leikfélag Félags eldri borgara í Reykjavík  

 

99 Jóhann Ævar Jakobsson 1937-2014 

Leikritið um Benna, Gúdda og Manna : í þrem þáttum / höfundur Jóhann Ævar 

Jakobsson. - (S.l. : s.n., [1990]). - 61 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Ofangreint leikrit, sem nefnist Leikritið um Benna, Gúdda og Manna, var 

frumflutt hjá Leikfélagi Akureyrar leikárið 1990-1991 og var í leikstjórn Sunnu 

Borg. Leikritið var frumsýnt þann 19. október 1990 í Samkomuhúsinu, 

Hafnarstræti 57 þar sem leikhús Akureyringa er til húsa. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru fjórar, allt karlar.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 110 mínútur. 

Sviðsetning Það eru þrjár sviðsmyndir í leikritinu, og ein þeirra er skúrskrifli á 

öskuhaugunum.  

Efnislýsing Þetta er leikrit sem gerist í nútímanum. Það fjallar um þrjá utangarðsmenn 

sem hafa þurft að þola miklar raunir. Benni og Gúddi eru vinir sem búa í skúr á 

öskuhaugunum, breyskir en skemmtilegir og lögmál þeirra eru mjög 

miskunnarlaus. Þeir hafa báðir hrasað á vegið dyggðarinnar og búa við 

sérkennilegt böl. Benni er með skeifu undan hesti á floti í hausnum og Gúddi 

fláði af sér hálft andlitið í nautshúðarsköfu í verksmiðju á Akureyri. Fortíð 

þeirra er óljós en hugsanlega voru þeir eitt sinn miklir menn. Í byrjun leiksins 

kemur óvænt til þeirra þriðji ógæfumaðurinn sem á ekki síður skrautlega 

fortíð. Sá heitir Manni og flyst hann til þeirra. Þá fara að gerast atburðir þar 

sem enginn fær neitt við ráðið. Leikritið gerist á fáeinum dögum. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

UTANGARÐSMENN  

ÁFENGISSÝKI 

DYGGÐIR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sunna Borg 1946 

Flytjandi Leikfélag Akureyrar 
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100 Jón Dan 1915-2000 

Tíminn er kominn, trumbusveinn / Jón Dan. - (S.l. : s.n., s.a.). - 33 s. - Ljósritað 

leikhandrit. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Tími er kominn, 

trumbusveinn hér á landi. 

Hlutverk Persónur leikritsins eru sex talsins, fjórir karlar og tvær konur. Að auki kemur 

rödd við sögu en þar getur samnýting á leikarahópnum átt sér stað. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 45 mínútur. 

Sviðsetning  Leiksviðið er mynd heimilis og það er stofan sem er í forgrunni en hús 

fjölskyldunnar er samt allt undir. Það eru veisluhöld framundan. 

Efnislýsing Hér er um stutt leikrit að ræða en kafla- eða þáttaskipting er óræð af handriti 

að dæma, líklegast er hér um einþáttung að ræða. Í leikritinu er 

útskriftarveisla Halla, 18 ára unglings og menntaskólanema, í algleymingi. Þar 

eru fimm fjölskyldumeðlimir mættir í veisluna en að auki er einn gestur sem er 

öðrum gestum og heimilisfólki alls ókunnur. Þarna eru Halli sjálfur, Friðgeir 

faðir Halla sem er ekkjumaður og heldur veislu sonar síns, Sædís systir Halla og 

Hannes maður hennar en þau búa í sama húsi og Halli og Friðgeir. Fimmti 

fjölskyldumeðlimurinn í veislunni er svo hún Málfríður, föðuramman, sem er 

orðinn fjörgömul. Sjötti veislugesturinn, Björgvin, er hinum öllum sem áður 

sagði nánast ókunnur, og virkar á þau flest sem hann sé afturganga. Og þegar 

hann er inntur eftir kringumstæðum sínum að þá segist hann hafa verið 

trumbuleikari í Góðu Hljómsveitinni, landsþekktri hljómsveit. En trumbuleikari 

téðrar hljómsveitar mun hafa einmitt látist úr umferðarslysi rúmu ári fyrr og 

grunur vaknar um að Björgvin sé sem sagt afturganga. Og svo fannst Halla það 

mjög skrýtið að Björgvin sást aldrei á mynd þegar hann var taka myndir á nýju 

og flottu Pólaroid-myndavélina sína þótt hann sæi hann vel í 

myndarammanum en var hins vegar horfinn í framköllun myndarinnar. 

Hannes, mágurinn, er sá sem nær bestum samskiptum við „afturgönguna“, 

það er að segja við hann Björgvin. Halla er sem áður sagði alls ekki um 

Björgvin, afturgönguna, gefið og segir það hreint út. Málfríður veikist og þá fer 

þau flest að gruna að Björgvin sé sendiboði sem kominn sé til að sækja 

Málfríði þegar hennar stund loks rynni upp. En fleiri koma til greina að verða 
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sóttir af sendiboðanum, t.d. hefur Hannes maður Sædísar átt við vanheilsu að 

stríða. Von er á fleiri gestum til útskriftarveislu Halla en áður en þá gesti ber 

að garði að þá gerast óvænt tíðindi sem ekki var séð fyrir um hvert væri svo 

hið rétta erindi sendiboðans. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

STÚDENTAR  

VEISLUR  

DAUÐI 

DRAUGAR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi  Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

101 Jón Atli Jónasson 1972 

Djúpið : [einleikur] / eftir Jón Atla Jónasson ; tónlist Hilmar Örn Hilmarsson. - 

(S.l. : s.n., [2009]). - 30 s. - Ljósritað handrit.  

Sýningar Einleikurinn Djúpið var frumsýnt hér á landi í Borgarleikhúsinu, Litla sviðinu, 5. 

júní 2009 í leikstjórn höfundar, Jóns Atla Jónassonar. Leikritið var síðan sýnt 

leikárið 2009-2010 í Borgarleikhúsinu en einnig var farið með einleikinn í 

leikferðir á sýningartímanum og hann var sýndur a.m.k. fjórum sinnum á 

Akureyri og einu sinni í Edenborgarhúsinu á Ísafirði á téðu leikári. Hins vegar 

var leikritið heimsfrumsýnt í Oran Mor-leikhúsinu í Glasgow í Skotlandi 

tveimur mánuðum fyrr, það er í apríl 2009. Síðan var gerð hljóðupptaka af 

flutningi einleiksins til flutnings fyrir Útvarpsleikhúsið á RÚV. Sami leikstjóri var 

í stefni og áður. Frumflutningur einleiksins í útvarpi fór síðan í loftið 10. 

september 2010. 

Hlutverk Ein persóna er í leikritinu, karlmaður. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er sett upp sem bátur annars vegar og svo hafið hins vegar sem 

svæðið utan við bátinn. 

Efnislýsing Bátur heldur úr höfn rétt fyrir dögun. Menn ýmist fleygja sér í koju eða halda 

sér vakandi á sígarettum, kaffi og veltingi. Enginn hefur minnsta grun um það 
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hvað er í vændum. Djúpið er frásögn úr íslenskum veruleika sem lætur engan 

ósnortinn. Þetta er óður til allra þeirra fjölmörgu, íslenskra sjómanna sem í 

gegnum aldirnar hafa haldið á djúpið. 

Efnisorð HARMLEIKIR  

SJÓMENNSKA  

HAFIÐ  

SJÓSLYS  

DAUÐI 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Jón Atli Jónasson 1972 

Hilmar Örn Hilmarsson 1958 

Flytjandi Leikfélag Reykjavíkur, Borgarleikhúsi, Litla sviðið - Leikfélagið Strit  

Útvarpsleikhúsið, RÚV 

 

102 Jónína Leósdóttir 1954 

Frátekið borð : örlagaflétta í einum þætti / Jónína Leósdóttir. - ([Reykjavík] : 

s.n., [1996]). - 29 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Frátekið borð, sem er í einum þættti, var samið í Höfundasmiðju 

Leikfélags Reykjavíkur og frumflutt í Borgarleikhúsinu leikárið 1995-1996. 

Frumsýningin var nánar tiltekið á vormánuðum 1996 og annaðist Ásdís 

Skúladóttir leikstjórn leikritsins. Síðan var farið víða með leikritið sem er stutt í 

sýningu og meðal annars var það sýnt 19. apríl 1996 í Kaffiteríunni, 

Menningarmiðstöðinni Gerðubergi og það var Nafnlausi leikhópurinn sem 

stóð að baki þeim sýningum. 

Hlutverk Þrír leikendur eru í leikritinu, það er tvær konur á aldrinum 50-60 ára og 

kvenþjónn um þrítugt [!] 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 40 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin er ótiltekið kaffihús í Reykjavík. Leikurinn gerist þar við eitt 

borðið á kaffihúsinu. 

Efnislýsing Tvær konur utan af landi sitja við sama borð á kaffihúsi í Reykjavík. Þær hafa 

aldrei sést áður og eru ókunnugar hvor annarri með öllu. Hvernig skyldi standa 

á því að þær eru staddar einmitt hér? Þeim hefur báðum verið boðið til 
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höfuðborgarinnar og nú sitja þær hér og reyna að skilja ástæðuna sem kann 

að liggja að baki. Þær eiga heima í sitthvorum landsfjórðungnum, eru báðar 

giftar til margra ára og höfðu báðar fengið boðsbréf varðandi ferð til 

Reykjavíkur í ábyrgðarpósti. Og báðar búa þær til sína útgáfuna hvor 

viðvíkjandi ástæðu Reykjavíkurferðarinnar, annars vegar heimsókn til 

kvensjúkdómalæknis vegna væntanlegrar móðurlífsaðgerðar hjá annarri þeirra 

og svo heimsókn til tannholdssérfræðings var ástæðan hjá hinni. Konurnar eru 

frekar ólíkar, önnur þeirra lítt heimsvön, þekkir nánast engar erlendar 

matarhefðir á meðan hin konan er margt í þeim efnum ágætlega á hreinu. Og 

þær taka til við að draga upp á yfirborðið ýmislegt sem mögulega gæti 

sameinað eða verið þeim sameiginlegt en árangurslaust. Hins vegar er alls ekki 

ólíklegt að skýringin á því að þeim báðum er boðið á sama stað og á sama tíma 

sé til staðar og það mun þá væntanlega koma þeim báðum í opna skjöldu. Eitt 

er ljóst að hver sá sem sendi boðsbréfin til kvennanna hefur verið vel 

upplýstur um hvaða ferðamáta þær kysu helst ef þær ferðuðust til 

Reykjavíkur. Önnur þeirra var nefnilega flughrædd en hin gat ekki hugsað sér 

að þurfa að ferðast með langferðabíl í marga klukkutíma og tók flugið 

þægilegra og fljótlegra. Já, hvað skyldu konurnar þá eiga sameiginlegt og leysir 

gátuna miklu? Þættinum berst bréf sem þjónninn færir þeim á meðan á 

málsverðinum stendur...og það eru að vonum óvænt endalok. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

FRAMHJÁHALD  

KAFFIHÚS 

REYKJAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ásdís Skúladóttir 1943 

Flytjandi Leikfélag Reykjavíkur, Borgarleikhúsi, Höfundasmiðja 

Nafnlausi leikhópurinn [hópur eldri borgara], Kópavogi 
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103 Jónína Leósdóttir 1954 

Lófalestur : einþáttungur / eftir Jónínu Leósdóttur. - ([Reykjavík] : s.n., [1998]). 

- 36 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Lófalestur, sem er einþáttungur, var ásamt öðrum einþáttungi [Heyrt 

og séð eftir Ingibjörgu Hjartardóttur; sá er ekki aðgengilegur lengur] frumflutt 

hjá Listaklúbbi Leikhúskjallarans í Þjóðleikhúsinu vorið 1998 í leikstjórn Ásdísar 

Skúladóttur. Frumsýning umræddra einþáttunga var þann 20. apríl 1998.  

Hlutverk Persónur í leikritinu eru þrjár, og það eru allt konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið gerist á kaffihúsi í nútímanum. 

Efnislýsing Persónur leiksins eru 3 konur, sem eru á aldrinum 55 ára, 47 ára og 30 ára. 

Þetta er gráglettinn einþáttungur um tvær systur, Matthildi og Unni, sem 

ákveða að láta spákonu lesa í lófana á sér. Matthildur er vel stæð ekkja sem á 

engin börn. Unnur er gift, vinnur hörðum höndum og á fjóra stálpaða syni. 

Báðar fýsir þær að vita hvað framtíðin ber í skauti sér og Salvör spákona 

kemur miklu róti á huga þeirra. Óvæntar upplýsingar koma fram við 

lófalesturinn og systurnar, sem héldu að þær þekktu hvor aðra út og inn, sjá 

nú hvor aðra í alveg nýju ljósi. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

LÓFALESTUR 

SPÁDÓMAR  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ásdís Skúladóttir 1943 

Flytjandi Listaklúbbur Leikhúskjallarans, Þjóðleikhúsinu 

 

104 Jónína Leósdóttir 1954 

Smellur 2, aldrei of seint : einþáttungurinn / Jónína Leósdóttir. - ([Kópavogur] : 

s.n., [2002]). - 22 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Smellur 2, aldrei of seint, sem er einþáttungur, var frumflutt vorið 

2002 hjá Nafnlausa Leikhópnum í Kópavogi og var í leikstjórn Ásdísar 

Skúladóttur. Frumsýningin var þann 11. maí 2002 í Hjáleigunni í Félagsheimili 
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Kópavogs. Tilefni sýningarinnar var það að Nafnlausi Leikklúbburinn átti á því 

herrans ári 2002 tíu ára afmæli og þá þótti ekki úr vegi að færa á svið alveg 

glænýtt íslenskt leikrit. 

Hlutverk 17 persónur eru í leikritinu, fjórir karlar og þrettán konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 50 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmynd leikritsins er kaffihús þar sem jafnframt er verið í óða önn að setja 

upp hannyrðasýningu vítt og breitt á staðnum. 

Efnislýsing Hér er á ferðinni einþáttungur sem gerist á kaffihúsi. Guðni sem rekur 

kaffihúsið Kaffi Kópavogur á í miklum rekstrarvanda og kaffihúsið er búið að 

fara tvisvar á nauðungaruppboð en Guðna hefur tekist að bjarga kaffihúsinu 

fyrir horn. Allt gengur fremur dræmt og þau eru einungis tvö sem starfa þarna. 

Nú er hins vegar hópur 12 kvenna sem allar eru komnar á eftirlaunaaldur 

væntanlegar á kaffihúsið því þær hafa pantað salarkynnin til þess að halda 

sölusýningu á hannyrðum sem konurnar hafa unnið sjálfar að. Ástæða þess að 

félagsskapurinn pantar húsakynnin til þess arna er sú að mamma Guðna, 

Begga heitir hún, tilheyrir félagsskapnum. Það kemur upp úr dúrnum að 

konurnar voru allar námsmeyjar í Húsmæðraskólanum Hana-nú í Norðursveit 

fyrir um 50 árum og hafa allar götur síðan verið ansi iðnar við að halda alls 

konar fjáröflunarsamkomur sínum gamla húsmæðraskóla til heilla með sölu á 

hannyrðum margvíslegum og heimabakstri. Begga hafði reyndar orðið ófrísk af 

honum Guðna á meðan hún var í Húsó en hafði aldrei gefið faðernið upp. 

Afmælissölusýning vegna þeirra tímamóta að 50 ár eru liðin frá því að þær 

námsmeyjarnar kvöddu sinn húsmæðraskóla er sem sagt í uppsiglingu. Þær 

hafa verið sérlega iðnar síðasta áratuginn og mikið safnast í sjóð, og að auki 

hefur styrktarsjóður þeirra erft gjöf í minningu látinnar skólasystur. Þær eru að 

ræða málin margt og mikið, mikið fjör hjá þeim þegar þrír herramenn ganga 

inn á kaffihúsið alveg grandalausir um að staðurinn sé í rauninni lokaður í 

bráð. Þeir láta í fyrstunni fara lítið fyrir sér en taka brátt að leggja við hlustir, 

gera sér fljótt grein fyrir að þarna séu á ferðinni gamlar 

húsmæðraskólapdömur og með þá vitneskju skjóta þeir því inn að þeir hafi nú 

allir bændaskólagöngu að baki. Þær tala um að þær ætli sér að afhenda 

húsmæðraskólanum sínum veglega gjöf í tilefni umræddra tímamóta, og að 
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dágóð upphæð sé komin í sjóð þegar einum aðkomumanna segist svo frá að 

Húsmæðraskólinn Hana-nú hafi verið lagður niður fyrir tveimur árum. Þessi 

fregn slær hinar öflugu húsódömur þó ekkert sérlega mikið útaf laginu þar 

sem ný hugmynd kviknar um leið að stofna fyrirtæki og nota fjármunina sem 

voru í styrktarsjóðnum að einhverju marki til að kaupa kaffihúsið af honum 

Guðna og reka það sem Netkaffihús, það fyrsta sinnar tegundar í Kópavogi. 

Margt forvitnilegt fer svo fram og er um rætt, og alls óvænt undir lokin dúkkar 

upp vitneskjan sem verður að túlkast sem það sé aldrei of seint fyrir þess 

konar vitneskju að koma fram í dagsljósið. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

KAFFIHÚS  

VERSLUN  

SÝNINGAR  

HANDAVINNA 

HÚSMÆÐRASKÓLAR 

KÓPAVOGUR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ásdís Skúladóttir 1943 

Flytjandi Nafnlausi Leikhópurinn [hópur eldri borgara], Kópavogi 

 

105 Júlía Hannam 1951 

Útsýni : leikrit í tveimur þáttum / eftir Júlíu Hannam ; tónlist Gunnar Ben 

[Benediktsson]. - (S.l. : s.n., s.a.). - 31 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Útsýni var sýnt hjá Leikfélaginu Hugleiki í Reykjavík leikárið 2006-2007 

og var í leikstjórn tveggja Hugleiksfélaga, Rúnars Lund og Silju Bjarkar 

Huldudóttur. Sýningar á leikritinu fóru hins vegar fram á vormánuðum 2007 í 

Möguleikhúsinu við Hlemm. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru fjórar talsins, tveir karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmynd þessa leikrits er dæmigert íslenskt heimili snemma á 21. öld. 
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Efnislýsing Leikritið Útsýni fjallar um samskipti tvennra hjóna, þar sem eiginmennirnir eru 

æskuvinir. Verkið er í tveimur þáttum og gerast þeir á heimili hjónanna Björns 

og Svövu með um árs millibili, en í báðum þáttum taka þau á móti vinahjónum 

sínum, Hlyni og Elínu. Í verkinu er fylgst með þeim umskiptum sem verða í lífi 

persónanna fjögurra, bæði vegna breytinga á félagslegri stöðu sem og í 

innbyrðis samskiptum. Þannig fjallar verkið um þanþol sannrar vináttu, 

traustið sem ríkir milli einstaklinga í hjónabandi, öfundsýki og sjálfsvirðingu. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

VINÁTTA  

HJÓNABANDIÐ 

SJÁLFSVIRÐING 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR  

Nöfn Gunnar Ben 1976 

Rúnar Lund 1946 

Silja Björk [Ó.] Huldudóttir 1976 

Flytjandi Leikfélagið Hugleikur, Reykjavík 

 

106 Júlíus Júlíusson 1966 

Gengið á hælinu / höfundur Júlíus Júlíusson. - (S.l. : s.n., [2003]). - 58 s. - 

Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Gengið á hælinu var frumflutt hjá Leikfélagi Dalvíkur leikárið 2002-

2003 og var í leikstjórn leikritshöfundar, Júlíusar Júlíussonar. Frumsýningin var 

þann 22. mars 2003 og sýningar á leikritinu fóru fram í 

Ungmennafélagshúsinu, Ungó, á Dalvík.  

Hlutverk Fjöldi leikenda í leikritinu er 13, átta karlhlutverk og fimm kvenhlutverk. –  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 110 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er í mynd vistheimilis og þar eru nokkur herberbergi en stórt alrými 

eða setustofa er mikilvægasta svæðið í leikritinu því það er þar sem allt gerist. 

Efnislýsing Leikritið Gengið á hælinu er látið gerast á litlu hæli, þar sem búa sjö vistmenn, 

hver öðrum lítríkari og skemmtilegri. Lífið hefur farið um þá afar mismjúkum 

höndum en sambúðin á hælinu gengur þó tiltölulega átakalaust fyrir sig 

framan af. En svo kemur upp sú staða sem þau geta engan veginn sætt sig við 
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og ljóst er að tilveru þeirra er ógnað. Þau reyna að hafa áhrif á gang mála en 

spurningin er hvort þau standi saman þegar mest á reynir. Þetta er broslegur 

gamanleikur með dramatískum innskotum. Við komum til með að sjá bregða 

fyrir ýmsum persónuleikum, svo sem gömlum bónda sem losnar ekki úr 

sveitinni, göturóna, ástföngnum lækni, óttaslegnum tvíburasystrum, 

rafmagnsaflestrarmanni og ungum fíkli. 

Efnisorð TRAGÍKÓMEDÍUR 

ÁFENGISSÝKI  

ÁFENGISMEÐFERÐ 

SAMBÝLI 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Júlíus Júlíusson 1966 

Flytjandi Leikfélag Dalvíkur 

 

107 Júlíus Júlíusson 1966 

Kverkatak / höfundur Júlíus Júlíusson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 54 s. - Ljósritað 

handrit. 

Sýningar Leikritið Kverkatak var frumflutt hjá Leikfélagi Dalvíkur leikárið 2002-2003 og 

var í leikstjórn höfundar þess, Júlíusar Júlíussonar. Frumsýning leikritsins var 

þann 13. nóvember 2002 og fóru sýningar fram í samkomuhúsinu Ungó á 

Dalvík og sýnt út mánuðinn og sýningar urðu alls sjö eða átta. 

Hlutverk Það eru 20 persónur í leikritinu, skipt í fjórtán karlhlutverk og sex 

kvenhlutverk. Hins vegar eru öll leikhlutverkin í höndum ungs fólk á aldrinum 

14 til 18 ára.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 100 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndir í þessu leikriti eru tvær að líkindum, sjoppa annars vegar og síðan 

verbúð í síðari hluta leikritsins. 

Efnislýsing Leikritið gerist í litlum bæ og fjallar um 6 unglinga sem hanga í sjoppu 

staðarins á kvöldin. En þau ákveða að fara í útilegu og dvelja í verbúð sem 

verið er að gera upp og breyta í gistiheimili. Sögusagnir hafa lengi verið á kreiki 

um að hrikalegir atburðir hafi átt sér stað í verbúðinni og fljótlega fara 

ótrúlegir atburðir að gerast. 
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Efnisorð DRAUGASÖGUR 

SAKAMÁLASÖGUR 

ÚTILEGUR 

KAUPTÚN 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Júlíus Júlíusson 1966 

Flytjandi Leikfélag Dalvíkur 

 

108 Kelly, George 1887-1974 

Sápukúlur : leikur í einum þætti / eftir George Kelly ; þýðandi ókunnur. - (S.l. : 

s.n., s.a.). - 36 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli ókunnur. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Sápukúlur, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Fjórar persónur eru í leikritinu, einn karl og þrjár konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin er setustofa í einbýlishúsi. 

Efnislýsing Leikritið gerist í setustofu í húsi frú Amy Fisher. Vinkona Amyar, frú Cole, 

kemur í heimsókn og Aubrey Piper, maður hennar sem fyrstur verður fyrir 

svörum telur frú Cole trú um að þau hjónin séu vel stæð. Þau eigi bæði bíl og 

hús en frú Fisher, móðir Amyar, hittir vinkonuna einnig og segist eiga húsið og 

að þetta með bíllinn sé uppspuni hjá Aubrey. Tengdasonurinn Aubrey reynir 

sem mest hann má að þagga niður í tengdamömmu sinni en það gengur 

hörmulega. Vinkonan fer í burtu en svo gerist það að eiginmaðurinn með litla 

heilann, hann Aubrey, tekur upp á því að græða peninga á kauphallarbraski og 

það verður til þess að hann kaupir sér bíl. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

VINIR  

LYGI 

VERÐBRÉFAVIÐSKIPTI 

HAGNAÐUR 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 
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Nöfn Enga vitneskja er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

109 Kristín Eyjólfsdóttir 1934  

Álfaborgin : margt býr í steininum sem mennirnir ekki sjá / Kristín Eyjólfsdóttir 

og Sigríður Eyjólfsdóttir . - (Borgarfjörður eystri : [Leikfélagið Vaka Borgarfirði 

eystra, 1995]). - 71 s. - Ljósritað handrit. - Leikrit í átta atriðum. 

Sýningar Leikritið Álfaborgin var frumflutt hjá Leikfélaginu Vöku, Borgarfirði eystri, 

leikárið 1994-1995 í leikstjórn Andrésar Sigurvinssonar. Frumsýningin var 

nánar tiltekið 30. apríl 1995, og þá sýnt í félagsheimilinu Fjarðarborg á 

Borgarfirði eystri. Leikritið var samið í tilefni 100 ára verslunarafmælis 

staðarins. 

Hlutverk  20 leikhlutverk, hins vegar eru hvorki kynjaskipti né aldursskipting tiltekið í 

leikhandriti. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 140 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsetningu er ekki beinlínis lýst í handriti en hvert atriðanna átta ber tiltekið 

heiti sem gæti gefið vísbendingu um hvernig sviðsetningu atriðis hverju sinni 

er háttað. Fyrsta atriðið nefnist Fundur hjá sóknarnefndinni, sem gefur all 

nokkra vísbendingu um sviðsetningu. Atriði númer tvö ber hins vegar heitið 

Heima hjá bónda og er sömuleiðis nokkuð lýsandi. Og þriðja atriðið nefnist Við 

Álfaborgina, og þá er sem sagt komið út í náttúruna þótt á sviði sé. Þannig 

detta atriðin inn eftir því sem líður á leikritið. Fjórða atriðið nefnist Annar 

fundur sóknarnefndar, fimmta atriðið hins vegar Heima í baðstofu hjá bónda, 

sjötta atriðið ber yfirskriftina Úti á hlaði, sjöunda atriðið hefur sömu yfirskrift 

og í fimmta atriðinu, en lokaatriðið, það áttunda, nefnist Við Álfaborgina, 

sama heiti og í þriðja atriðinu, og vel við hæfi að enda á þeim nótum með 

vísan í titil leikritsins. En uppsetning leiksýningarinnar er á innanhúsleiksviði. 

Efnislýsing Byggt á þjóðsögum um samskipti álfa og manna í Borgarfirði eystri. Það 

stendur til að reisa kirkju í Borgarfirði og einn hugsanlegur byggingarstaður er 

klettur einn þar sem sem álfar eru taldir búa. Álfkona birtist einum bóndanum 

í draumi og fær hann til að tala máli sínu þannig að ekki verði af 
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framkvæmdum. Þessi þjóðsaga myndar kjarnann í leikritinu en nokkrar aðrar 

sögur fá að fljóta með þar sem þær tengjast sögu staðarins.. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

BORGARFJÖRÐUR EYSTRI 

KIRKJUR 

ÞJÓÐTRÚ 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Andrés Sigurvinsson 1949 

Sigríður Eyjólfsdóttir 1935 

Flytjandi Leikfélagið Vaka 

 

110 Kristín Ómarsdóttir 1962 

Segðu mér allt : heimsmynd 12 ára stelpu / eftir Kristínu Ómarsdóttur. - 

(Reykjavík : [Borgarleikhúsið, 2005]). - 68 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Segðu mér allt var frumflutt hjá Leikfélagi Reykjavíkur, 

Borgarleikhúsinu, leikárið 2004-2005, og var í leikstjórn Auðar Bjarnadóttur. 

Leikritið var frumsýnt í janúarmánuði 2005 og sýnt á Nýja-sviðinu í 

Borgarleikhúsinu og stóðu sýningar fram í apríl það vor. 

Hlutverk Það eru sjö persónur í leikritinu, þrír karlar, þrjár konur og eitt barn. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 130 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin er nútímalegt heimili venjulegrar íslenskrar fjölskyldu. Staðurinn 

og tíminn er Reykjavík samtímans og ímyndunin kemur einnig við sögu. 

Efnislýsing Leikritið fjallar um Guðrúnu sem bundinn er við að nota hjólastól í sínu 

daglega lífi. Samt er það svo að hún á betra með að fóta sig í lífinu en foreldrar 

hennar. Hver leiðir hvern, foreldrar barnið eða barnið foreldrana? Guðrún á 

sér draumaveröld og flýr á náðir hennar þegar foreldrarnir ætlast til of mikils 

af henni. Þar taka Barbí og Mark hana í sína umsjón. Það eru sko almennilegir 

foreldrar. Alltaf vel greiddir. En er hægt að hafa stjórn á draumum sínum 

þegar lífið er í ólestri? 

Efnisorð TRAGÍKÓMEDÍUR 

HREYFIHAMLAÐIR 

ÍMYNDUNARAFL 
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LÍFSLEIKNI 

REYKJAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Auður Bjarnadóttir 1958 

Flytjandi Leikfélag Reykjavíkur, Borgarleikhúsi, Nýja sviðið 

 

111 Kristján Kristjánsson 1960 

Hlutskipti : leikrit / Kristján Kristjánsson. - (S.l. : [Skagaleikflokkurinn, 2006]). - 

64 s. - Ljósritað handrit.  

Sýningar Leikritið Hlutskipti var frumsýnt hjá Skagaleikflokknum á Akranesi leikárið 

2005-2006 og var í leikstjórn Ingu Bjarnason. Leiksýningar voru fáeinar og þær 

fóru fram í iðnaðarhúsnæði við Suðurgötu á Akranesi sem hafði verið aðlagað 

og breytt í þágu þessarar leikritsuppsetningar. 

Hlutverk Fjöldi persóna í leikritinu er átta, þar af tveir karlar og sex konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið gerist á þremur stöðum, eða sviðum. Það er í iðnaðarhúsnæði, á 

sjúkrastofu og í íbúð. 

Efnislýsing Fjögur systkini hittast til að skipta búi foreldra sinna. Þrátt fyrir að móðir þeirra 

sé enn á lífi þá er hún afar heilsuveil og þau telja að ekki sé eftir neinu að bíða 

með að skipta búi foreldranna upp. Á yfirborðinu virðist sem hjónaband 

foreldranna hafi verið gott en flestum virðist það ljóst að þar hafi ekki verið 

allt með felldu enda fara draugar fortíðar, bæði lífs og liðnir að skjóta upp 

kollinum. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

ERFÐAMÁL 

FORELDRAR 

HJÓNABANDIÐ 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Inga Bjarnason 1951 

Flytjandi Skagaleikflokkurinn 
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112 Kristján Kristjánsson 1960 

Lifðu - yfir dauðans haf / Kristján Kristjánsson ; tónlist Orri Harðarson. - (S.l. : 

s.n., s.a.). - 34 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Lifðu - yfir dauðans haf var frumflutt af Skagaleikflokknum leikárið 

1999-2000 í leikstjórn höfundar leikritsins, Kristjáns Kristjánssonar. Leikritið 

var frumsýnt þann 31. mars 2000 og fóru sýningar fram í sundlaug, nánar 

tiltekið í Bjarnarlaug á Akranesi. 

Hlutverk Þrjár persónur eru í leikritinu, það er þrír karlar. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin er bátur á hvolfi þar sem áhafnarmeðlimirnir eru á kilinum og 

berjast við að halda sér á lífi. 

Efnislýsing Leikritið fjallar um þrjá menn sem komast á kjöl þegar báti þeirra hvolfir í 

blíðskaparveðri einn þokudag um haust í byrjun 20. aldar. Hér eru feðgar á 

ferð á leið til læknis í höfuðstaðnum en faðirinn hefur áhyggjur af andlegri 

heilsu sonarins. Þeir taka sér far með manni, sem þeir halda ferjumann, yfir 

fjörð á litlum árabáti. Bátnum hvolfir á miðjum firði og lýsir verkið baráttu 

mannanna fyrir lífi sínu og viðbrögðum þeirra við þessum ógnvænlegu 

kringumstæðum. Mennirnir þrír gera upp líf sitt þarna á kilinum, hver með 

sínum hætti og kemur ýmislegt óvænt upp úr kafinu. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

FERÐALÖG 

SJÓFERÐASÖGUR 

SJÓSLYS 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Kristján Kristjánsson 1960 

Orri Harðarson 1972 

Flytjandi Skagaleikflokkurinn 
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113 Kroetz, Franz Xaver 1946 

Ekki fiskur ekki kjöt / leikrit eftir Franz Xaver Kroetz ; þýðing Erlingur E. 

Halldórsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 75 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Nicht 

Fisch Nicht Fleisch (1981). - Leikrit í þremur þáttum, sem telja eftir röð 

þáttanna vera átta, fimm og sjö eða alls 20 atriði. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Ekki fiskur ekki kjöt hér á 

landi. 

Hlutverk Fjöldi persóna í leikritinu telur fjóra, það eru tveir karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 150 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin er tvær álíka rúmgóðar íbúðir, sem eru staðsettar á sitthvorri 

hæðinni í fjölbýlishúsi, en eru þó innréttaðar á mismunandi hátt. 

Efnislýsing Leikritið á að gerast í Munchen í kringum 1980. Persónur þess eru fjórar 

manneskjur, tvenn hjón, Edgar og Emma annars vegar og hins vegar hjónin 

Hermann og Helga. Það er ýmislegt sem þessi hjónapör eiga sér sameiginlegt 

en þegar á líður að þá er það einnig býsna margt er skilur þetta fólk að. Í fljótu 

bragði er það hjónunum sameiginlegt að vera búsett í sama stigagangi í 

fjölbýlishúsi þótt á sitthvorri hæðinni sé og að eiginmennirnir starfa á sama 

vinnustað. Edgar var búinn vinna í prentsmiðjunni hátt í áratug þegar hann 

varð Hermanni innan handar við útvegun á starfi. Þeir gegna báðir starfi 

setjara á sínum vinnustað en þar er ólíku saman að jafna því Edgar er blýsetjari 

en Hermann hins vegar vélsetjari. Hið fyrrnefnda er prenttækni á útleið á 

meðan hið síðarnefnda er tækni sem er efst á baugi og mest notuð á þessum 

tíma. Umræður þeirra starfsfélaganna á eftir að snúast talsvert um fortíð, 

nútíð og framtíð í prentverkinu. Síðan eru þeir mjög ólíkir varðandi afstöðu til 

allrar stéttarbaráttu og Edgar sem er eldri og reyndari hefur litla döngun í að 

ota sér út í verkalýðsbaráttu eða félagsmál almennt andstætt við Hermann 

sem lítur á það nánast sem þegnskyldu sína að berjast fyrir bættum kjörum 

sínum og stéttarbræðra. Félagslegar aðstæður starfsfélaganna eru ólíkar á 

ýmsan hátt því þau Edgar og Emma eru barnlaus og Emma vinnur utan 

heimilis og sér um rekstur verslunar. Helga, kona Hermanns, er aftur á móti 

heimavinnandi því þau hjónin eiga tvö ung börn og reyndar er þriðja á leiðinni 

en Hermann veit ekki ennþá af því. Edgar og Emma eru ekkert sérlega kát 
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saman, það er misklíð og þrætur algengar í þeirra sambúð á meðan meiri 

samheldni gætir hjá þeim Hermanni og Helgu í sínu basli því þau hafa ávallt 

nóg að gera í búsorgunum. Þeir Edgar og Hermann, starfsfélagarnir, hafa 

framan af talsverð samskipti, t.d. að iðka þeir saman íþróttir, og sömuleiðis 

hjónin innbyrðis þegar verða vill. En þegar fyrirtækið er selt og nýir eigendur 

taka við að þá verða óneitanlega breytingar á högum starfsfélaganna því nýju 

eigendurnir vilja fækka starfsfólki og leggja niður gamla tækni. Þá blossar upp 

úlfúð á milli þeirra Edgars og Hermanns, og Edgar sem hefur þó 

starfsreynsluna umfram Hermann er ófús að tileinka sér nýja tækni, hann segir 

starfi sínu upp að eigin frumkvæði og fer á atvinnuleysisbætur. Hermann hins 

vegar heldur sínu starfi og samskipti á milli fyrrverandi starfsfélaga leggjast af. 

Sambúð Edgars og Emmu eru heldur ekki upp á marga fiska, barnleysi eða 

áhugaleysi Emmu fyrir barneignum er alveg að fara með Edgar. Einbeiting 

Emmu er hins vegar þessa stundina mest fólgin í því að hasla sér völl við 

verslunarrekstur. Þar sem Edgar er eingöngu heima við að þá finnst Emmu 

hann alveg geta tekið til hendi þar sem hún sé útivinnandi og umræður í þá 

veruna skapa einatt ýfingar á milli þeirra. Edgari gengur sem sé illa að ná 

eðlilegum samskiptum við eiginkonuna en einnig Hermann og Helgu, 

nágranna sína, sér í lagi Hermann. Í hönd fer tími sálarangistar á nokkrum 

plönum hjá persónunum fjórum og erfitt að ráða í lausnir eða hvort einhver 

lausn sé yfirleitt í sjónmáli varðandi hjónaband Edgars og Emmu því það er 

komið í upplausnarferli. Eiginmennirnir eru ekki vinir lengur, geta hreinlega 

ekki lengur ræðst við og Edgar er kominn með sjálfsmorðshugsanir og sér 

ekkert bjart framundan. Lokaatriðið sem fer fram í íbúð Hermanns og Helgu, 

er eins konar uppgjör. Edgar hefur bankað upp á hjá þeim og Helga sem er ein 

heima með börnin, hleypir honum inn því hún vorkennir Edgari og 

kringumstæðum hans. Hermann kemur síðan heim og er mjög ókátur yfir að 

hún skyldi hafa hleypt óvini sínum inn í íbúðina þeirra. Allt er sem sagt komið í 

öngþveiti. Og í blálokin birtist Emma síðan þarna einnig inn í eldhúsi og er þá 

orðin kasólétt. Áhorfandi situr hins vegar eftir með þann höfuðverk um 

hvernig leysist úr öllum þessum ruglingi. 

Efnisorð HARMLEIKIR 
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FJÖLSKYLDAN 

HEIMILIÐ 

BARNEIGNIR 

LÍFSKJÖR 

PRENTIÐN 

UPPSAGNIR 

MÜNCHEN 

ÞÝSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Erlingur E. Halldórsson 1930 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

114 LaBute, Neil 1962 

Dýrlingagengið : leikrit hinna síðari daga / Neil LaBute ; Bjarni Jónsson 

íslenskaði. - (S.l. : s.n., s.a.). - 63 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Bash : 

latter-day-play. 

Sýningar Leikritið Dýrlingagengið var frumflutt hjá Egg-leikhúsinu leikárið 2002-2003 og 

var í leikstjórn Viðars Eggertssonar. Frumsýningin var þann 28. desember 2002 

og var sýnt í Listasafni Reykjavíkur-Hafnarhúsi. 

Hlutverk Fjöldi leikenda eru tveir, karl og kona. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur.  

Sviðsetning Hér er um þrjá sjálfstæða leikþætti að ræða sem gerast í nútímanum þótt 

horfið sé til baka í frásögn. Sá fyrsti nefnist Ifígenía í Orem, annar 

Dýrlingagengið og sá þriðji Medea snýr aftur, en þeir tengjast allir þó óbeint 

sé. Tveir þeirra, sá fyrsti og síðasti eru einleikir en í titilverkinu, 

Dýrlingagenginu, eru tvær persónur. Engin eiginleg leikmynd er til staðar í 

neinum leikþáttanna heldur er opið leiksvið um að ræða þar sem upphaf hvers 

leikþáttar hefst í þögn og myrkri. Ljóstæknin leikur ákveðið hlutverk í öllum 

leikþáttunum þar sem ljósið myndar þá sviðsmyndina en skugginn ytri 

rammann. Í öllum leikþáttunum persónurnar sitjandi með einhverjum hætti 

þegar þær segja sína sögu. Frá því er að segja að í fyrsta leikþættinum hefur 

persónan þar tyllt sér á hótelkoll á miðju sviði og veltir vatnsglasi milli handa 

sér og hefur upp frásögn sína. Í öðrum leikþættinum, Dýrlingagenginu, sitja 
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parið John og Sue, hvort í sínu lagi, og eru að ræða málin. Í lokaþættinum 

birtist okkur út úr myrkrinu kona sem situr við borð sem gæti allt eins tilheyrt 

ákveðinni stofnun í heilbrigðisgeiranum. 

Efnislýsing Í leikritinu koma fram persónur sem eiga sér skelfileg leyndarmál. Þær finna 

sig knúnar til þess að segja sögu sína en hver með sínum hætti. Um leið leita 

þær svars við því hvers vegna þær hafi skilið eftir svo afdrifarík spor í lífi sínu 

sem raun ber vitni.  

Efnisorð HARMLEIKIR 

OFBELDI GEGN BÖRNUM 

LÍFSHÆTTIR  

SAMSKIPTI KYNJANNA  

SAKLEYSI  

KYNHNEIGÐ  

KYNLÍF 

UNGBARNADAUÐI 

SORG 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR  

Nöfn Bjarni Jónsson 1966 

Viðar Eggertsson 1954 

Flytjandi Egg-leikhúsið 

 

115 Lander, Leena 1955 

Dökku fiðrildin / Leena Lander ; leikgerð Páls Baldvins Baldvinssonar á sögu 

Leena Lander, Heimili dökku fiðrildanna ; Hjörtur Pálsson þýddi úr finnsku. - 

([Reykjavík] : s.n., [1995]). - 70 s. - Ljósrit. - Titill á frummáli Tummien 

perhosten koti.  

Sýningar Leikritið Dökku fiðrildin var frumflutt í Borgarleikhúsinu leikárið 1994-1995. 

Var þar á ferðinni leikgerð Páls Baldvins Baldvinssonar á skáldsögu Leena 

Lander, Heimili dökku fiðrildanna, sem kom út í Finnlandi 1992 en leikstjórn 

var í höndum finnsku leikstýrunnar Eija Elina Bergholm. Leikritið var frumsýnt í 

Borgarleikhúsinu, Aðalsviði, þann 4. mars 1995. Sýning þess leikrits mun hafa 

verið liður í norrænu menningarhátíðinni Sólstöfum.  
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Hlutverk Fjöldi leikpersóna telur 17, það er ellefu karlhlutverk og sex kvenhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 130 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið sem hér um ræðir er í all mörgum atriðum og nokkur sviðskipti verða 

meðan á sýningunni stendur. Heiti atriðanna er lýsandi fyrir sviðsetninguna. 

Upphafsatriðið er í vinnuherbergi á skrifstofu byggingafélags. Í næsta atriði er 

verið í garði fyrir utan heimili fjölskyldu, og síðan heima hjá þeirri sömu 

fjölskyldu inni í húsi þeirra. Í þriðja atriðinu víkur sögu til skipsferju á siglingu á 

hafinu og stefnan tekin á eyju þar sem uppeldisheimili er staðsett. Flest öll 

atriði í framhaldinu sem eru vel á annan tug tengjast uppeldisheimilinu og 

aðstöðu þar ásamt heimili hjónanna sem eru forstöðufólk uppeldisheimilisins. 

Þar er til dæmis svefnskáli, sjónvarpsherbergi drengjanna, útisvæði, 

vinnusvæði, gufubað, strönd og þar fram eftir götunum. Þannig að það er 

bæði einhvers konar föst leikmynd en einnig stundum alautt svið og opið rými. 

Lokaatriði leikritsins gerist síðan á skrifstofu byggingafélagsins þar sem endar 

eru hnýttir. 

Efnislýsing Dökku fiðrildin er spennuleikrit um ástir, framhjáhald, afbrýði, glæp og 

refsingu, óuppfyllta þrá og fleira. Juhani Johansson er ungur fjármálamaður 

sem vinnur hjá byggingafyrirtæki og á von um stöðuhækkun. Hugur hans leitar 

til æskuáranna, um tildrög þess að hann og bróðir hans voru teknir frá 

foreldrum sínum og honum var komið í vist á drengjahæli. Dvölin þar hefur 

sett óafmáanlegt mark sitt á Juhani, sem kemst að æ meiru um fortíð föður 

síns. Sá var efnavísindamaður en aðgerðir hans ollu undarlegum atburðum. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

FORELDRAR 

BRÆÐUR 

VISTUN Á STOFNUNUM 

BYGGINGARIÐNAÐUR 

FYRIRTÆKI 

AFBROT  

REFSINGAR 

FINNSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Hjörtur Pálsson 1941 
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Páll Baldvin Baldvinsson 1953  

Bergholm, Eija Elina 1943 

Flytjandi Leikfélag Reykjavíkur, Borgarleikhúsi, Stóra sviðið 

 

116 Langham, Mark  

Maðkar í mysunni : gamanleikur í einum þætti ; þýðandi leikritsins ókunnur. - 

17 s. - (S.l. : s.n., s.a.). - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli The Plot thickens. 

Sýningar Leikritið Maðkar í mysunni, sem er einþáttungur, var frumfluttur hjá Snúði og 

Snældu, leikfélagi Félags eldri borgara í Reykjavík, leikárið 1998-1999 ásamt 

öðrum einþáttungi, Ábrystum með kanel, og var leiksýningin í leikstjórn Helgu 

E. Jónsdóttur. Frumsýningin var þann 20. febrúar 1999 og sýningar fóru fram í 

Möguleikhúsinu við Hlemm. 

Hlutverk Sex persónur eru í leikritinu, allt konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 30 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin í leikritinu er stofa á fremur ríkmannlega búnu heimili en þar er til 

húsa fröken nokkur, Lovegrove að eftirnafni. Húsbúnaði og skipulagi öllu á 

sviðinu er vel lýst handriti. 

Efnislýsing Fjórar konur fá símskeyti frá eiginmönnum sínum um að koma í ákveðið hús á 

tilteknu kvöldi. Þær koma þangað en þá býr þar kona sem ekkert kannast við 

þessa menn. Þær reyna í sameiningu að komst til botns í þessari furðulegu 

stöðu, og fljótlega komast þær að því að allir mennirnir eru í sömu 

skipshljómsveitinni. Þeir eru þess vegna langdvölum að heiman. Það er ekki 

fyrr en þær fara að skoða ljósmyndir sem sannleikurinn rennur upp fyrir þeim. 

Mennirnir þeirra eru allir þegar allt kemur til alls einn og sami maðurinn. Í 

sama mund fá þær símskeyti þar sem maðurinn "þeirra" útskýrir allt og segist 

vera stunginn af með peningana þeirra (þær voru allar ríkar þegar þær giftu 

sig). Hvernig endalokin verða í leikritinu bætir síðan að líkindum enn einni 

flækju við þetta mál. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR  

SAKAMÁLASÖGUR  

FRAMHJÁHALD 
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PENINGAR  

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Helga E. Jónsdóttir 1945 

Flytjandi Snúður og Snælda, leikfélag Félags eldri borgara í Reykjavík 

 

117 Langleppur [duln. f. Börkur Gunnarsson] 1970 

Sýnd er reynd : einþáttungur / höf. Langleppur. - (S.l. : s.n., s.a.). - 37 s. - 

Ljósrit.  

Sýningar Leikritið Sýnd er reynd, sem er einþáttungur, var frumflutt hjá 

Stúdentaleikhúsinu leikárið 1996-1997 og var í leikstjórn Ara Matthíassonar. 

Einþáttungurinn var sýndur ásamt öðrum einþáttungi, Verkamannablús, og 

sýningin kölluð Hangið heima. Frumsýningardagurinn var 9. mars 1997 og 

sýningar fóru fram í Tjarnarbíói. 

Hlutverk Um 16 persónur eru í leikritinu, þrettán karlar og þrjár konur. Líklega er 

samnýting leikarahópsins vel möguleg þar þannig að ekki þurfi svo marga 

leikara. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 70 mínútur. 

Sviðsetning Sviðið er tvískipt, efra- og neðra svið, og eru tröppur þar á milli. Á efra sviðinu 

er inngangur í íbúðina, eldhús og í handriti fylgir góð lýsing hvernig þar skal 

vera umhorfs. Neðra sviðið sýnir hins vegar meðal annars vinnuherbergi með 

tölvu og stofuna þar sem í er staðsett borð og sófasett svo einhver 

leikbúnaður sé nefndur til sögu. 

Efnislýsing Í þessum einþáttungi er gerð hvorttveggja tilraun með tímann og 

kynhlutverkin. Hilmar er heimavinnandi húsfaðir sem verður fyrir ýmiss konar 

kúgun af hálfu eiginkonunnar, Gógó. Hilmar hefur uppi hugmyndir að 

merkilegum heimspekikenningum en Gógó tekur sig til, stelur þeim frá honum 

og kemur til útgefanda og fær gott lof fyrir. Hilmar húsfaðir hins vegar hefnir 

sín með því að vilja eyða börnum þeirra - ekki í móðurkviði heldur sem 

unglingum.  

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

KYNHLUTVERK 

KÚGUN 

RITSTULDUR  
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ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ari Matthíasson 1964 

Flytjandi Stúdentaleikhúsið 

 

118 Langleppur [duln. f. Börkur Gunnarsson] 1970 

Verkamannablús : einþáttungur / höf.: Langleppur. - (S.l. : s.n., s.a.). - 16 s. - 

Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Verkamannablús, sem er einþáttungur, var frumflutt hjá 

Stúdentaleikhúsinu leikárið 1996-1997 og var í leikstjórn Ara Matthíassonar. 

Einþáttungurinn var sýndur ásamt öðrum einþáttungi, Sýnd er reynd, og 

sýningin kölluð Hangið heima. Frumsýningardagurinn var 9. mars 1997 og 

sýningar fóru fram í Tjarnarbíói. 

Hlutverk Persónur leikritsins eru átta talsins, sex karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 30 mínútur. 

Sviðsetning Sviðið tekur mið af vinnustað í líkingu við þar sem unnið er við að byggja hús. 

Það er hörkuverkamannavinna í gangi, mikil læti og töluvert af fólki. Mikið 

timbur útum sviðið og menn eru að koma upp einhverju húsi eða byggingu. 

Efnislýsing Í einþáttungnum Verkamannablús er spjótum beint að fjölskyldunni með 

svipuðum hætti og gert er í einþáttungnum Sýnd er reynd. Eins og þar er það 

einnig fjölskyldufaðirinn sem er í hlutverki hins undirokaða fórnarlambs. Hann 

ákveður að gera uppreisn, á sinn eigin hátt, en hún fer þó öðruvísi en ætlunin 

var og verða örlög hans í hæsta máta neyðarleg, svo ekki sé meira sagt. Það er 

svartur húmor yfir vötnum og fáránleikinn sem einkennir þennan þátt líkt og 

hinn fyrri. Það er ekkert heilagt, og gert grín jafnt að háum sem lágum og 

uppstillingar eru algengar þar sem stillt er upp andstæðum (karl- kona, 

foreldri-barn, verkamenn- menntamenn/listamenn, o.s.frv.) og síðan hæðst 

mjög gjarnan að viðkomandi aðstæðum og andstæðum.  

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

FJÖLSKYLDAN 

KYNHLUTVERK  

VERKAMENN 
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ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ari Matthíasson 1964 

Flytjandi Stúdentaleikhúsið 

 

119 Langner, Lawrence 1890-1962 

Það er leiðin : gamanleikur í einum þætti / eftir Lawrence Langner ; Jón H. 

Guðmundsson þýddi. - (S.l. : [Bandalag íslenskra leikfélaga, 1968]). - 20 s. - 

Fjölrit. - Titill á frummáli Another way out : a play in one act (1916). - [Leikritið 

mun hafa birst fyrst í tímaritinu Úrvali árið 1946.] 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Það er leiðin, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Fimm persónur eru í leikritinu, það er að segja tveir karlar og þrjár konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 45 mínútur. 

Sviðsetning Sviðið er útbúið sem vinnustofa myndhöggvara sem er stórt herbergi. Í 

handritinu er sviðsmynd lýst nokkuð í þaula, og að sjálfsögðu á sviðinu, 

reyndar fyrir miðju baksviði, niðurundir glugganum, er hálfgerð standmynd á 

trönum sem breitt er yfir og hinum megin við standmyndina er hlíf til verndar. 

Húsgögn í vinnustofunni eru í sterkum litum og fútúrískar myndir á veggjum. 

Efnislýsing Tími leikritsins, Það er leiðin, er sagður á árabilinu 1915-1920, það er að segja 

á ritunartíma þess. Rithöfundurinn Pomeroy Pendleton, og myndhöggvarinn 

Margrét Marshall hafa búið lengi saman eða um fimm ára skeið en hafa ekki 

ennþá látið verða að því að ganga í hnapphelduna. Það er dálítið merkilegt í 

þessu að á hæðinni fyrir ofan þau er alltaf verið að leika brúðkaupsmarsinn 

eftir Mendelsohn. Er með því verið að senda þeim þeim eins konar skilaboð 

um að þau drífi sig í að gifta sig? Abbey þjónustukonan þeirra hefur einnig 

verið ámálga þetta við þau þennan ágalla sambands þeirra. Þau eru listamenn 

á ólíkum sviðum og eru einmitt um þessar mundir á erfiðum stað í listsköpun 

sinni. Ákveðins leiða er tekið að gæta í sambúðinni sem þau bæði eru orðin 

áskynja um og gera því með sér samkomulag um að prófa eitthvað nýtt og 

spennandi sem þeirra í milli gengur út á að framkvæma sitthvort hneykslið. 

Hann á að reyna að daðra við þá fyrstu konu sem á vegi hans verður og hún 

sömuleiðis við fyrsta karlmanninn sem á hennar vegi verður. En þau eiga bæði 
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að gæta þess að draga sinn aðila ekki á tálar né að verða sjálf dregin á tálar. En 

stundum fer margt öðruvísi en ætlað er og þetta gæti verið sú saga eða hvað? 

Þau Pendleton og Marshall ákveða að drífa þetta bara af og gifta sig eftir sín 

meintu hneyksli. Þau ákveða að gefa hvort öðru gjafir sem minna þau síðan á 

hneykslin ef þá hneyksli skyldi kalla. Hneykslin þeirra, svo fram komi, eru 

annars vegar Barónsfrú sem jafnframt er tískuhönnuður og hann er Karl P.K. 

Fenton orðabókasölumaður. Leikritið ber mjög merki síns tíma. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

GAMANLEIKIR  

DAÐUR  

ÁST  

HJÓNABANDIÐ 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Jón H. Guðmundsson 1906-1952 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

120 Lárus Húnfjörð Vilhjálmsson 1961 

Hin endanlega hamingja / eftir Lárus Húnfjörð [Vilhjálmsson]. - (Hafnarfjörður 

: [Leikfélag Hafnarfjarðar, 2005]). - 43 s. - Ljósritað handrit.  

Sýningar Leikritið Hin endanlega hamingja var frumflutt hjá Leikfélagi Hafnarfjarðar 

leikárið 2005-2006 og var í leikstjórn höfundar þess, Lárusar Húnfjörð 

Vilhjálmssonar. Frumsýning á leikritinu var þann 26. nóvember 2005 og 

sýningar á því fóru fram í þáverandi húsnæði leikfélagsins sem var í gamla 

Lækjarskólanum við Tjarnarbraut (við Lækinn) í Hafnarfirði.  

Hlutverk Leikendur eru þrettán í leikritinu, þrír karlar og tíu konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 85 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið gerist í nútímanum og sviðið er kirkja safnaðarins, Helgidómur hinnar 

eilífu hamingju. 

Efnislýsing Freysteinn, sem verið hafði forystumaður umrædds safnaðar, er nýlátinn og 

meðlimir safnaðarins eru saman komnir til votta honum sína hinstu virðingu. 

Sigurmar, bróðir Freysteins, hefur tekið við leiðtogastöðu í söfnuðnum en 
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undir yfirborðinu kraumandi mikil óánægja á meðal safnaðarmeðlima og 

athöfnin tekur óvænta stefnu. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

HAMINGJA 

TRÚARHREYFINGAR  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Lárus Húnfjörð Vilhjálmsson 1961 

Flytjandi Leikfélag Hafnarfjarðar 

 

121 Leikfélag Keflavíkur 

Keflavík, Ísland, Alheimurinn og mamma þín : spunaleikrit / höfundar félagar í 

Leikfélagi Keflavíkur. - (S.l. : s.n., [2006]). - 26 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Ofangreint leikrit, Keflavík, Ísland, Alheimurinn og mamma þín sem er 

spunaleikrit, var samstarfsverkefni Leikfélags Keflavíkur og Vox Arena, 

Leiklistarfélags Fjölbrautarskóla Suðurnesja og var það frumflutt leikárið 2005-

2006 hjá Leikfélagi Keflavíkur í leikstjórn Sigurðar Eyberg. Frumsýning 

leikritsins var þann 17. mars 2006 og fóru leiksýningar þess fram í 

Frumleikhúsinu, Vesturbraut 17 í Keflavík. 

Hlutverk Nokkuð margar persónur koma fyrir í leikritinu og allt að 65 persónur eru 

skrifaðar þarna inn. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 50 mínútur. 

Sviðsetning Sviðskiptingar eru nokkrar í leikritinu en það er nútíminn sem er til 

umfjöllunar. 

Efnislýsing Í leikritinu, sem er spunaleikrit svo sem áður sagði, er það lífið í Keflavík, einnig 

annars staðar á Suðurnesjum og lífið almennt skoðað í hnotskurn og því velt 

fyrir sér á ansi sérstæðan hátt. Kjarni efnisins er unnin upp úr viðtölum við 

fólk, bæði af Suðurnesjum og annars staðar frá en hópurinn tók sér leyfi til 

þess að snúa út úr öllum upplýsingum sem það hafði og jafnvel snúa 

staðreyndunum á hvolf ef svo bar undir. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

SPUNI Í LISTUM  

SUÐURNES  
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KEFLAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR  

Nöfn Sigurður Eyberg 1971, leikstjóri 

Flytjandi Leikfélag Keflavíkur í samstarfi við Vox Arena, leiklistarfélag Fjölbrautarskóla 

Suðurnesja.  

 

122 Lindgren, Torgny 1938 

Blaðaviðtalið : stuttur gamanleikur / Torgny Lindgren ; Úlfur Hjörvar íslenskaði 

og staðfærði. - (S.l. : s.n., s.a.). - 23 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli 

ókunnur. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Blaðaviðtalið, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Leikendur eru alls fjórir. Fullorðinn karl er í viðtali við þrjá blaðamenn og að 

minnsta kosti einn þeirra skal vera kvenkyns. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 50 mínútur. 

Sviðsetning Sviðið er lítil, gamaldags stofa þar sem meðal húsbúnaðar er bólstraður sófi, 

sófaborð og þrír stólar. Frekari lýsingu af sviðsbúnaði og -setningu má sjá 

fremst í handriti. 

Efnislýsing Ekkjumaðurinn Magnús Eiríksson er staddur heima í stofunni á heimili sínu. 

Hann býr aleinn því hann hefur misst konuna sína og einkadóttirin sem heitir 

Marta er löngu flutt að heiman. Svo vill til að Magnús á 75 ára afmæli þennan 

dag og hann er dálítið hugsi yfir þeim timamótum, mikið að tala við sjálfan sig 

segjandi við sjálfan sig að það sé nú ekki ýkja merkilegt að ná þeim aldri. Hann 

er hins vegar truflaður í þeim þankagangi þegar dóttirin hringir í hann til að 

minna hann á að hann eigi von bráðar von á blaðamönnum í heimsókn sem 

ætli að taka við hann viðtal. Ennfremur áréttar Marta það að hún muni líta til 

hans í afmælisveislu um kvöldið. Magnús er hins vegar búinn að gleyma 

ástæðu viðtalsins og tengir það afmælisdeginum, að hann sé ástæða 

viðtalsins. Síðan ber blaðamennina að garði. Hins vegar fer blaðaviðtalið sem 

næst út um þúfur þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir blaðamannanna. Magnús hafði 

bitið það í sig og undirbúið sig jafnvel fyrir að ástæða blaðaviðtalsins væri 75 

ára afmæli hans. En misskilningur var á varðandi komu blaðamannanna og 
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ástæða þess að þeir ætluðu að taka viðtal við Magnús var sú að um þær 

mundir væru 20 ár liðin síðan hann sá geimskip og hafði mætt geimverum í 

garði sínum og orðið landsfrægur fyrir. Geimverur þessar höfðu skilið ummerki 

eftir sig þar og geimskipið eyðilagt reynitré í garðinum. Magnúsi hins vegar 

þótti blaðamennirnir ekki bera mikla virðingu fyrir sér að vilja ekki vita neitt 

hvað borið hefði við á hans 75 lífárum og það skyti mjög skökku við að þeir 

hefðu bara áhuga á atburði er gerðist einungis á einum degi þessara 75 ára í 

lífi hans. Viðbrögð Magnúsar voru þau að vilja ekkert ræða um þennan atburð 

við blaðamennina og honum varð ekki haggað þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir af 

hálfu blaðamannanna þriggja að reyna að milda Magnús. Í lok leikritsins þegar 

blaðamennirnir eru farnir á brott að þá er Magnús skilinn eftir einn á tali við 

sjálfan sig hvar hann er hugsi yfir því tungumáli er kunni að vera talað þarna 

úti í geimnum og eins hvort menn næðu háum aldri á við hans þarna. Og hann 

kemur auga á líkan af geimskipinu, grípur um það og ætlar að grafa það í 

garðinum. Hittir loks Mörtu dóttur sína á leiðinni til þess verks og á þá í miklu 

eintali. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

AFMÆLI  

VIÐTÖL 

BLAÐAMENNSKA  

GEIMVERUR 

SÆNSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Úlfur Hjörvar 1935-2008 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

123 Luce, William 1931 

Dóttir Lúsífers : einleikur fyrir konu byggður á verkum Karenar Blixen / William 

Luce ; íslensk þýðing Ólöf K. Eldjárn. - ([Reykjavík : Þjóðleikhúsið, 1994]). - 47 s. 

- Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Lucifer´s child. - Leikritið er einleikur í 

tveimur þáttum. 

Sýningar Einleikurinn Dóttir Lúsífers var frumfluttur í Þjóðleikhúsinu, Litla sviðinu, 

leikárið 1994-1995 og leikstjórnina hafði Hávar Sigurjónsson með höndum. 



Að skrá leikrit  -  Sigmar Þór Óttarsson 

178 

Leikverkið var frumsýnt nánar tiltekið 7. október 1994. En upphaflega mun 

það hafa verið frumsýnt í apríl 1991 á Broadway í New York, Bandaríkjunum. 

Hlutverk Þetta er einleikur sem merkir að einungis ein leikpersóna er í leikritinu, hér í 

tilviki kona sem túlkar skáldkonuna Karen Blixen. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur.  

Sviðsetning Einungis ein leikmynd allan tímann. 

Efnislýsing Árið er 1958, á síðasta degi þess árs. Hér er um að ræða einleik í tveimur 

þáttum þar sem danska skáldkonan Karen Blixen segir frá litríkri ævi sinni, 

fjölskyldu sinni, eiginmönnum og elskhugum. Ennfremur segir hún af baráttu 

sinni við sífilissjúkdóminn sem mun hafa dregið hana til dauða, en fyrst og 

síðast er í öndvegi frásögn hennar af því lífi sem hún átti í Afríku. 

Efnisorð ÆVIÞÆTTIR 

KAREN BLIXEN 

ÁST 

EIGINMENN 

FJÖLSKYLDAN 

KYNSJÚKDÓMAR 

AFRÍKA 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Hávar Sigurjónsson 1958 

Ólöf K. Eldjárn 1947 

Flytjandi Þjóðleikhúsið, Litla sviðið 

 

124 Ludwig, Ken 1950 

Prímadonnurnar / eftir Ken Ludwig ; þýðing Saga G. Jónsdóttir. - (S. l. : 

[Freyvangsleikhúsið, 2007]). - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Leading 

ladies (2004). - Leikrit í tveimur þáttum með þremur sviðsmyndum í fyrri þætti 

og fjórum talsins í seinni þættinum. 

Sýningar Leikritið Prímadonnurnar, sem er sannkallaður farsi, var frumfluttur hjá 

Freyvangsleikhúsinu leikárið 2006-2007 og var í leikstjórn Sögu G. Jónsdóttur 

sem einnig þýddi leikritið á íslensku. Frumsýningardagurinn var þann 23. 

febrúar 2007 og var leikritið sýnt í Félagsheimilinu Freyvangi, Eyjafjarðarsveit. 



Aðalskrá 

179 

Sýningar munu hafa verið að minnsta kosti níu talsins og aðsókn hin besta. 

Freyvangsleikhúsið ásamt forvera sínum, Leikfélagi Öngulstaðahrepps sem var 

stofnað 1962, hélt upp á 45 ára leikfélagsafmæli árið 2007. 

Hlutverk Í leikritinu eru átta persónur, fimm karlar og þrjár konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 150 mínútur. 

Sviðsetning Fáeinar sviðsskiptingar eru í þessu leikriti. Upphafssviðsmyndin er í 

félagsheimili þar sem haldinn er stúkufundur. Næst kemur það til að vera um 

borð í lest og víðsvegar. Þá er það stór dagstofa í stóru og þægilegu húsi í 

Pennsylvaníu þar sem aðstæðum er lýst nákvæmlega í handriti. Þrjár 

sviðsmyndir gerast í umræddu húsi en síðustu tvær sviðmyndir leikritsins 

gerast í gestaherbergi í húsi á öðrum stað. 

Efnislýsing Leikritið Prímadonnurnar er látið gerast á 6. áratug síðustu aldar. Leikararnir 

Leo Clark og Jack Gable eru á ferðinni um Bandaríkin með farandsýningu sína, 

Senur úr Shakespeare. Eftir sérstaklega misheppnað kvöld er útlitið sérlega 

dökkt hjá þeim félögum. Hins vegar við lestur á blaðagrein sem kemur þeim á 

spor deyjandi konu sem hefur verið að leita að löngum týndum systursonum 

sínum, til að þeir hljóti réttmætan arf sinn eftir andlát hennar, kviknar ákveðið 

ljós hjá þeim félögunum. Eignir konunnar eru gríðarlegar og Leo fær þá 

hugmynd að þeir Jack leiki frændur hennar til að hljóta skjótan gróða og þar 

með möguleika á frama í Hollywood. En málin flækjast heldur betur þegar í 

ljós kemur að hin týndu systrabörn gömlu konunnar eru ekki karlmenn, heldur 

konur. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

LEIKARAR 

FERÐALÖG 

ERFÐAMÁL 

ÆTTINGJAR 

SVIK  

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Saga G. Jónsdóttir 1948 

Flytjandi Freyvangsleikhúsið, Eyjafirði 

 

 

 



Að skrá leikrit  -  Sigmar Þór Óttarsson 

180 

125 Magnús J. Magnússon 1954 

Umferðarmiðstöðin : [leikrit í 19 atriðum] / eftir Magnús J. Magnússon. - (S.l. : 

[Leikhópurinn Lopi, 2006]). - 63 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Umferðarmiðstöðin var sett á svið af Leikhópnum Lopa á Höfn í 

Hornafirði leikárið 2006-2007 í leikstjórn höfundar leikritsins, Magnúsar J. 

Magnússonar. Frumsýning leikritsins var þann 28. nóvember 2006 og fóru 

sýningar fram í Félagsheimilinu Mánagarði, Nesjum í Hornafirði. 

Hlutverk Persónur leikritsins eru 26 talsins, níu karlar og 17 konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Sviðmyndin í leikritinu er í mynd þess staðar sem umferðarmiðstöð gæti 

kallast. 

Efnislýsing Þetta leikrit lýsir einum erilsömum degi á Umferðarmiðstöðinni þar sem 

margir fara um og eru ýmist að koma eða þá að fara. Þarna koma margar 

spaugilegar persónur við sögu og ýmsar skrýtnar og ef til vill hlægilegar 

uppákomur verða uppi á teningnum. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

HÓPFERÐAMIÐSTÖÐ  

FARÞEGAR  

AFGREIÐSLUFÓLK 

BÍLSTJÓRAR 

REYKJAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Magnús J. Magnússon 1954 

Flytjandi Leikhópurinn Lopi, Höfn í Hornafirði 

 

126 Mamet, David 1947 

Oleanna : leikrit í þremur þáttum / David Mamet ; þýðandi Hallgrímur H. 

Helgason. - (S.l. : [Þjóðleikhúsið, 1995]). - 58 s. - Ljósritað handrit. - Titill á 

frummáli Oleanna (1993). 

Sýningar Leikritið Oleanna var frumflutt í Þjóðleikhúsinu, Litla sviðinu, leikárið 1994-

1995 sem var 46. leikár Þjóðleikhússins og leikstjóri þess var Þórhallur 
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Sigurðsson. Leikritið var frumsýnt þann 20. janúar 1995 og sýningar þess fóru 

fram sem áður segir í Þjóðleikhúsinu, Litla sviðinu. 

Hlutverk Persónur eru aðeins tvær í leikritinu, karl og kona. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 110 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmynd þessa leikrits er einhver dæmigerð skrifstofa háskólakennara. 

Efnislýsing Leikritið Oleanna gerist á skrifstofu háskólakennara. Ung kona, sem er 

nemandi hans, situr og bíður eftir einkunn fyrir verkefni sem hún hefur skilað 

inn. Hann er þó ekki með hugann við verkefnið, kennsluna eða stúlkuna  

heldur sín einkamál. Hann er að fá fasta kennslustöðu, er að kaupa hús, er 

stöðugt að tala í símann vegna þeirra kaupa  við konuna sína og vin sinn. 

Hann má í rauninni ekkert vera að því að tala við stúlkuna. Fyrr en hann fer að 

tala um sjálfan sig. Þá veður hann á súðum; talar ýmist um vanmetakenndina 

sem hann hefur alltaf haft, um það sem er að gerast í einkalífi hans, deilir á 

inntak háskólakennslu  vill meina að hún feli ekki í sér æðra markmið, heldur 

sé aðeins leið til betri þjóðfélagsstöðu og launakjara. Hann segir dæmisögur 

máli sínu til stuðnings á milli þess sem hann talar í símann um þá staðreynd að 

hann er að ná einmitt þessari þjóðfélagsstöðu og launakjörum. Hann býður 

stúlkunni, Carol, að koma sem oftast á skrifstofuna til sín  þá fái hún A í 

einkunn; hann skuli bara kenna henni þar. Þó er hann svo sjálfhverfur að hann 

gleymir að ræða um verkefni hennar og kennsluefnið. Carol finnst þetta 

auðmýkjandi framkoma og kærir hann. Það kemur að mörgu leyti illa John en 

svo heitir kennarinn. Í fyrsta lagi hefur hann skrifað bók þar sem hann 

gagnrýnir inntak háskólakennslu og vill meina að umrætt inntak sé 

auðmýkjandi fyrir nemandann. Í öðru lagi er hæfnisnefnd að taka afstöðu til 

þess hvort skipa skuli hann í fasta kennarastöðu. Í þriðja lagi er hann búinn að 

fjárfesta í húsi vegna þess að hann er fullkomlega viss um að hann fái stöðuna. 

Allt þetta er í fallhættu, ef kæran verður ekki dregin til baka.  

Efnisorð FÉLAGSFRÆÐI 

HÁSKÓLAKENNARAR 

HÁSKÓLAKENNSLA 

SJÁLFSDÝRKUN  

FÉLAGSLEG LAGSKIPTING 
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HÁSKÓLANEMAR  

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Hallgrímur H. Helgason 1957 

Þórhallur Sigurðsson 1946 

Flytjandi Þjóðleikhúsið, Litla sviðið 

 

127 McCarten, Anthony 1961 

Stæltu stóðhestarnir / höfundar Anthony McCarten og Stephen Sinclair ; 

þýðing Júlíus Freyr Guðmundsson og Ómar Ólafsson. - (S.l. : s.n., [1999]). - 72 

s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli The Ladies Night [The Full Mounty]. - 

Leikrit í tveimur þáttum með fjórum atriðum í fyrri þætti en þremur atriðum í 

seinni þættinum. 

Sýningar Leikritið Stæltu stóðhestarnir var frumflutt hjá Leikfélagi Keflavíkur leikárið 

1998-1999 og var í leikstjórn Andrésar Sigurvinssonar. Frumsýningardagur var 

þann 16. apríl 1999 og sýningar leikritsins voru í Frumleikhúsinu, Vesturbraut 

17 í Keflavík. Haustið 2001 setti Litli Leikklúbburinn á Ísafirði leikritið Stæltu 

stóðhestana á svið í leikstjórn Elfars Loga Hannessonar. Frumsýningin hjá þeim 

var þann 26. október 2001 og fóru sýningar fram í innréttuðu æfinga- og 

leikhúsnæði Leikklúbbsins í Hnífsdal hvar áður hafði verið fiskvinnsluhús. Á 

vormánuðum 2005 æfði Leikfélag Nemendafélags Fjölbrautarskólans á 

Akranesi, LNFFA, og setti á leiksvið þetta sama leikrit og það var Ingrid 

Jónsdóttir sem hafði leikstjórn þess með höndum. Sýningar leikritsins fóru 

einvörðungu fram á Akranesi en um staðsetningu sýninganna eru óljósar 

fregnir þótt Bíóhöllin á Akranesi komi sterkt þar inn. 

Hlutverk Það eru átta persónur í leikritinu, sjö karlar og ein kona. Ennfremur eru sex 

aukaleikarar þannig að fjórtán leikarar eru alls í sýningunni. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 140 mínútur. 

Sviðsetning Sviðskipti eru nokkur í leikritinu. Í 1. þætti, 1. atriði er það koníksstofa á bar en 

í 2. atriði er það síðan stofa í íbúð piparsveins. Í 3. atriði fyrri þáttar er það 

klúbburinn hvar tveir sitja við borð framan við svið. Tjöld dregin fyrir og aftan 

við þau eru hinir tilbúnir. Síðan er það leikfimisalur í 4. atriðinu. Eftir hlé í 2. 
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þætti eru eftirfarandi sviðsmyndir : 1. atriði, koníaksstofa, 2. atriði, 

búningsherbergi baksviðs, og loks í 3. atriði er það svið og áhorfendasalur. 

Efnislýsing Umrætt leikrit, Stæltu stóðhestarnir, fjallar um nokkra félaga sem eru 

atvinnulausir eða því sem næst. Einn þeirra fær þá snilldarhugmynd að fara að 

dæmi annarra kynbræðra sinna og fletta sig klæðum uppi á sviði, fyrir borgun. 

Þessi hugmynd fær þó misjafnar undirtektir og upp vaknar spurningin, hvort 

fólk sé tilbúið að gera allt fyrir peningana? En þeir staðfestast í þessu verkefni 

en spurningin er um útfærslu sýningarinnar sem einkum er ætluð konum.  

Efnisorð GAMANLEIKIR 

SKEMMTANIR  

NEKTARDANS  

KARLMENNSKA 

KONUR 

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Andrés Sigurvinsson 1949 

Elfar Logi Hannesson 1971 

Ingrid Jónsdóttir 1959 

Júlíus Freyr Guðmundsson 1971 

Ómar Ólafsson 1970 

Sinclair, Stephen 1958 

Flytjandi Leikfélag Keflavíkur 

Litli Leikklúbburinn, Ísafirði 

Leikfélag Nemendafélags Fjölbrautarskólans á Akranesi 

 

128 Nash, N. Richard 1913-2000 

Bergmál / eftir N. Richard Nash ; þýðing Ólöf Sverrisdóttir. - (S.l. : [Berg 

leikhús, 1989]). - 65 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Echoes. 

Sýningar Leikritið Bergmál var frumflutt á sviði hjá Leikfélagi Hafnarfjarðar leikárið 

2009-2010 í leikstjórn Halldórs Magnússonar. Frumsýning verksins var 

snemma hausts, það er þann 14. ágúst 2009 og fóru sýningar fram í þáverandi 

húsnæði leikfélagsins, Gamla-Lækjarskólanum í Hafnarfirði. 

Hlutverk Leikendur eru alls þrír, tvö karlhlutverk og eitt kvenhlutverk. 
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Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 130 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið gerist í tiltölulega auðu svæði sem Tilda, aðalpersónan í leikritinu, 

kallar Staðinn eða The Place, á ensku. Þar eru einstaka kassar á víð og dreif en 

sviðið er að mestu autt. Við höfum á tilfinningunni að þetta sé á geðveikrahæli 

en þó er um skírskotun á lífið sjálft að ræða.  

Efnislýsing Tilda og Sam eru vinir og eru ástfangin að því marki sem þau geta elskað og 

hafa þau búið sér til sína eigin paradís á jörðu og lifa í ímynduðum heimi. 

Þykjast vera að skreyta jólatré, fara í boltaleik og svo framvegis. „Maðurinn“ 

kemur öðru hvoru í heimsókn inn í þeinnan heim en hann er í slopp og það er 

hægt að túlka það þannig að hann sé læknir. Þau hafa útilokað hann svo 

gjörsamlega að þau heyra ekki í honum. Þegar hann talar í leikritinu er eins og 

það hafi verið skrúfað niður í hljóðinu. Smám saman fer Sam samt að hlusta á 

hann. Tilda reynir í örvæntingu að sannfæra Sam um að veröldin fyrir utan sé 

hræðileg og að hann megi ekki hlusta á Manninn. En Sam fer að muna eftir 

fjölskyldu sinni og gerir sér grein fyrir því að ef hann einangri sig með Tildu í 

þessum ímyndaða heimi þá komist hann aldrei af Staðnum. Að lokum fer hann 

að tala við Manninn og í kjölfarið yfirgefur hann staðinn.  Tilda er gjörsamlega 

örvingluð. Hún er aftur alein og yfirgefin. Segja má að í verkinu sé kafað eftir 

og kannað hvað það er sem er raunverulegt í huga okkar og gerð tilraun til að 

svara spurningum hvað það varðar. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

GEÐSJÚKDÓMAR 

GEÐSJÚKRAHÚS  

HUGROF 

TILVISTARKREPPUR  

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Halldór Magnússon 1967 

Ólöf Sverrisdóttir 1958 

Flytjandi Leikfélag Hafnarfjarðar 

 

129 Neilson, Anthony 1967 

Penetreitor / Anthony Neilson ; þýðing Vignir Rafn Valþórsson. - (S.l. : s.n., 

s.a.). - 41 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Penetrator (1993). 
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Sýningar  Leikritið Penetreitor [Innrásaraðili] var fyrst frumflutt sumarið 2005 á vegum 

Reykvíska Listaleikhússins í leikstjórn Kristínar Eysteinsdóttur og sýningar fóru 

fram í Klink og Bank, litlu sýningarhúsnæði sem rúmaði aðeins 30 

sýningargesti. Sumarið eftir, það er 2006, tók Leikfélagið Vér morðingar 

leikritið upp á sína arma og Kristín Eysteinsdóttir var áfram leikstjóri þess og 

einnig sömu leikarar frá árinu áður. Endurfrumsýningin var 11. júlí 2006  og 

sýningar fóru fram í Sjóminjasafni Reykjavíkur að Grandagörðum 8 í Reykjavík. 

Hlutverk Þrjár persónur eru í leikritinu, þrír karlar. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 80 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðsmyndin á að vera íbúð sem búin er fremur ódýrum húsgögnum og 

tími leikritsins er í kringum aldamótin 2000. 

Efnislýsing Leikritið Penetreitor fjallar um þrjá unga menn, þá Magga, Alla og Stinna. 

Maggi og Alli leigja saman litla íbúð en þeir félagarnir virðast ekki lifa neitt 

sérlega innihaldsríku lífi. Þeirra samræður snúast um skemmtanir, kvennafar, 

gamlar kærustur og glæstan fyrri tíma. Inn á milli skiptast þeir svo á grófum 

karlahúmor, drekka og dópa. Það dregur til tíðinda þegar gamall vinur þeirra, 

sá er kallaður Stinni, bankar upp á. Hann er nýkominn úr hernum og hefur ekki 

séð þá í nokkur ár. Það kemur fljótlega í ljós að Stinni og Maggi hafa verið vinir 

síðan í barnæsku og tengjast sterkum böndum. Alli hefur hins vegar komið 

seinna inn í þennan vinahóp og þegar þarna er komið sögu er Alli ekki hrifinn 

af dvöl Stinna en Maggi tekur ekki annað í mál en leyfa Stinna að gista. Stinni 

er ekki búinn að vera lengi í heimsókn þegar það kemur í ljós að hann er ekki í 

góðu andlegu jafnvægi. Hann fer að segja þeim ótrúlegar sögur um 

Penetreitora sem séu að eltast við hann og hafi verið að misnota hann 

kynferðislega. Umfjöllunarefni leikritsins er sem sagt samskipti þessara þriggja 

vina, sjúklegar geðsveiflur Stinna og viðbrögð hinna vinanna tveggja við 

geðrænum vandamálum hans. 

Efnisorð TRAGÍKÓMEDÍUR 

VINÁTTA  

GEÐSJÚKDÓMAR  

SKOSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Kristín Eysteinsdóttir 1974 
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Vignir Rafn Valþórsson 1978 

Flytjandi Reykvíska listaleikhúsið, leikhópur 

Leikfélagið Vér morðingjar 

 

130 Nielsen, Henning 

Veðrið klukkan átján, námskeið í veðurfræði fyrir byrjendur : leikrit í einum 

þætti / Henning Nielsen ; þýðing Sigrún Valbergsdóttir. - ([Reykjavík : Snúður 

og Snælda, leikfélag Félags eldri borgara í Reykjavík, 1996.]). - 45 s. - Ljósritað 

handrit. - Titill á frummáli Vejrmöllen. 

Sýningar Leikritið Veðrið klukkan átján, námskeið í veðurfræði sem er einþáttungur, var 

sýnt ásamt öðrum einþáttungi [Háttatími eftir Philip Johnson] hjá Snúði og 

Snældu, leikfélagi Félags eldri borgara í Reykjavík, á leikárinu 1995-1996 og var 

í leikstjórn Sigrúnar Valbergsdóttur sem jafnframt þýddi leikritið. Frumsýning 

beggja einþáttunganna var þann 17. febrúar 1996 og sýningar fóru fram í 

Risinu, Hverfisgötu 105, Reykjavík. Þess má geta að þýðing þessa einþáttungar 

var gerð sérstaklega fyrir Snúð og Snældu. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru sex en ákveðið frelsi ríkir varðandi kynjaskiptingu. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 45 mínútur. 

Sviðsetning Nær enginn sviðsbúnaður er en sviðsetningin er einkum fólgin í 

búningahönnun og litavali á búningum. Persónurnar sex í leikritinu ganga 

undir litanöfnum, það er gulur, blár, rauður, appelsínugulur, grænn og 

fjólublár. Skiptir engu með kynjaskiptingu hvort það verður herra gulur eða 

fröken gul en karlkynshlutverkin eru fjögur af þeim sex sem eru í leikritinu. 

Leikendur eiga að vera í skyrtum og með hanska í viðkomandi lit, en buxum í 

hlutlausum litum (t.d. svörtum).   

Efnislýsing Í þessu leikriti, Veðrið klukkan átján, er svo sannarlega rifrildi um hvernig 

veðrið var þar og þá. Á yfirborðinu er þetta sakleysislegur leikur sem allt 

virðist snúast um veðrið og regnhlífaeign landsmanna en þegar að er gætt að 

þá er ýmislegt sem kraumar undir. Rifrildið er í raun á milli tveggja persóna, en 

hinar leikpersónurnar eru sem viljalausir „taglhnýtingar“, sem taka bara mark 

á síðasta ræðumanni. En svo sem áður var ýjað að að þá er ekki allt sem sýnist. 

Verkið er í raun allegóría eða táknsæissaga um leiðitaman múg, 
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skoðanamyndun og vanhugsaða uppreisn sem endar oftar en ekki á sama stað 

og hún hófst. Líklegast voru það einungis hlutverkin hið eina sem hafði breyst í 

ferlinu. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

SYMBÓLISMI [TÁKNSÆISSTEFNA] 

FÉLAGSMÓTUN 

GILDISMAT 

DANSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigrún Valbergsdóttir 1948 

Flytjandi Snúður og Snælda, leikfélag Félags eldri borgara í Reykjavík 

 

131 Nína Björk Jónsdóttir 1975 

Enginn með Steindóri / eftir Nínu Björk Jónsdóttur. - (S.l. : s.n., s.a.). - 65 s. - 

Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Enginn með Steindóri var frumflutt hjá Leikfélaginu Hugleiki leikárið 

2004-2005 í leikstjórn Þorgeirs Tryggvasonar. Frumsýning leikverksins var í 

maíbyrjun 2005 og stóðu sýningar þess út þann maímánuð og voru þær í 

Möguleikhúsinu við Hlemm. Önnur uppsetning á leikritinu var hjá Leikfélagi 

Hofsóss leikárið 2011-2012 í leikstjórn Ingrid Jónsdóttur. Frumsýning 

leikverksins var 14. mars 2012 og voru sýningar í Félagsheimilinu Höfðaborg á 

Hofsósi. Sýningar þessarar uppfærslu urðu átta talsins, sú síðasta var 7. apríl 

2012. Þriðja uppsetning leikritsins er síðan haustið 2014 hjá Leikfélagi Ölfuss í 

leikstjórn Friðjóns Ella Hafliðasonar. Frumsýningardagur var 25. október 2015 

og fóru leiksýningar fram í Versölum, Ráðhúsinu í Þorlákshöfn. 

Hlutverk Fjöldi persóna í leikritinu er átta, það er þrír karlar og fimm konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin er heimili þar sem einkum og að stærstum hluta er dvalist í stofu 

hússins þar sem fjölskyldan samaneinast alla jafna þegar komið er út fyrir 

eldhúsveggina. 

Efnislýsing Leikritið segir frá fjölskyldu bankastjóra nokkurs sem býður tilvonandi 

tengdafjölskyldu í matarboð. Gestirnir reynast hinsvegar ekki vera af alveg 

nógu fínu sauðahúsi fyrir fjölskylduna, sérstaklega ekki þegar kemur í ljós að 
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bróðir kærasta dótturinnar er illræmdur glæpamaður með afbrotaferil að 

baki. Reyndar hefur bankastjórafjölskyldan einnig ýmislegt að fela sem 

spennandi er að vita hvað í felst. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

FJÖLSKYLDAN 

VEISLUR 

AFBROT  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Friðjón Elli Hafliðason 1981 

Ingrid Jónsdóttir 1959 

Þorgeir Tryggvason 1968 

Flytjandi Leikfélag Hofsóss 

Leikfélag Ölfuss 

Leikfélagið Hugleikur 

 

132 Páll V. Daníelsson 1915-2008 

Á leið til Brussel : leikrit í níu atriðum / Páll V. Daníelsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 35 

s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Á leið til Brussel hér á 

landi. 

Hlutverk Persónur eru sex í leikritinu, fjórir karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið skiptist upp í níu atriði eða efnisþætti. Sögusviðið er að stærstum 

hluta úti á landi og þá innan veggja heimilis en einnig í Reykjavík. Heimilið er í 

öndvegi og eldhús og stofa eru staðirnir sem komið er saman á. Sögutími 

leikritsins er seint á 20. öld. 

Efnislýsing Umfjöllunarefnið er fiskveiðistjórnunarkefið í landinu, það er að segja hinn 

margumtali kvóti, og því tengist síðan byggðastefna gagnvart hinum dreifðu 

byggðum. Útvegsbóndi sem tekinn er að reskjast, hefur alltaf búið sama stað, 

sem Músavík nefnist og hann hefur verið farsæll í útgerð sinni. Hann hefur 

eignast með konu sinni ein tíu börn og þau eru öll uppkomin þegar sagan 

hefst. Hann veltir mjög fyrir sér framtíð útgerðarinnar á staðnum sem hann 
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ann hvar hann sér hvergi fyrir sér annars staðar en í Músavík. Hins vegar hafa 

flestallir afkomendurnir öndverða skoðun við föður sinn, útgerðarmanninn, 

varðandi framtíð útgerðarinnar og búsetu yfirleitt í Músavík. Þeim finnst að 

best væri að selja bara kvótann og koma sér í burtu. Leikritið snýst efnislega 

um eldfimt efni íslenskrar þjóðfélagsumræðu á síðustu tveimur, þremur 

áratugum og komið er inn á ýmsa fleti sem umhugsunarverðir eru, sama 

hverjir eiga hlut að máli. Jafnframt er beint sjónum að ólíkri sýn kynslóðanna 

varðandi það hvernig lifað skuli í landinu í framtíðinni. Í titli leikritsins eru ef til 

vill fólgin ákveðin skilaboð sem hverjum og einum er ætlað að meðtaka og 

útleggja með sínum hætti. Allt er á þokkalega gamansömum nótunum þrátt 

fyrir alvarleika umfjöllunarefnisins. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

STJÓRNMÁL 

FISKVEIÐISTJÓRNUN  

BYGGÐASTEFNA 

BRUSSEL 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskja er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

133 Páll V. Daníelsson 1915-2008 

Vínsettið og dóttirin / Páll V. Daníelsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 51 s. - Ljósritað 

handrit. - Leikrit sem skiptist í 11 mislöng atriði eða kafla. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Vínsettið og dóttirin hér á 

landi. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru þrettán talsins, átta karlar og fimm konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 100 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið gerist á nokkrum sviðum, svo sem í einbýlishúsi þar sem bæjarstjórinn 

í ónefndum bæ, Björn Björnsson, býr ásamt fjölskyldu sinni. Annað svið sem 

kemur við sögu er skrifstofa Járngríms veitingamanns og þriðja sviðið er síðan 

almenningsgarður í kauptúninu. 
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Efnislýsing Leikritið Vínsettið og dóttirin hefst á heimili Björns Björnssonar bæjarstjóra 

ónefnds bæjar þar sem veisluhöld eru í gangi. Í þeirri veislu eru nokkrir gestir, 

svo sem veitingamaður er færir afmælisbarninu forláta vínsett að gjöf og 

einnig er þarna mágur bæjarstjórans, Andrés, sem virðist eiga ýmislegt upp á 

veitingamanninn Járngrím að klaga þannig þeir standa í ýmsu karpi í veislunni. 

Hér koma eiginkonan og börn þeirra bæjarstjórans tvö, jafnframt við sögu. En 

þau bæjarstjórahjónin eru ólík, hún er andvíg notkun áfengis en bæjarstjórinn 

er hins vegar umburðarlyndur gagnvart notkun þess. Bæjarstjórinn er sem 

sagt hófsemdarmaður á vín en mágurinn hins vegar drykkjumaður sem hefur 

sólundað öllu sínu vegna drykkjuskapar, þar sem veitingamaðurinn 

áðurnefndur hefur ekki látið sitt eftir liggja í að þjónusta og gera út á veikleika 

þessa drykkjumanns. Mikil og heimspekileg umræða um áfengismenningu er á 

alla lund í leikritinu. Eins og vera að þá eru áfengisöfl sem telja sig hafa töglin 

og hagldirnar og þar með vera með bæjarstjórann í vasanum. Á skrifstofu 

Járngríms, sem er eitt sviðanna í leikritinu, eru brugguð ýmis brögð og lagt á 

ráð. En mál geta orðið flókin og ekki ganga allir hlutir alveg samkvæmt áætlun 

hjá spillingaröflunum, til dæmis verður einkadóttir bæjastjórans, Anna, ófrísk 

eftir Jón, son Járngríms veitingamanns. Þau hittast tvisvar eftir að óléttumálið 

er komið upp, og sviðið er þá almenningsgarður. Söguþráður leikritsins er 

einkum á alvarlegu nótunum og umfjöllunarefnið grafalvarlegt. Atriðaskipti 

eru all nokkur í leikritinu og harmræn átök en eins og vera ber að þá fara mál á 

betri veg en lengi vel stefndi í. Lyktir verða þær að dóttirin og fjölskyldan öll er 

bæjarstjóranum meira virði en vínsettið sem áfengisöflin höfðu fært honum í 

fimmtugsafmælisgjöf og hann framkvæmir táknræna athöfn til að fyrirkoma 

vínsettinu. Þar með er hann þess albúinn að mæta sterkur og án allrar 

undanlátssemi gagnvart áðurgreindum valda- og peningaöflum í bænum sem 

höfðu alltaf látið í það skína að hann sem bæjarstjóri ætti allt undir þeirra náð 

og miskunn að treysta. Hamingjusamleg endalok eru að líkindum niðurstaðan 

þegar gengið er frá borði. 

Efnisorð TRAGÍKÓMEDÍUR 

AFMÆLI 

VEISLUR 
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ÁFENGISNEYSLA 

ÁFENGISVANDAMÁL 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

134 Pétur Eggerz 1960 

Gripið í tómt [eða ljóstur] : leikur í 11 atriðum / eftir Pétur Eggerz ; tónlist Ingvi 

Þór Kormáksson og Sigurður Rúnar Jónsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 65 s. - Ljósrit.  

Sýningar Leikritið Gripið í tómt var frumflutt af Leikdeild Ungmennafélags 

Biskupstungna, Árnessýslu í marsmánuði 1991 og var í leikstjórn höfundar 

leikritsins, Péturs Eggerz. Leiksýningar fóru flestar fram í Félagsheimilinu 

Aratungu í Biskupstungum en einnig var farið í leikferð með leikritið og það 

sýnt á tveimur stöðum þetta vor sem lið í hinni svokölluðu M-hátíð á 

Suðurlandi. Leikritið var sýnt þá bæði í Félagsheimilinu Hvoli á Hvolsvelli og í 

framhaldi af því í Félagsheimili Kópavogs. 

Hlutverk Fjórtán leikendur eru í leikritinu, átta karlar og sex konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 130 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið er í 11 atriðum sem merkir að sviðsbreytingar eru nokkrar. Reykjavík 

mun að líkindum vera sögusvið leikritsins. Upphafsatriði leikritsins gerist seint 

um kvöld í skuggalegu húsasundi. Fjögur atriðanna gerast á heimili 

aðalsöguhetjunnar, Leynráðs Ljóstran, en þau eru ekki í samfellu nema í einu 

tilviki að tvö atriði heima hjá Leynráði eru samliggjandi. Í þremur atriðum er 

staldrað við á lögreglustöð, einu sinni á skrifstofu ráðherra en sá á nú eftir að 

heimsækja lögreglustöðina. Eitt atriðið í seinni hlutanum á hins vegar að 

gerast á götu í miðbænum. Lokaatriðið hins vegar gerist á óræðum stað, kallað 

„einhvers staðar“, opið svið að líkindum. 

Efnislýsing Leikritið Gripið í tómt er farsi og söguþráðurinn er aukaatriði eins og títt er um 

gamanleiki af þessu tagi þar sem allt snýst um brandara augnabliksins. 

Aðalsöguhetjan er Leynráður Ljóstran, sem eins og nafnið gefur sterklega til 

kynna, er starfsmaður leynilögreglu ríkisins. Leynráður er einfalt og 

græskulaust manngrey sem lendir í þeirri ógæfu að passa ekki inn í tölvukerfið 
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og þar með eru örlög hans ráðin. Það gengur á ýmsu áður en ljóst er um hvað 

málið snýst og til sögunnar koma m.a. ráðherra, lögreglustjóri, símamær, að 

ógleymdri konu Leynráðs, sem sér um að hann hlaupi ekki út á náttfötunum í 

æsingnum. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

FARSAR 

LÖGREGLAN 

TÖLVUKERFI  

REYKJAVÍK 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ingvi Þór Kormáksson 1952 

Pétur Eggerz 1960 

Flytjandi Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna, Árnessýslu 

 

135 Popplewell, Jack 1911-1996 

Allur er varinn góður / eftir Jack Popplewell ; þýðing Sigurður Kristjánsson. - 

(S.l. : s.n., s.a). - 28 s. - Fjölrit. - Titill á frummáli Careful rapture. - Leikrit í 

einum þætti. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Allur er varinn góður, sem 

er einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk  Sex leikhlutverk alls, fimm kvenhlutverk og eitt karlhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 55 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin er dagstofa á ensku heimili upp úr miðri 20. öldinni. Dagstofan er 

bæði smekkleg og snyrtileg en þó laus við allan íburð. Fyrirkomulagi á 

húsmunum og varðandi aðgengi til og frá dagstofunni er lýst með all ítarlegum 

hætti í upphafi handrits. 

Efnislýsing Allt stefnir í hjónaband á milli 19 ára stúlku og 43 ára manns sem vill fara að 

komast í hnapphelduna og geta þegar þangað er komið öðlast betra atlæti en 

piparsveinalífið hefur fært honum til þessa. Einhver fljótfærni virðist þó vera 

fólgin í þeirri ráðagerð þar sem ákvörðun um trúlofun er fremur unggæðisleg 

og tekin án mikillar ígrundunar af beggja hálfu. Og á þvi stigi er hægt að velta 

vöngum yfir hvort þeirra sé þroskaðra þrátt fyrir hinn mikla aldursmun og að 
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væntanlegur brúðgumi gæti verið faðir brúðarinnar. Hins vegar að þá spillir 

mjög fyrir eiginkonuframi yngismærinnar er það að stúlkan er eins 

"óheimilisleg" og hugsast getur og kann nánast ekkert til húsverka. Móðir 

hennar sem kemur í heimsókn meðal annars til að líta á væntanlegan 

tengdason, er aftur á móti aðlaðandi kona sem virðist jafnframt hafa gott vald 

á rekstri heimilis. Hún er um það bil jafnaldra við tengdasoninn væntanlega og 

í lokin stefnir hraðbyri í að áður væntanlegur eiginmaður stúlkunnar sé nú 

væntanlegur „pabbi“ hennar. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

GAMANLEIKIR  

EINHLEYPINGAR  

TILVISTARKREPPUR  

MAKALEIT 

TRÚLOFANIR  

HJÓNABANDIÐ 

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigurður Kristjánsson 1941 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

136 Popplewell, Jack 1911-1996 

Vorið er komið : gamanleikur í 3 þáttum / eftir Jack Popplewell ; þýðing 

Sigurður Kristjánsson. - ([Reykjavík : Bandalag íslenskra leikfélaga, 1970]). - 89 

s. - Fjölritað handrit. - Titill á frummáli And suddenly it´s spring (1959). 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Vorið er komið hér á landi. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru sjö talsins, fjórir karlar og þrjár konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 170 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin er af dagstofu í húsi í Lundúnum. Fimm sýningar eða atriði eru alls 

í þáttunum þremur, tvær sýningar í fyrsta og þriðja þætti en ein sýning í 

öðrum þætti. 

Efnislýsing Saumakonan Sally Seymor sem einnig rekur verslun ásamt saumaverkstæði 

við hlið húss síns er vel stæð og vinsæl. Hins vegar þegar það rennur upp fyrir 

henni einn góðan afmælisdag að lífið er að hlaupa frá henni að þá reynir hún 
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allt hvað af tekur að verða forfallin í ástundun gljálífis og tekst býsna vel upp í 

því og ekki hvað síst með með dyggri aðstoð vinkonu sinnar. Þá kemur til þess 

að hún leggur snörur sínar fyrir hnappasölumann sem hefur látið í það skína 

að hann sé mikill gleðimaður en þegar á reynir verður hann að játa fyrir Sally 

að hann sé vel giftur og sómakær þó hann hafi í aðdragandanum einmitt gefið 

hið gagnstæða í skyn. En allt er gott sem endar vel og að lokum nær Sally 

saman við amerískan sjóliða sem er ekkert um of meðvitaður í hverju hann er 

lentur. Um leikritið er það að segja að talsverður drifkraftur er fólgin í 

miskilningnum og má þar hafa gaman af. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

MAKALEIT  

HAMINGJA  

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Sigurður Kristjánsson 1941 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

137 Pownall, David 1938 

Undirleikur við morð : leikrit í tveimur þáttum / eftir David Pownall ; íslensk 

þýðing Guðrún [J.] Bachmann. - ([Reykjavík : Alþýðuleikhúsið, 1991]). - 82 s. - 

Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Music to Murder (1976). 

Sýningar Leikritið Undirleikur við morð var sýnt hjá Alþýðuleikhúsinu leikárið 1991-1992 

í leikstjórn Hávars Sigurjónssonar. Frumsýning leikritsins var þann 16. 

september 1991 og fóru sýningar fram í Hlaðvarpanum í Grjótaþorpinu í 

Reykjavík.  

Hlutverk Persónur í leikritinu eru fimm talsins, það er að segja þrír karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 160 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðsmyndin er í formi kaffihúss í nútímanum.  

Efnislýsing Í leikritinu er mikið af tónlist en einkum eftir C. Gesuoldo (1560-1630) og Peter 

Warlock (1894-1930) sem heyrist í bakgrunni. Bandarískur tónlistarfræðingur, 

Helen, stúlka í haustlitunum, kemur til Venosa á Ítalíu, heimabæjar 

tónskáldsins Gesualdo sem fæddist þar á síðari hluta 16. aldar. Hún hefur 

hrifist af tónverkum hans og vill kynnast nánar því umhverfi sem tónskáldið 
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hrærðist í. Hún sest niður á kaffistofu og Philip nokkur Heseltine, sem er hið 

raunverulega nafn ofangreinds Worlock, sem gæti einnig verið þarna á 

ferðinni. Hann sem sagt sest hjá henni og gefur sig á tal við hana. Hins vegar 

vill Helen fá að vera í friði en Heseltine er ágengur og vill fá að sýna henni 

galdra; hann segist geta vakið fólk upp frá heimi hinna dánu. En í raun er hann 

sjálfur einnig uppvakningur þannig að málin eru flókin. Og er ekki að orðlengja 

það að innan skamms spretta þau fram tónskáldið Gesualdo og Maria kona 

hans og Federigo þjónn á kaffistofunni er væntanlega uppvakningur einnig. 

Þau hverfa með hana aldir aftur í tímann og sýna henni dramatíska atburðarás 

sem átti sér stað á dögum tónskáldsins. Kannski þeir atburðir skýri tónverk 

hans, þeir skýra að minnsta kosti manninn sjálfan og þar með væntanlega það 

sem hann skapaði. Lengi framan af telur Helen að þetta sé snjallt ítalskt 

sjónarspil, atvinnulausir leikarar að sýna listir sínar. Það er í sjálfu sér vel við 

hæfi á þessum stað. Henni verður um og ó þegar grimmdin og mannillskan fer 

að magnast, morð Gesualdos á ungu barni sínu og síðar á Mariu og 

ástmanninum Federigo eru sett á svið fyrir augum hennar. Samt gæti þetta 

verið leikur, eða hvað? Hún reynir að minnsta kosti að halda dauðahaldi í þá 

trú. En eru þau Gesualdo og félagar hans að flytja atburðina fram í dagsljósið 

hér að gamni sínu, fylgir ekki leiknum dauðans alvara sem nær sínum hápunkti 

þegar Helen á orðið engra kosta völ? Það er stóra spurningin. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

ABSÚRDISMI 

ÁST 

MORÐ 

TÓNSKÁLD 

UPPVAKNINGAR 

ÍTALÍA 

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðrún J. Bachmann 1953 

Hávar Sigurjónsson 1958 

Flytjandi Alþýðuleikhúsið  
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138 Priestley, J.B. [Priestley, John Boynton] 1894-1984 

Eitt glas : leikrit í einum þætti / eftir J.B. Priestley ; þýðing Sigurður 

Kristjánsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 17 s. - Titill á frummáli : A glass of bitter. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Eitt glas, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Fimm persónur eru í leikritinu, þrír karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 35 mínútur.  

Sviðsetning Leiksviðsmyndin er af heimili venjulegs fjölskyldufólks. 

Efnislýsing Fred hefur þann sið að fara út á kvöldin og fá sér í eitt glas. Eitt kvöldið á 

meðan hann er í burtu kemur ung stúlka til Nóru, konu hans og ber henni 

fregnir frá Roy, syni sem hún hafði eignast áður en hún kynntist Fred. Roy á 

sem sé í vandræðum og lögreglan er á eftir honum. Stúlkan er komin til að 

biðja Nóru um peninga svo þau tvö, hún og Roy, geti flúið. Stuttu síðar kemur 

lögreglumaður og hann hins vegar ræður Nóru frá því að hjálpa drengnum, 

enda þurfi hann að losna úr slæmum félagsskap sem hann sé í, og lögreglan 

ætli sér einmitt að koma því til leiðar. En nokkru síðar koma stúlkan og Roy til 

baka og þá sér móðir hans með eigin augum hversu veiklundaður hann er og 

lætur lögreglunni í té upplýsingar hvar hann sé niðurkominn. En svo líður að 

því að Fred kemur aftur heim en það verður brátt ljóst að hann hafi vitað allan 

tíman hvað gekk á. Hjónin bæði hins vegar láta bara eins og eiginmaðurinn 

hafi skroppið út og fengið sér í eitt glas samkvæmt sínum hefðbundna hætti.  

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

FÉLAGSLEG VIÐFANGSEFNI 

FJÖLSKYLDAN 

SYNIR 

LÖGREGLAN  

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigurður Kristjánsson 1941 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 
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139 Puig, Manuel 1932-1990 

Leyndarmál rósanna / eftir Manuel Puig ; þýðing Halldór E. Laxness. - (S.l : s.n., 

[2002]). - 63 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli El misterio del ramo de 

rosas (1987). 

Sýningar Leikritið Leyndarmál rósanna var frumflutt hjá Leikfélagi Akureyrar, LA, 

leikárið 2002-2003 í leikstjórn Halldórs E. Laxness, sem jafnframt þýddi 

leikritið á íslensku. Frumsýning leikverksins var þann 31. janúar 2003 í 

Samkomuhúsinu á Akureyri.    

Hlutverk Persónur í leikritinu eru tvær, og það eru tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur.  

Sviðsetning Sviðið er ímyndað íburðarmikið herbergi á einkasjúkrahúsi. 

Efnislýsing Í leikritinu Leyndarmál rósanna er fjallað um tvær konur. Annars vegar er um 

að ræða eldri konu, sem hefur verið lögð inn á sjúkrahús eftir taugaáfall, og 

síðan er það yngri hjúkrunarkona. Sú eldri hefur mikla þörf fyrir að láta fólk sjá 

um sig; það höldum við að minnsta kosti en reyndar kemur það upp úr kafinu 

að hún hefur miklu meiri áhuga á því að sjá um aðra. Hjúkrunarkonan 

umrædda er bláfátæk sem í raun og veru leitar á náðir yfirstéttarkonunnar, 

sjúklingsins, í von um að öðlast betra líf. Fordómar og einmannaleiki togast 

hins vegar á í sjúklingnum. Hún, sjúklingurinn, rifjar upp eigin æsku og 

samband sitt við dóttur sína sem hún sér í nýju ljósi eftir kynni sín af 

hjúkrunarkonunni. Kynni þessara ólíku kvenna verða til þess að líf þeirra tekur 

nýja og óvænta stefnu. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

KONUR 

SJÚKRAHÚS  

EINSEMD 

VINÁTTA 

ARGENTÍNSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Halldór E. Laxness 1959 

Flytjandi Leikfélag Akureyrar 
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140 Ragnar Arnalds 1938 

Hús Hillebrandts : leikrit um landnemana á Blönduósi / Ragnar Arnalds. - (S.l. : 

s.n., [1997]). - 68 s. - Ljósritað handrit. - Leikrit í níu atriðum. 

Sýningar Leikritið Hús Hillebrandts, er hefur í titli sínum heitið á elsta húsi 

 Blönduóssstaðar, var frumflutt leikárið 1996-1997 hjá Leikfélagi Blönduóss og 

var leikstjórn þess í höndum Sigrúnar Valbergsdóttur. Frumsýning leikritsins 

var þann 23. apríl 1997. Tilefni þess að leikritið varð til var það að rúm 120 ár 

voru liðin frá upphafstíma staðarins en Blönduóss mun hafa fengið löggildingu 

sem verslunarstaður árið 1875. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru 25 talsins, 18 karlar og sjö konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 140 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið er í níu atriðum sem gerir að nokkur sviðskipti koma til meðan á 

leikritinu stendur. Á leiksviðinu birtast bæði inni- og útisenur allt eftir því 

hvaða sögu er verið að segja í leikritinu. Hverri sviðsmynd er lýst í handriti svo 

sem verkast má. Upphafsþátturinn nefnist Verslun hefst og þá er dregin upp 

lýsing í handriti af mögulegum kringumstæðum á Blönduósi þegar staðurinn 

sem slíkur var að verða til. Í baksýn á sviðinu sést seglskip með vörur úti fyrir 

Blönduósi, málað á tjaldi. Á sviðinu sjálfu standa nokkrar tunnur og ofan á 

þeim liggur hurð sem notuð er fyrir búðarborð, uppreist súla með stöng og 

blárri veifu með ídregnum hvítum fálka á flugi, auk þess lítil kolaeldavél og 

sekkir. Mannsöfnuður í kringum búðarborðið í frosinni stöðu. Níundi og þar 

með lokaþátturinn nefnist Á Vindhæli og gerist um sex árum frá 

upphafskaflanum. Rúm er á miðju sviðinu og gegnir meginhlutverki 

sviðsmyndar í umræddu atriði. 

Efnislýsing Leikritið Hús Hillebrandts er af sögulegum toga, því það fjallar um landnemana 

á Blönduósi og þar fer fremstur í flokki Thomas Thomsen en hann mun hafa 

verið fyrstur til að setjast að og hefja þar verslunarrekstur. En Friðrik 

Hillebrandt sem jafnframt hafði stundað verslunarrekstur í Höfðakaupstað, 

öðru nafni Skagaströnd, kemur til Blönduóss en Thomsen sem var þarna fyrir 

var lítt hrifinn af því. Þeir uðu keppinautar í versluninni en þeir voru 

ennfremur fulltrúar ólíkra aðila. Thomsen fulltrúi nýrra tíma sem sjálfstæður 

íslenskur kaupmaður en Hillebrandt hins vegar afsprengi gömlu dönsku 
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kúgaranna í verslunarháttum, er höfðu rekið verslun öldum saman í 

Húnavatnsýslum. En fleira hangir á spýtunni í leikritinu en baráttusaga í 

millum þessara tveggja kaupmanna. Hillebrandt missir Lucindu konu sína af 

barnsförum og barnið fæðist andvana og geta má þess að keppinautarnir 

hlutu báðir undarleg örlög og dóu fyrir aldur fram. En við bætist í frásögnina 

að hér er um að ræða ástarsögu Þórdísar á Vindhæli er fékk óslökkvandi ást á 

manni sem var helmingi yngri en hún. Á hvorn kaupmanninn Þórdís kastaði 

sínum amorsörvum þarf líklegast ekki að velkjast í vafa um eða hvað? 

Efnisorð SÖGULEG LEIKRIT  

KAUPMENN  

BÖRN 

DAUÐI 

SORG 

ÁST  

HJÓNABANDIÐ  

BLÖNDUÓS 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigrún Valbergsdóttir 1948 

Flytjandi Leikfélag Blönduóss 

 

141 Ragnar Arnalds 1938 

Silfur hafsins : leikrit [í sex þáttum] / Ragnar Arnalds ; tónlist Elías Þorvaldsson. 

- (S.l. : s.n., [2004]). - 48 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Silfur hafsins var frumsýnt hjá Leikfélagi Siglufjarðar leikárið 2003-

2004, nánar tiltekið þann 27. mars 2004 og var í leikstjórn Lindu Maríu 

Ásgeirsdóttur. Sýningar sem urðu alls sex talsins fóru hins vegar ávallt fram á 

kaffihúsinu Kaffi Torgi á Siglufirði. Tilefni sýningarinnar (og að leikritið var 

samið) var til að minnast þess að 100 ár voru um þær mundir liðin frá því að 

síldveiðar hófust úti fyrir Íslandsströndum. 

Hlutverk Það munu 17 persónur vera skrifaðar inn í þetta leikrit, tíu karlar og sjö konur. 

Sýningatími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 
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Sviðsetning Lýsing skipar ríkan sess í sviðsetningu þessa leikrits sem sett var upp á 

kaffihúsi. Málaðir veggir leikmyndar en einkum og sér í lagi er notkun 

myndvarpa rík til þess að skapa götumyndir og umhverfi og þar með andblæ 

tímans sem greint er hér frá.  

Efnislýsing Leikritið ofangreinda er látið gerast á tveimur tímaskeiðum í Siglufirði, einkum 

sumarið 1903 en einnig haustið 1936. Það er síldarævintýrið sem Siglufjörður 

er heimsfrægur fyrir, sem er til umfjöllunar í leikritinu svo sem heiti þess 

bendir til og sögur ýmsar eru sagðar frá þessum gullaldartíma síldveiðanna við 

Ísland og Siglufjörður var sannarlega höfuðborg síldarútvegsins á þeim tíma 

sem tekinn er fyrir í leikritinu. 

Efnisorð SÖGULEG LEIKRIT 

GAMANLEIKIR 

SÍLDVEIÐAR 

SÍLDARSÖLTUN 

SIGLUFJÖRÐUR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Elías Þorvaldsson 1948 

Linda María Ásgeirsdóttir 1966 

Flytjandi Leikfélag Siglufjarðar 

 

142 Ragnar Jóhannesson 1913-1976 

Í áætlunarbílnum : gamanþáttur / Ragnar Jóhannesson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 18 s. 

- Handskrifað handrit. - Leikrit í einum þætti. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Í áætlunarbílnum, sem er 

einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk  Persónur leikritsins eru sex, fjórir karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 30 mínútur. 

Sviðsetning Þetta er stutt leikrit og gerist utan við og um borð í áætlunarbifreið.  

Efnislýsing Farþegar eru að tínast um borð, einn af öðrum eru þeir að koma sér fyrir og að 

því búnu verður lagt af stað. Leikritið rifjar upp gamla tíma frá fyrstu áratugum 

rútubílaaldar á Íslandi en samskipti farþeganna í þessari rútuferð eru í öndvegi 

og engar tvær rútuferðir eru nákvæmlega eins og margt getur nú borið við í 

einni dæmigerðri ferð. En bílstjórinn er hins vegar að líkindum kóngurinn í 
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hverri ferð. Það er aftur á móti farþegi í þessari ferð sem hefur ekkert of mikið 

álit á þessum fararmáta því hann er með reiðhnakk meðferðis inni í bílnum til 

öryggis ef óhapp yrði því hann gæti þá hugsanlega falast eftir hesti á leiðinni 

og haldið áfram för sinni þrátt fyrir rútubilun eða önnur óhöpp. Og það er nú 

sannarlega margt sem getur borið við í rútuferðum. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR  

FERÐALÖG 

ÁÆTLUNARFERÐIR 

HÓPFERÐABÍLAR  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

143 Ragnar Jóhannesson 1913-1976 

Sjómannshendurnar : gamanþáttur / eftir Ragnar Jóhannesson. - (S.l. : s.n., 

s.a.). - 25 s. - Ljósrit. - Leikrit í einum þætti.  

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Sjómannshendurnar, sem 

er einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Sex persónur í leikritinu, þrír karlar og þrjár konur. Ef til vill möguleiki á 

samnýtingu í leikarahópnum, þannig að sami aðili leiki fleiri en eitt hlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 45 mínútur. 

Sviðsetning Í það minnsta tvö svið eru í þessum einþáttungi. Hið fyrra væri þá stofa búin 

fátæklegum húsgögnum en síðara sviðið væri hins vegar krá í erlendri höfn en 

því væri þá skotið inn á milli. 

Efnislýsing Meginefni þessa stutta leikrits er það að tveir ungir menn, annar þeirra er 

Gunnar sem er sjómaður og stundar fiskveiðar, og svo Magnús sem er aftur á 

móti sjómaður á flutningaskipi í millilandasiglingum, bera báðir hlýjan hug til 

sömu stúlkunnar og hún heitir Dísa. Þeir biðla báðir til hennar en hún getur 

ekki á þeirri stundu gert strax upp hug sinn, því henni líst afar vel á þá báða. 

Hún kveður því upp úr með að hún muni velja þann þeirra sem verði með 

fallegri sjómannshendur vorið eftir. Á þeim tíma gengur ýmislegt á en við sögu 

koma Steini tréfótur sem er afi Dísu, Magga vinkona hennar, Mary 
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viðskiptavinur á kránni í útlöndum og ef til vill nokkrir aukaleikarar. Það kemur 

síðan í ljós í lokin hvorn ungu mannanna hún Dísa velur sem eiginmann. Hér er 

allt léttleikandi, bæði í orði og söng. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

MAKAVAL  

SJÓMENN 

FISKVEIÐAR 

SIGLINGAR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

144 Schimmelpfennig, Roland 1967 

Konan áður / Roland Schimmelpfennig ; þýðing Hafliði Arngrímsson. - 

([Reykjavík : Þjóðleikhúsið, 2007]). - 55 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli 

Die Frau von früher : Stücke 1994-2004 (2004). 

Sýningar Leikritið Konan áður var frumflutt í Þjóðleikhúsinu, Smíðaverkstæðinu, leikárið 

2007-2008 og var í leikstjórn Hafliða Arngrímssonar sem jafnframt þýddi 

leikritið. Frumsýningin var þann 16. nóvember 2007 og sýningar fóru fram sem 

áður segir á Smíðaverkstæðinu. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru fimm talsins, tveir karlar og þrjár konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 100 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmynd leikritsins er íbúð þar sem allri búslóðinni hefur verið pakkað niður. 

Efnislýsing Frank og Kládía hafa verið gift í nítján ár, þau eru miðaldra og þrá breytingar. 

Þau hafa pakkað búslóðinni niður í kassa og ætla að hefja nýtt líf með syni 

sínum handan við hafið þegar æskuást fjölskylduföðurins birtist skyndilega og 

krefst þess að hann efni gamalt loforð. Hvað er þá til ráða? 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

FJÖLSKYLDAN 

ÁST 

ÞRÁHYGGJA 
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ÞÝSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn   Hafliði Arngrímsson 1951 

Flytjandi Þjóðleikhúsið, Smíðaverkstæðið 

 

145 Schmidt, Hans Josef  

Þrjú þúsund mýs : leikur með hugmyndaflugi í þremur þáttum / eftir Hans 

Josef Schmidt ; þýðandi Ása Jónsdóttir. - (S.l. : [Bandalag íslenskra leikfélaga, 

1973]. - 65 s. - Fjölritað handrit. - Titill á frummáli The three thousand mice of 

doctor Proctor.  

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Þrjú þúsund mýs hér á 

landi. 

Hlutverk Persónur eru níu í leikritinu, þrír karlar og sex konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur.  

Sviðsetning Það er eitt svið en mikið um tilfæringar í þáttunum þremur. Í byrjun, það er í 

fyrsta þætti sést inn í setustofu heima hjá persónunum Öllu og Tómasi og 

lýsing er á öllum sviðsbúnaði þarna á undan í handriti, til dæmis það að 

gluggar skuli vera gegnsæir svo sjáist hvað gerist fyrir utan húsið sem einnig 

hefur víst kjallara. Mikilvæg starfsemi fer til dæmis fram í hlöðunni svo 

framvindan er á nokkrum stöðum. En meginhluti leikritsins fer fram í téðri 

setustofu þótt ýmislegt gerist utan hennar sem áður segir. Lýsing á 

sviðsetningu er með ágætum í handritinu. Í lokin eru svo nokkrar leikreglur 

settar fram er snertir sviðsetningu leikritsins og er það varðandi hvernig staðið 

skuli að málum varðandi ketti og mýs sem koma umtalsvert við sögu þar. 

Efnislýsing Leikritið gerist heima hjá Öllu (Körlu) og Tómasi (föðurnum). Dr. Prófglaður 

(Proctor) leigir hlöðuna þeirra fyrir tilraunir sínar. Hann hefur fundið upp lyf 

sem getur aukið og minnkað vöxt og er að prófa það á 3000 músum í 

hlöðunni. Síðan þegar tvö músaferlíki taka til sinna ráða, þá fara einkennilegir 

hlutir að gerast og ekki bætir úr skák að Katrín frænka er með ofnæmi fyrir 

dýrum. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ABSÚRDISMI 

OFNÆMI  

TILRAUNIR Á DÝRUM  

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 



Að skrá leikrit  -  Sigmar Þór Óttarsson 

204 

Nöfn Ása Jónsdóttir 1919-1993 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

146 Shakespeare, William 1564-1616 

Fimmtán mínútna Hamlet : einþáttungur / William Shakespeare ; leikgerð Tom 

Stoppard eftir leikriti William Shakespeare [Hamlet] ; þýðandi Guðjón Ólafsson 

með aðstoð Jú Nó Hú. - (S.l. : s.n., s.a.). - 19 s. - Titill á frummáli 15-minute 

Hamlet [1979]. - Jú Nó Hú = William Shakespeare. 

Sýningar Leikritið Fimmtán mínútna Hamlet, sem er einþáttungur, var frumflutt hjá 

Leikfélagi Selfoss leikárið 1992-1993 í leikstjórn Guðrúnar Höllu Jónsdóttur og 

Kristins Pálmasonar.  

Hlutverk Í þessari leikgerð eftir Tom Stoppard koma fyrir fjórtán persónur en gert er ráð 

fyrir að sami leikari geti í einstökum tilvikum leikið fleiri en eitt hlutverk og er 

það kallað samnýting (dúbblering) leikarahópsins þegar skörun hans í leik er 

slík að sama leikari geti leikið fleiri en eitt hlutverk. Þannig er einungis gert ráð 

fyrir sex leikendum hér, fjórum karlleikendum og tveimur kvenleikendum. 

Tveir karlleikendanna hafa hvor um sig þrjú hlutverk en einn karlleikandi hefur 

fimm hlutverk í hendi. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 35 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin skal vera í mynd kastala, hér er það Helsingjaeyrarkastali og helst 

sú sama allan tímann. 

Efnislýsing Leikgerðin umrædda sem byggð er á leikriti William Shakespeare um Hamlet 

Danaprins en er í verulega styttri útgáfu. Eftir fyrsta rennslið og uppklapp að 

þá er aftur rennt sér í gegnum textann en þá á aðeins þremur mínútum, 

algjörri hraðferð. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

HAMLET  

DANMÖRK 

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðjón Ólafsson 1955 

Guðrún Halla Jónsdóttir 1958 
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Jú Nó Hú [Shakespeare, William] 

Kristinn Pálmason 1963-2014 

Tom Stoppard 1937 

Flytjandi Leikfélag Selfoss 

 

147 Shanley, John Patrick 1950 

Danni og hinn djúpi blái sjór / eftir John Patrick Shanley ; snarað hefur á 

íslensku Ásgeir Sigurvaldason. - (S.l. : s.n., s.a.). - 46 s. - Ljósrit. - Titill á 

frummáli Danny and the deep blue sea, 1984. - Leikrit í þremur atriðum. 

Sýningar Leikritið Danni og hinn djúpi blái sjór var frumflutt hér á landi hjá Og-

leikhúsinu leikárið 1991-1992 í leikstjórn Ásgeirs Sigurvaldasonar. Ekki er vitað 

um aðrar uppfærslur hér á landi af þessu leikverki. Leikritið á uppruna sinn að 

rekja til New York þar sem það var fyrst sett á svið árið 1984. 

Hlutverk Fjöldi persóna í leikverkinu eru tvær, karl og kona.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Í handriti er komið orðum að stílbragði sýningarinnar þar sem sagt er að 

leikritið sé tilfinningalega séð raunsætt þótt það gerist ekki í hinum 

raunverulega heimi. Þeir sviðsmunir sem eru athöfn leikritsins nauðsynlegir 

eiga að vera á sviðinu og ennfremur er lýsingu einungis beint á svæði þar sem 

leikur á sér stað. Í fyrsta atriði eru tvö borð á sviðinu, hvort fyrir sig lýst 

skyggðu ljósi. Atriði tvö gerist í litlu herbergi með öllum hornvinklum 

skekktum. Þar á gólfinu liggja persónur leikritsins, Rúna og Danni, á dýnu og 

einhvers staðar fyrir ofan þau er lítill bjagaður gluggi. Nánari lýsingu á 

herberginu er að hafa í leikhandritinu. Og atriði þrjú gerist einnig í þessu sama 

herbergi. 

Efnislýsing Í upphafi leikritsins er sviðsmyndin hringlaga bar þar sem tvær 

utangarðsmanneskjur þjóðfélagsins, þau Danni og Rúna, hafa sest við borð í 

námundan við hvort annað.. Innan skamms taka þau þó með tvístígandi hætti 

að ræða málin sín í milli um leið og þau kneyfa sitt öl. Og merkilegt nokk að þá 

eru þau þá stundina alein þarna á barnum. Danni, hann er ungur og óheflaður 

maður, sem er fullur óbeitar á sjálfum sér, verður ofbeldisfullur í 

viðsjárverðum aðstæðum og gefur þá skynseminni einatt langt nef. Rúna, hún 
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hins vegar sem er fráskilin, ung kona og er full sektarkenndar vegna þess að 

hún hefur neyðst til að láta vandræðaunglinginn, son sinn, í fóstur hjá 

foreldrum sínum. Hann, sem fengið hefur viðurnefni Skepnan í hópi 

þungaflutningabílstjóra, vinnufélaga sinna, virðist ekki hafa neina 

tilfinninganæmni farteskinu. Öðru er til að dreifa hjá Rúnu er liðið hefur fyrir 

slæmar minningar af kynferðisofbeldi sem hún varð fyrir á yngri árum af hendi 

föður síns. Sá atburður hafði orðið þess valdandi að hún bar nánast ekkert 

traust til karlmanna upp frá því. Þau Danni og Rúna ná samt það vel saman 

þarna inni á barnum að það verður úr að þegar þau yfirgefa staðinn að þau 

ákveða að eiga nótt saman. Hjá þessu fólki, sem hefur orðið að utanveltufólki í 

þjóðfélaginu, hefur skapast sá möguleiki að það geti í fyrsta sinn á lífsleiðinni 

átt í einlægu sambandi við aðra manneskju og haft á tilfinningunni í leiðinni að 

það sé þýðingarmikið. Þegar dregur að lokum leikritsins liggur ljóst fyrir hjá 

þeim að engin auðveld svör við ýmsum vandamálum eru uppi á yfirborðinu. 

En í sameiningu virkja þau leik- og meðaumkunarhæfileika í persónuleika 

sínum til að ná að hreinsa þar út ýmsa illa anda og fá fyrirgefningu vegna 

tilvistar þeirra. Og þótt ekki verði undan því komist að segja frá því að þau 

Danni og Rúna hafi náð sínu marki með sársaukafullum hætti, að þá eru 

framtíðarvonir þessa fólks sem á átti með sér örlagaríkan fund á ónefndum 

bar nánast lausar við biturð og einmannaleika upp frá því. Þær tilfinningar sem 

höfðu myrkvað svo tilveru þeirra voru úr brottu gengnar og birtuskeið haldið 

innreið í þess stað. 

Efnisorð FÉLAGSLEG VIÐFANGSEFNI 

TILVISTARKREPPUR 

UTANGARÐSMENN 

KRÁR  

ÁST  

NEW YORK 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ásgeir Sigurvaldason 1958 

Flytjandi Og-leikhúsið 
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148 Sigríður Gísladóttir 1957 

Hótelbarinn / höfundur Sigríður Gísladóttir. - ([Stykkishólmur] : s.n., [2001]). - 

49 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Hótelbarinn var frumflutt hjá Leikfélaginu Grímni í Stykkishólmi 

leikárið 2000-2001 og var í leikstjórn Þrastar Guðbjartssonar. Frumsýningin var 

þann 22. febrúar 2001 og leiksýningar fóru fram í Gamla samkomuhúsinu í 

Stykkishólmi hvar Grímnir hafði komið sér upp og haft aðstöðu. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru tólf, jafnt kynjahlutfall, sex karlar og sex konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er í mynd lítils hótelbars þar sem leikritið gerist. 

Efnislýsing Persónur leikritsins Hótelbarinn eru starfsfólk og gestir lítils bars, væntanlega 

á hóteli staðarins. Við fylgjumst með gleðskapnum eina kvöldstund og svo 

eftirköstum morguninn eftir. Ekki er beinlís hægt að segja að um beina 

framvindu sé að ræða í frásögn heldur miklu frekar að brugðið sé upp 

svipmyndum. Fylgst er með fólki sem er að hamast við að skemmta sér, 

drekka, daðra og klæmast. Eða bara gera eitthvað sem allt eins gæti gerst á 

hótelbar. Þegar líður á seinni hlutann örlar á fléttu í frásögn, lítilli sögu um víxl 

á ferðatösku í gamalkunnum farsastíl. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

HÓTEL 

SKEMMTANIR  

ÁFENGISNEYSLA  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Þröstur Guðbjartsson 1952 

Flytjandi Leikfélagið Grímnir, Stykkishólmi 

 

149 Sigríður Lára Sigurjónsdóttir 1974 

Listin að lifa / eftir Sigríði Láru Sigurjónsdóttur. - (S.l. : [Leikfélag 

Fljótsdalshéraðs, 2006]. - 54 s. - Ljósritað handrit. - Leikritið er í 34 atriðum. 

Sýningar Leikritið Listin að lifa var frumflutt hjá Leikfélagi Fljótsdalshéraðs leikárið 

2006-2007 og var í leikstjórn Odds Bjarna Þorkelssonar. Frumsýning leikritsins 

var þann 11. nóvember 2006 og sýningar fóru fram í Félagsheimilinu að 
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Iðalvöllum á Fljótsdalshéraði. Um vorið fékk leikritið og aðstandendur þess 

ánægjulega útnefningu því leikritið var valið athyglisverðasta áhugaleiksýning 

leikársins 2006-2007. Af því tilefni hlotnaðist leikhópnum sá heiður að setja 

leikritið upp í Þjóðleikhúsinu og var það sýnt í Kassanum [Kúlunni] dagana 7. 

og 8. júní 2007. 

Hlutverk Persónur og leikendur í leikritinu eru þrír, einn karl og tvær konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 100 mínútur. 

Sviðsetning Þar sem leikatriðin eru 34 talsins og umfjöllunarefnið er æviskeiðið hjá þremur 

vinum að þá skiptir ört um svið en sviðsbúnaður er ekkert ýkja flókin. Svo 

dæmi sé tekið í upphafsatriðinu Ungabörn að þá eru ungabörnin þrjú, Diddi, 

Dúa og Dudda, á sviðinu þar sem engin sérstök leikmynd er til staðar. Hvert 

atriði er tiltekið í handriti svo sem vera ber og gerð þar grein fyrir 

sviðsetningu. 

Efnislýsing Í leikritinu er fjallað um mannsævina í spaugilegu ljósi en alls er tæpt á einum 

þrjátíu og fjórum atriðum sem dæmi um að geti brugðið upp á æviskeiðinu. 

Diddi, Dudda og Dúa fylgjast alltaf að og þekkjast alla ævi. Þeim er sem sagt 

fylgt eftir frá vöggu tilgrafar og verkið sýnir merkisviðburði í lífi sérhvers þeirra 

og ekki síst hvernig samskiptum þeirra þriggja innbyrðis er háttað. Í leikritinu 

er komið inn á þætti eins og ást og vináttu, framhjáhald og svik og 

áhorfendum gefin upp leikræn mynd af þeim línudansi sem lífið getur 

stundum verið. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

MANNSÆVIN  

VINÁTTA  

ÁST 

FRAMHJÁHALD 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Oddur Bjarni Þorkelsson 1971 

Flytjandi Leikfélag Fljótsdalshéraðs 
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150 Sigríður Lára Sigurjónsdóttir 1974 

Ungir menn á uppleið / eftir Sigríði Láru Sigurjónsdóttur. - ([Reykjavík : 

Stúdentaleikhúsið, 2001]). - 48 s. - Ljósritað handrit.  

Sýningar Leikritið Ungir menn á uppleið var sýnt hjá Stúdentaleikhúsinu leikárið 2000-

2001 og var í leikstjórn Bergs Þórs Ingólfssonar. Leikritið var frumsýnt þann 11. 

mars 2001 og fóru sýningar þess fram í Stúdentakjallaranum við Hringbraut. 

Þess má geta að uppsetningin á leikritinu Ungir menn á uppleið var síðan valin 

athyglisverðasta leiksýning áhugaleikhóps þetta sama leikár og í 

viðurkenningarskyni var leikritið sýnt einu sinni, þann 27. maí 2001, á stóra 

sviði Þjóðleikhússins. 

Hlutverk Persónur eru alls þrettán í leikritinu, sjö karlar og sex konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Leiksviðið er veislusalur með langborði fyrir 10 manns í miðjum salnum. 

Einhvers staðar í rýminu er bar og á bak við hann er gengið inn í eldhúsið. 

Unnið er að lokafrágangi við að dúka borðin þegar leikritið hefst. 

Efnislýsing Leikritið gerist á einu kvöldi á veitingastað og fjallar um karlaklúbb sem nefnist 

Ungir menn á uppleið. Meðlimir karlaklúbbsins eru að koma saman á 

veitingastaðnum til þess að halda upp á hátíðarkvöld klúbbsins. Þeir eru í 

rauninni fimm klúbbmeðlimirnir en sá fimmti þeirra mætir ekki þetta kvöldið. 

Leikritið gengur svo út á vangaveltur hinna varðandi lífið og tilveruna. Þarna 

eru sannkallaðir framagosar sem hægt væri að kalla verðbréfagutta í 

peningaleit. Samskipti þeirra innbyrðis, yfirvofandi gjaldþrot, framhjáhald og 

fleira gerir óumflýanlegt uppgjör áhrifamikið og endanlegt. Hér má ætla að á 

ferðinni sé ádeila með gamansömu ívafi. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

HÁÐSÁDEILUR  

FÉLAGSLÍF 

KARLAR 

VERÐBRÉFAFYRIRTÆKI  

GJALDÞROT  

FRAMHJÁHALD 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 
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Nöfn Bergur Þór Ingólfsson 1969 

Flytjandi Stúdentaleikhúsið 

 

151 Sigrún Sól Ólafsdóttir 1968 

Náttúran kallar! : gamanleikur / Sigrún Sól Ólafsdóttir og Leikfélag Selfoss. - 

(S.l. : [Leikfélag Selfoss, 2005]). - 42 s. - Ljósritað handrit. - Leikrit í fjórum 

þáttum og 29 atriðum alls. 

Sýningar Hér er um að ræða spunaleikrit sem nefnist Náttúran kallar en það var samið 

af leikstjóra þess, Sigrúnu Sól Ólafsdóttur og leikhópi innan Leikfélags Selfoss 

leikárið 2004-2005. Leikritið var síðan frumsýnt 22. janúar 2005. Og sýningar 

þess sem voru í Litla-leikhúsinu við Sigtún á Selfossi héldu áfram eitthvað fram 

á vorið 2005. Þessi leiksýning var einnig flutt á alþjóðlegri leiklistarhátíð á 

Akureyri árið 2005 en þetta var 64. leikverkefni leikfélagsins á 47. starfsári 

þess. 

Hlutverk Persónur er tólf talsins í leikritinu, sex karlar og sex konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 80 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið er í fjórum þáttum og innan hvers þáttar eru mismunandi fjöldi atriða 

eða frá tveimur atriðum eins og í fjórða þætti og upp í 10 atriði eins og í fyrsta 

og þriðja þætti. En leikritið hefst á forleik. 

Efnislýsing Þetta leikrit verður til upp úr svokölluðum spuna þar sem leikhópurinn í heild 

ásamt leikstjóra leggur til efni þannig úr verður leiksýning. Þemað í 

spunahugsuninni sem hér um ræðir, eru vangaveltur um hvernig 

ferðamenningu Íslendinga innanlands er háttað en umfjöllunarefnið er tekið 

með grínhönskum og því velt upp á ýmsa vegu. En síðan má benda á það að 

engar tvær sýningar voru nákvæmlega eins hjá leikhópnum þegar sýningaferli 

leikritsins Náttúran kallar, stóð yfir. Í grófum dráttum er leikritið á þessa lund: 

nýrík hjón halda af stað á ættarmót að Búðum á Snæfellsnesi en fyrir 

misskilning enda þau á tjaldstæðinu á Flúðum. Þau ákveða að gera gott út 

hlutunum og staldra við. Þar kynnast þau alls kyns furðulegum persónum yfir 

eina helgi, m.a. sjálfumglaða tjaldvarðarflagaranum, fullkomna parinu, 

einstæðu móðurinni með vandræðaunglinginn, drykkfellda fyrrum fræga 

helgarpabbanum, náttúruunnandi túristanum, flöskuelskandi héraðslöggunni í 
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tilvistarkreppu og fleirum skemmtilegum. Segja má að helgin þróist heldur 

betur á annan veg en til var ætlast. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

SPUNI Í LISTUM 

FERÐAÞJÓNUSTA 

FERÐASÖGUR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Leikfélag Selfoss 

Sigrún Sól Ólafsdóttir 1968 

Flytjandi Leikfélag Selfoss 

 

152 Sigrún Sól Ólafsdóttir 1968 

Það grær áður en þú giftir þig [: spuni byggður á Kirsuberjagarði Tsjekhovs] / 

eftir Sigrúnu Sól Ólafsdóttur og leikhópinn. - (S.l. : [Leikfélag Kópavogs, 2005]). 

- 24 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Það grær áður en þú giftir þig var frumflutt hjá Leikfélagi Kópavogs 

leikárið 2005-2006 og var í leikstjórn Sigrúnar Sólar Ólafsdóttur sem ásamt 

leikhópnum var höfundur leikritsins. Frumsýningardagurinn var 5. nóvember 

2005 og sýningar á leikritinu fóru fram í Félagsheimili Kópavogs stóðu fram á 

vorið. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru átta talsins, sex karlar og tvær konur.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 45 mínútur. 

Sviðsetning Þar sem verkið er spunaverk, að þá unnið er útfrá samkomulagi leikaranna um 

það hver sé aðalsnúningspunktur hverrar senu. Handritið er því meira 

viðmiðun en eiginlegt handrit. Leikritið er spuni en byggt á hinu fræga verki 

Tsjekhovs, Kirsuberjagarðinum, og leiksviðið er heimili Grönvelts-

fjölskyldunnar.  

Efnislýsing Það er nútíminn og leikritið gerist í litlum bæ, Sandhellisgerði á Suðurfjörðum. 

Grönveltsfjölskyldan mun eitt sinn hafa verið voldugasta ættin á fjörðunum. 

Þau búa í hlíðinni ofan við bæinn, í einu fallegasta húsi þessa landshluta. 

Umhverfis húsið er Grönveltslundur, hin fræga skógrækt sem Grönvelt gamli 

og Dillý, konan hans, ræktuðu upp. Hann stofnaði til útgerðar, byggði upp 
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frystihúsið og veitti hundruðum manna atvinnu. Veldi hans var og varð stórt. 

En við fráfall hans að þá seldu erfingjar hans kvótann í burtu, húsið sem 

fjölskyldan bjó í er nú að hruni komið, og þar að auki er það á 

snjóflóðahættusvæði, þannig að nú má ekki búa í því nema á sumrin. 

Grönveltslundur er að kafna í illgresi og Ástvaldur, elsti sonurinn, gerir ekkert 

til að bjarga málunum. En Lúðvík er athafnamaður. Hann er fæddur og 

uppalinn í plássinu. Hann gerir út þessa tvo báta eru enn á staðnum, hann 

rekur videóleiguna og bensínstöðina og hann vill bænum vel. Hann vill snúa 

vörn í sókn og hann vill framkvæmdir. Hann vill nýta það að flugvöllurinn 

stendur við bæjardyrnar og nú er verið að grafa göng gegnum fjallið. Hann vill 

nýja ímynd á Sandhellisgerði. En hlusta Grönveltserfingjarnir á hann? 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

SPUNI Í LISTUM 

SJÁVARBYGGÐIR  

KVÓTAKERFI [sjávarútvegur]  

LÍFSKJÖR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigrún Sól Ólafsdóttir 1968 

 Leikfélag Kópavogs 

Flytjandi Leikfélag Kópavogs 

 

153 Sigrún Valbergsdóttir 1948 

Ábrystir með kanel / eftir Sigrúnu Valbergsdóttur. - ([Reykjavík] : s.n., [1998]). 

- 39 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Ábrystir með kanel var frumflutt hjá Snúði og Snældu, leikfélagi Félags 

eldri borgara í Reykjavík leikárið 1998-1999, í leikstjórn Helgu E. Jónsdóttur, 

nánar tiltekið 20. febrúar 1999. Leikritið var sýnt alls í 12 skipti í húsnæði 

Möguleikhússins við Hlemm.  

Hlutverk Níu leikendur, allir á eftirlaunaaldri, 70-75 ára, fimm kvenhlutverk og fjögur 

karlhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 70 mínútur. 



Aðalskrá 

213 

Sviðsetning Leiksviðið er bóndabær þar sem farið er að bjóða upp á gistipláss og ýmsa 

ferðaþjónustu. 

Efnislýsing Leikurinn gerist í rammíslensku umhverfi, á sveitabæ í afdal, þar sem boðið er 

upp á bændagistingu og notaðar eru nýjar aðferðir í markaðssetningu. 

Lífsglaðir eldri borgarar streyma á staðinn og ævintýrin bíða á hverju strái. 

Margur misskilningurinn á sér hins vegar stað í leiknum þar sem fyrirgangurinn 

er talsverður. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

GAMANLEIKIR  

FERÐAÞJÓNUSTA 

BÆNDABÝLI 

ALDRAÐIR 

ÓHEFÐBUNDNAR LÆKNINGAR  

SPILASPÁR  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Helga E. Jónsdóttir 1945 

Flytjandi Snúður og Snælda, leikfélag Félags eldri borgara í Reykjavík 

 

154 Sigurgeir Hilmar Friðþjófsson 1946 

Þuríður og Kambsránið / eftir Sigurgeir Hilmar Friðþjófsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 

63 s. - Ljósritað handrit.  

Sýningar Leikritið Þuríður og Kambsránið var frumflutt hjá Leikfélagi Selfoss á leikárinu 

2005-2006 í leikstjórn Jóns Stefáns Kristjánssonar. Frumsýningardagurinn var 

10. mars 2006 og sýningar á leikritinu fóru fram í Leikhúsinu við Sigtún á 

Selfossi. Þess má geta að þessi uppsetning Leikfélags Selfoss var valin 

athyglisverðasta áhugaleiksýningin í frumuppfærslu árið 2006 hjá Bandalagi 

íslenskra leikfélaga. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru 25 talsins, 18 karlar og sjö konur. Auk þess koma fram 

fimm börn í hlutverki aukaleikara. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 
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Sviðsetning Nokkur leiksviðsskipti eru í leiksýningunni en tímabilið sem sagan í leikritinu á 

að gerast er í febrúar 1827. Sviðskiptin eru yfir 20 og einnig eru myndir. Um 

þetta ber handritið gott vitni. 

Efnislýsing Leikritið segir frá hinu fræga Kambsráni í Flóa árið 1827 og hvernig Þuríður 

formaður Einarsdóttir átti sinn þátt í rannsókn málsins. Ránið að Kambi var 

eitt umfangsmesta sakamál 19. aldar á Íslandi og þáttur Þuríðar formanns á 

Stokkseyri í lausn málsins var einstakur. Það sem gerði málið svo erfitt var að 

sakborningarnir tengdust fjölmörgum Sunnlendingum ættarböndum og það 

gerði alla ákvarðanatöku í sakamálinu erfiða. Þuríður þótti á sinni tíð mikil og 

dugandi baráttukona í hörðum karlaheimi og framganga hennar í þessu máli 

þótti fólki vera ógleymanleg og til eftirbreytni.  

Efnisorð SÖGULEG LEIKRIT  

DÓMSMÁL 

KAMBSRÁNIÐ  

ÞURÍÐUR FORMAÐUR  

FLÓINN (Árnessýsla) 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Jón Stefán Kristjánsson 1958 

Flytjandi Leikfélag Selfoss 

 

155 Siguringi Sigurjónsson 1971 

Ráðalausir menn : einþáttungur / eftir Siguringa Sigurjónsson. - ([Reykjavík] : 

s.n., [2002]). - 23 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Ráðalausir menn var frumflutt hjá Leikfélagi Keflavíkur leikárið 2002-

2003 og var í leikstjórn höfundar þess, Siguringa Sigurjónssonar. Frumsýningin 

var þann 23. janúar og fóru sýningar leikritsins fram í Frumleikhúsinu í 

Keflavík. En síðar á sama ári var flutt með þetta leikverkefni sem þá kallaðist 

Ráðalausir menn til Reykjavíkur til að setja það á svið í Tjarnarbíói þar sem það 

var sýnt öðru hvoru allt haustið framundir jól 2003. Leikstjórn leikritsins eftir 

að það fluttist í Tjarnabíó var hins vegar í höndum Ingólfs Níelsar Árnasonar og 

jafnframt voru fengnir til nýir leikarar, í báðum tilvikum atvinnumenn í faginu. 

Hlutverk Tvær persónur eru í leikritinu, það er tveir karlar. 
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Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin er heimilisstofa hjá Steina niðri í miðbæ. Ýmsu í stofunni lýst 

nokkuð nákvæmlega, til dæmis sófasetti. Steini er einn heima og tónlistin í 

botni og hann á von á kunningja sínum, Jóa, og upphitun í gangi fyrir kvöldið. 

Efnislýsing Leikritið Ráðalausir menn sem er svo sannarlega réttnefni á leikverkinu fjallar 

um vandræði tveggja vina, Jóa og Steina, í kvennamálum og ólíkar leiðir þeirra 

til að takast á við þann vanda. Meðan drifkraftur Jóa er fyrst og fremst 

greddan, það að komast yfir kvenmann án þess að því fylgi einhverjar 

tilfinningar eða umhugsun í ábyrgðarátt varðandi afleiðingar af samfundum, 

að þá hverfur Steini á vit rósrauðra drauma um hið fullkomna samlíf karls og 

konu. Þeir rökræða og rífast um markmið og leiðir, sprengja 

draumablöðrurnar hvor fyrir öðrum en hætta sér að lokum út á kjötmarkað 

næturlífsins. Árangurinn er aftur á móti fyrirsjáanlegur, þetta eru sannarlega 

ráðalausir menn eða það er ýmislegt sem bendir til þess. 

Efnisorð GAMANLEIKIR 

TILVISTARKREPPUR 

KYNFERÐISMÁL  

MAKALEIT 

ÁST  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ingólfur Níels Árnason 1971 

 Siguringi Sigurjónsson 1971 

Flytjandi Leikfélag Keflavíkur  

 Leikhópurinn Ráðalausir menn 

 

156 Simon, Neil 1927 

Heima hjá ömmu / höfundur Neil Simon ; þýðandi Ólafur Gunnarsson. - 

([Reykjavík : Leikfélag Reykjavíkur, 1992]). - 71 s. - Ljósritað handrit. - Titill á 

frummáli Lost in Yonkers [1991]. 

Sýningar Leikritið Heima hjá ömmu eftir Neil Simon var frumflutt hjá Leikfélagi 

Reykjavíkur í Borgarleikhúsinu leikárið 1992-1993 og var í leikstjórn Hallmars 

Sigurðssonar. Frumsýningardagurinn var þann 18. október 1992 og sýningar 



Að skrá leikrit  -  Sigmar Þór Óttarsson 

216 

fóru fram á stóra sviði leikhússins. Önnur uppsetning á áðurgreindu leikverki 

eftir Neil Simon var hjá Leikfélagi Dalvíkur leikárið 2010-2011 í leikstjórn 

Aðalsteins Bergdal. Leikritið var þá frumsýnt í Menningar- og stjórnsýsluhúsinu 

Bergi á Dalvík þann 25. mars 2011. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru sjö talsins, fjórir karlar og þrjár konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 140 mínútur.  

Sviðsetning Leiksviðið er heimili í smábæ í Bandaríkjunum á fyrri hluta 5. áratugar síðustu 

aldar. 

Efnislýsing Sagan gerist á heimili í Yonkers, smábæ norðan við New York árið 1942. 

Amman, frú Kurnitz, er þýskur gyðingur sem rekur sælgætisverslun í bænum. 

Eldri sonur hennar, Eddi, er komin í heimsókn með tvo stálpaða syni sína. 

Hann hefur nýlega misst eiginkonu sína og hefur steypt sér í miklar skuldir 

vegna hjúkrunar á henni. Hann er kominn í hendur okrara og sér aðeins eina 

leið út úr ógöngunum - að taka við starfi sem felst í löngum og ströngum 

ferðalögum þvert og endilangt yfir Bandaríkin. Drengjunum er því komið í 

fóstur hjá ömmu. Heimilishald gömlu konunnar er í föstum skorðum. Yngsta 

dóttir hennar, Bella, breytir þar engu um, þó að hún sé þroskaheft og lendi í 

ýmsu. Ekki heldur yngri sonur hennar og bróðir Edda, Louie, sem vinnur hjá 

mafíunni og er í ýmsum vandræðum. Þaðan af síður er dóttirin Gerda. Hins 

vegar eru allir eru lafhræddir við ömmu, sem stjórnar öllu á heimilinu með 

harðri hendi. Í leikritinu upplýsist það hvernig hefur til tekist með fóstur 

piltanna tveggja, hvernig vera þeirra á heimilinu breytir í raun þeim aðstæðum 

þar sem ekkert virtist geta haft áhrif í breytingarátt. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

FJÖLSKYLDAN  

GYÐINGAR  

UPPELDI  

ÞROSKAHEFTIR 

GLÆPAHRINGIR 

NEW YORK 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Aðalsteinn Bergdal 1949 
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Hallmar Sigurðsson 1952 

Ólafur Gunnarsson 1948   

Flytjandi Leikfélag Dalvíkur 

Leikfélag Reykjavíkur, Borgarleikhúsi 

 

157 Sjóni Sands [duln. f. Steinar Sigurjónsson] 1928-1992 

Valse Triste / Sjóni Sands. - (S.l. : s.n., s.a.). - 53 s. - Ljósritað handrit. - Leikrit í 

þremur hlutum.  

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar þessa leikrits, Valse Triste, hér á 

landi. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru átta talsins, sex karlmenn og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 100 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið skiptist upp í þrjá hluta. Hver hluti hefst á tiltekinni sviðsmynd sem 

dofnar upp eftir því sem líður á þann hluta. Fyrsti hluti hefst á litlum danspalli í 

sveit. Í öðrum hluta erum við stödd tveimur áratugum síðar frá 

danspallsatriðinu og þá í hótelsal. Loks í þriðja hluta erum síðan stödd aftur 

við litla danspallinn 40 árum síðar og sá er heldur en ekki orðinn 

niðurdrabbaður.  

Efnislýsing Leikritið Valse Triste eða Dansinn, sem það gæti allt eins heitið, gerist á 

útidanspalli í ónefndri sveit en í millikafla í hótelsal. Þar segir einkum af 

þremur mönnum, þeim Hábert, Gilbert og Albert og samtölum þeirra við aðra 

gesti. Gilbert, spjátrungslegur maður um fertugt, dansar og daðrar við Unu, 

konu á líku reki. Hún gefur hins vegar hinum sjötuga Hábert, sem þarna er 

íklæddur arabískum klæðum og með flughjálm á höfði, meiri gaum. Hábert 

lætur sig hins vegar hverfa og þá stígur persónan Albert fram á sjónarsviðið, 

hans hlutverk er á vissan hátt að vera sögumaðurinn. Hann uppfræðir Unu um 

skáldskapardrauma Gilberts og einnig um hvernig samskiptum þeirra þriggja, 

það er Gilberts, Háberts og hans sjálfs, Alberts, er háttað. Albert sögumaður 

segir frá því hvernig Hábert frelsaði hann og að hann kenndi þeim Gilbert að 

fljúga. Gilbert hafi viljað ná sömu færni í fluginu og Hábert en það var honum 

ofviða. Einmitt við eina slíka tilraun að jafna við lærimeistarann fór Gilbert yfir 

í aðra vídd og kom gerbreyttur til baka. Umræðurnar á dansgólfinu eru 
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langoftast á alvarlegum pólitískum nótum, heimspekilegar og háfleygar í senn. 

Þetta fólk hittist aftur þótt áratugir líði á milli á umræddum dansgólfum og 

það heldur sama þræðinum í umræðunum þrátt fyrir tímaflakkið. Spurningin 

stóra er hins vegar sú hvort fólk sé alltaf að tala saman á sömu bylgjulengd? 

Efnisorð SVEITALÍFSSÖGUR 

DREIFBÝLI  

DANS 

ABSÚRDISMI 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

158 Steingrímur Dúi Másson 1962 

Þessi...þessi maður / eftir Steingrím Dúa Másson og Kára Halldór Þórsson. - 

(S.l. : [Leiksmiðjan Ísland, 1988]). - 24 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Þessi, þessi maður var frumflutt af áhugaleikhópnum Leiksmiðjan 

Ísland í júnímánuði 1988 og var í leikstjórn annars höfundar leikritsins, Kára 

Halldórs Þórssonar. Frumsýningardagurinn var 19. júní 1988 og sýningar á 

leikritinu fóru fram í fyrrverandi málmsteypu Vélsmiðjunnar Héðins við 

Vesturgötu. 

Hlutverk Hlutverk eða persónur skv. handriti eru átta að tölu en kynjaskipting ekki látin 

í ljósi þar, heldur eru persónur merktar bókstöfum frá A til H.  

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 45 mínútur. 

Sviðsetning Engin sérstök leikmynd og frekar unnið með og í opnu rými þar sem lýsing 

skapar ákveðna leikmynd eða afstöðu leikpersónanna hverju sinni. 

Efnislýsing Leikritið fjallar um átta persónur, fjóra karla og fjórar konur, sem hafa 

einhverra hluta vegna farið í ferðalag og enda fyrir tilviljun á sama staðnum. 

Þau eru öll mjög ólík, hafa aldrei sést áður, og hefðu aldrei kynnst nema fyrir 

þessa tilviljun. Verkið snýst um þau tengsl sem myndast þeirra á milli, og þau 

áhrif sem þessi kynni hafa á líf þeirra. Það er óhætt að segja að það sem gerist 

sé afgerandi fyrir þau öll, og það jafnvel þó það sé ef til vill ekki alltaf sýnilegt. 

Efnisorð TILRAUNALEIKHÚS 
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FERÐALÖG  

REYNSLUSÖGUR 

FÉLAGSFRÆÐI 

GILDISMAT 

LÍFSHÆTTIR 

LÍFSKJÖR  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Kári Halldór Þórsson 1950 

Flytjandi Leiksmiðjan Ísland, leikhópur 

 

159 Sveinn Einarsson 1934 

Bandamannasaga : leikrit í fimm atriðum / texti Sveinn Einarsson ; tónlist 

Guðni Franzson. - ([Reykjavík] : s.n., [1992]). - 36 s. - Ljósritað leikhandrit. 

Sýningar Þetta leikrit, Bandamannasaga, sem er leikgerð af nefndri fornsögu, var 

frumflutt af Leikflokknum Bandamenn á Listahátíð árið 1992 í leikstjórn Sveins 

Einarssonar og fóru sýningar þá fram í Norræna húsinu. Þessi uppsetning á 

leikritinu Bandamannasaga var samstarfsverkefni Leikflokksins Bandamenn og 

Norræna hússins og sýningar þessa leikrits stóðu yfir á árunum 1992 til 1995 

og fóru einkum fram þar en einnig var farið með leikritið í leikferðir innanlands 

og utan. 

Hlutverk 23 leikendur, 21 karlhlutverk og tvö kvenhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 70 mínútur. 

Sviðsetning Leikurinn er byggður á texta Bandamannasögu en sagan sú er til tveimur 

gerðum, annars vegar í Konungsbók og hins vegar í Möðruvallarbók. 

Ennfremur kemur hér inn spunaæfing Egg-leikhússins frá sumrinu 1990 á 

sögunni og síðan var frumsömdum textum bætt þar við. Í sviðsetningu eru 

Íslendingasagnaminni höfð mjög að leiðarljósi. Leikgerðin við uppsetningu 

samnefndrar Íslendingasögu er með þeim hætti að þar er blandað saman 

mörgum stíltegundum sem þekktar eru í leiklist og er þar slegið síðan saman 

við rammafrásögn af nútímabrúðkaupi. Í frásagnaraðferðinni, sem hér er beitt, 

eru vikivakar, sagnadansar, látbragðsleikur, kvintsöngur og rapp notað á víxl 

eftir því sem þurfa þykir og hentar. 
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Efnislýsing Gamla valdaklíkan lætur sér ekki vel líka að menn hefjist til áhrifa, auðs og 

valda algjörlega upp af sjálfum sér. Frásögn fer af klækjum, mútum og 

valdagræðgi og einnig um særða réttlætiskennd.  

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ÍSLENDINGASÖGUR 

BANDAMANNA SAGA  

GOÐORÐ  

VÖLD 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðni Franzson 1961 

Sveinn Einarsson 1934 

Flytjandi Leikflokkurinn Bandamenn  

 

160 Sykes, Pamela 

Nóvemberbergmál : leikrit í einum þætti fyrir sex konur / eftir Pamela Sykes ; 

þýðing Sigurður Kristjánsson. - (S.l. : s.n., [1981]). - 28 s. - Ljósrit. - Titill á 

frummáli November Echo : Evans one act plays] (1970). 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar þessa leikrits, Nóvemberbergmál, 

sem er einþáttungur, hér á landi. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru sex talsins, allt konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Í handriti er komið inn á persónusköpun varðandi hlutverkin og hver persóna,

 það er persónuleika hennar, er lýst í nokkrum dráttum. Sviðsmyndin er í mynd 

lítils biðsalar í flugstöð. Nýtísku stólum er raðað umhverfis lágt kaffiborð. Ein 

eða tvær myndir af flugvélum eru þar á vegg framundan, og ef til vill er módel 

af einni slíkri á borðinu. Tímarit eru á boðstólum og öskubakkar. Nokkur 

leiðbeiningaspjöld eru til að vísa til vegar. Loks er að geta þess að á bakvegg í 

sviðsmyndinni er einn stór gluggi sem á að vera eins konar útsýnisgluggi að 

flugvellinum frá biðstofunni.  

Efnislýsing Leikritið gerist í litlum biðsal í flugstöð þar sem saman eru komnar sex konur 

þegar þær eru flestar þar inni. Ástæðan fyrir veru þeirra þar er sú að þær eru 

allar að bíða eftir komu lítillar flugvélar á vegum Humprey-flugfélagsins sem er 
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að koma úr leiguflugi frá Þýskalandi. Hópurinn skiptist þannig að fjórar 

kvennanna þekkjast frá fyrri tíð því þær höfðu áður unnið hjá Humprey-

flugfélaginu, á þessum sama flugvelli og þar höfðu þær allar kynnst 

eiginmönnum sínum sem unnu einnig hjá þessu sama flugfélagi. 

Eiginmennirnir starfa ennþá hjá flugfélaginu og eru einmitt um borð í téðri 

komuvél. Tvær kvennanna, sem ekki er getið áður, tengjast þessu leiguflugi 

með þeim hætti að önnur þeirra er starfsmaður í afgreiðslu í flugstöðinni en 

hin er hins vegar einkaritari forstjóra Humprey-flugfélagsins. Það er mikil 

spenna í loftinu vegna þess að fluginu seinkar og orsök þess,sem ekki er látin 

alveg strax í ljós, er sú að lendingarhjólin vilja ekki fara niður eins og þeim ber 

að gera þegar flugvél skal lenda með eðlilegum hætti. Mestu spennunnar 

virðist gæta hjá forstjórafrúnni, hinnar barnlausu Dóru Humprey, og svo hjá 

einkaritaranum, Jakklín Swan, en hún er ógift. Það kemur í ljós í hinni 

spennandi bið eftir því að flugvélin lendi, að eiginmaður 

flugafgreiðslukonunnar Pálínu Scott, Tony Scott og hann er flugmaður hinnar 

umræddu flugvélar. Eiginmenn kvennanna þarna, þeirra Maríu Cole, Ednu 

Bunting og Lusý Mason, eru um borð því þeir eru að koma úr vinnuferð á 

vegum Humprey-flugfélagsins. Eftir margar tilraunir tekst loks að lenda 

flugvélinni og allir farþegar sleppa heilir á húfi en biðin ljóstrar upp einu 

leyndarmáli sem María, sem er stuðpúðinn í hópnum hefur áttað sig á af 

hverju spennan er svona yfirdrifin hjá einkaritara forstjórans. En það tengist 

einmitt einni eiginkvennanna þriggja síðast nefndra sem alls óvitandi um málið 

og algjörlega eiginmanni þeirrar konu en hann heitir Ben Mason og er nánasti 

aðstoðarmaður Charles Humprey forstjóra. Spennan hjá einkaritaranum stafar 

ekki hvað síst af því hvort hún geti komið hinu mikla leyndarmáli áleiðis til eins 

farþeganna um borð í umræddri vél. Í biðtímanum eru það sem sagt alls konar 

tilfinningar sem eru á reiki og gætu alveg verið dæmigerðar í 

raunveruleikanum. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

FLUGSTÖÐVAR 

FLUGVÉLAR 

VINÁTTA 
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HJÓNABANDIÐ 

FRAMHJÁHALD 

BRESKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigurður Kristjánsson 1941 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

161 Tesich, Steve 1942-1996 

Undir berum himni : leikrit í tveimur þáttum / eftir Steve Tesich ; þýðandi 

Hallgrímur H. Helgason. - ([Akureyri : Leikfélag Akureyrar, 1996]). - 83 s. - 

Ljósritað handrit. - Titill á frummáli On the Open Road (1992). - Leikritið er alls 

í átta atriðum sem skiptast á tvo þætti. 

Sýningar Leikritið Undir berum himni var frumsýnt hjá Leikfélagi Akureyrar, LA, leikárið 

1996-1997 í leikstjórn Eyvindar Erlendssonar. Umrætt leikrit sem var 251. 

verkefni LA, var frumsýnt þann 29. desember 1996 og var jólaverkefni 

leikfélagsins. Sýningar á þessu leikriti fóru fram á nýju leiksviði LA, 

Renniverkstæðinu að Strandgötu 49 á Akureyri. 

Hlutverk Persónur sem við sögu koma í leikritinu eru fimm talsins, fjórir karlar og ein 

kona. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 160 mínútur. 

Sviðsetning Tveir þættir og átta atriði þar innanborðs. Fyrri þátturinn hefst utan húss og 

þar er mörgu lýst í umhverfi en leikur berst inn í hús. Seinni þátturinn er hins 

vegar utan húss og ýmsu lýst þótt leikrænir tilburðir séu mikilvægastir. 

Efnislýsing Leikritið gerist eða tími þess er í borgarastyrjöld í ónefndu landi. Tveir 

vegmóðir göngumenn leita leiða til að bjarga lífi sínu við óblíðar aðstæður. 

Fyrirheitna landið þar sem frelsið ríkir er áfangastaður þeirra en leiðin er ekki 

greið. Leikritið er barmafullt af tilvísunum í tónlistar- og menningarsögu 

Vesturlanda og er hin vestræna menning sett undir mæliker en um leið er 

verkið næm lýsing á sambandi tveggja manna sem geta ekki án hvors annars 

verið en eiga þó erfitt með að nálgast hvor annan. 

Efnisorð SÖGULEG LEIKRIT 

BORGARASTYRJALDIR 

BOSNÍA  



Aðalskrá 

223 

MENNING 

VESTURLÖND 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Eyvindur Erlendsson 1937 

Hallgrímur H. Helgason 1957  

Flytjandi Leikfélag Akureyrar 

 

162 Uhry, Alfred 1936 

Á ferð með frú Daisy / eftir Alfred Uhry ; þýðandi Elísabet Snorradóttir. - 

([Akureyri : Leikfélag Akureyrar, 1997]). - 67 s. - Ljósritað handrit. - Titill á 

frummáli Driving with Mrs. Daisy. 

Sýningar Leikritið Á ferð með frú Daisy var sýnt hjá Leikfélagi Akureyrar á 81. leikári 

þess, leikárið 1997-1998, undir leikstjórn Ásdísar Skúladóttur og var þar um 

frumsýningu á Íslandi að ræða. Frumsýningardagurinn var nánar tiltekið 27. 

desember 1997 en sýningar fóru fram á Renniverkstæðinu við Strandgötu 27 á 

Akureyri. Upprunalega er þetta bandarískt leikrit, og var frumsýnt þar árið 

1987. Síðar var leikritið fært upp á hvíta tjaldið og gerð kvikmynd eftir handriti 

þess. 

Hlutverk Leikendur eru þrír. Tvö karlhlutverk og eitt kvenhlutverk. Leikritið spannar 25 

ár og þá á annar karlanna að vera á aldrinum 40-65 ára en hinn á að vera 

talsvert eldri eða 60-85 ára. Kvenhlutverkið á hins vegar að vera í höndum 

eldri konu sem í lokin er háöldruð, hún á að vera á aldrinum 72-97 ára. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 130 mínútur. 

Sviðsetning Margar sviðsmyndir koma upp. Það eru sviðsmyndir á heimili og síðan í akstri 

um borð í bíl. Auk þess gerist leikritið á löngum tíma eða um 25 árum. Þar af 

leiðir að persónugervi taka nokkrum breytingum í framvindunni. 

Efnislýsing Leikritið er sagt spanna árabilin 1948 til 1973 og gerist að mestu leyti í 

Atlantaborg í Georgíu, sem er eitt Suðurríkja Bandaríkjanna. Atriði verksins 

fara fram á mörgum stöðum. Í leikritinu fer mest fyrir og segir af samskiptum 

aldraðrar konu sem er ekkja og svarts bílstjóra sem sonur hennar hefur ráðið 

til starfa þegar öllum er orðið ljóst nema vitaskuld henni sjálfri að hún er 

öldungis ófær um að aka bifreið sinni sjálf. Í fyrstunni og lengi vel er hún 
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ekkert nema hrokinn og tortryggnin í garð bílstjóra síns en smám saman 

myndast traust og vinátta milli þessara einstaklinga. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ÖLDRUN 

SJÁLFIÐ 

ATVINNUBÍLSTJÓRAR  

VINÁTTA  

GEORGÍA [Bandaríkin] 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ásdís Skúladóttir 1943 

Elísabet Snorradóttir 1950 

Flytjandi Leikfélag Akureyrar 

 

163 Valentin, Karl 1882-1948 

Leikhúsferðin : einþáttungur / eftir Karl Valentin ; Bjarni Jónsson íslenskaði. -

(S.l. : s.n., [1997]). - 19 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli ókunnur. 

Sýningar Leikritið Leikhúsferðin, sem er einþáttungur, var frumflutt hjá Leikfélagi 

Selfoss í samstarfi við Kaffileikhúsið á Selfossi leikárið 1996-1997 og var í 

leikstjórn Viðars Eggertssonar. Frumsýningardagurinn var þann 15. febrúar 

1997 og sýningar fóru fram í Leikhúsinu við Sigtún á Selfossi.  

Hlutverk Það eru þrjár persónur í leikritinu, tveir karlar og ein kona. 

Sýningartími Flutningur einþáttungarins tekur um 40 mínútur.  

Sviðsetning Sviðsmyndin er af heimili og leikritið gerist innan veggja þess.  

Efnislýsing Í leikritinu segir af fávísum alþýðuhjónum sem áskotnast tveir leikhúsmiðar. 

Verkið greinir frá undirbúningi leikhúsferðarinnar, erfiðleikum með sparifötin, 

vandanum við að skrifa syninum orðsendingu og leitinni að miðunum sem að 

sjálfsögðu týnast í hita leiksins. Þegar allt virðist klappað og klárt og hjónin 

tilbúin til ferðarinnar að þá kemur í ljós að þau hafa mislesið dagsetninguna, 

sýningin er víst ekki fyrr en daginn eftir. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR 

ÞÝSKAR BÓKMENNTIR 
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Nöfn Bjarni Jónsson 1966 

Viðar Eggertsson 1954 

Flytjandi Leikfélag Selfoss í samstarfi við Kaffileikhúsið á Selfossi 

 

164 Valgeir Skagfjörð 1956 

Fangakapall : leikrit í þremur þáttum / eftir Valgeir Skagfjörð. - (S.l. : s.n., 

[1990]). - 53 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Frumflutningur leikritsins Fangakapall fór fram á Hótel Borg 23. ágúst 1989 en 

þar var ekki um eiginlega uppsetningu að ræða heldur var þar um leiklestur á 

verkinu að ræða. Höfundur leikritsins, Valgeir Skagfjörð var jafnframt leikstjóri 

í það skiptið. Eftir umskriftir höfundar í árslok 1990, að þá var leikritið 

hljóðritað í Ríkisútvarpinu á Akureyri á vormánuðum 1992 og flutt síðar það ár 

í Útvarpsleikhúsinu á Rás 1. Leikstjóri í útvarpsupptöku og -útsendingu var 

Hallmar Sigurðsson.  

Hlutverk Fjórar persónur eru í leikritinu, tveir karlar og tvær konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 80 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin er af heimili en leikurinn berst á milli stofu og eldhús. Tilheyrandi 

húsgögn og annar húsbúnaður til staðar.   

Efnislýsing Lóla lifir á bótum, leggur kapal og drekkur kaffi allan liðlangan daginn. 

Óreglusamur sonur hennar er fluttur inn á hana eftir skilnað og eru samskiptin 

heldur stirð. Í heimsókn kemur undarlegur maður sem hefur svarað auglýsingu 

í einkamáladálki. Hann hefur meðferðis brjóstbirtu og takast kynni með Lólu 

og þeim ókunnuga, sem kynnir sig sem ljóðskáld. Þau drekka saman einn 

eftirmiðdag og þegar sonurinn kemur heim lendir allt í vitleysu. Hann ræðst á 

hinn ókunnuga og næstum gengur af honum dauðum. Atburðarásin leiðir til 

óhjákvæmilegs uppgjörs við fortíðina. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

ATVINNULEYSI 

ÖRYRKJAR  

ÁFENGISSÝKI 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Hallmar Sigurðsson 1952 
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Valgeir Skagfjörð 1956 

Flytjandi NN-leiklestrarhópurinn 

Útvarpsleikhúsið, RÚV 

 

165 Valgeir Skagfjörð 1956 

Leitin eilífa : innblástur : þjóðsagan um Galdra-Loft / leikverk eftir Valgeir 

Skagfjörð. - (S.l. : s.n., s.a.). - 24 s. - Ljósritað handrit. - Leikrit í 11 atriðum. 

Sýningar Þetta stutta leikrit Leitin eilífa, sem er einþáttungur, var frumflutt hjá 

Skagaleikflokknum árið 1997 í leikstjórn höfundar þess, Valgeirs Skagfjörð. Það 

var unglingadeild Skagaleikflokksins, unglingar á aldrinum 14-19 ára, sem sá 

um sýninguna nánast. Leikritið var hins vegar frumsýnt á Akranesi þann 5. júní 

og eftir nokkrar sýningar á því á heimaslóð hélt leikhópurinn til Lofoten í 

Noregi til sýninga og námskeiðshalds. 

Hlutverk Fimm persónur eru í leikritinu, tvær karlkynspersónur og tvær 

kvenkynspersónur en fimmta persónan er óræð og er kölluð „hið illa“. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 45 mínútur. 

Sviðsetning Umhverfi leikritsins er lítið sjávarþorp norður við heimskautsbaug. Leikið á 

opnu sviði, engin föst leikmynd. Þjósagnarminni er á uppfærslunni en 

nútíminn er við lýði. Persónur leikritsins birtast á sviðinu eftir því sem 

framvindan kveður á um en lítið fer fyrir leikbúnaði, fremur eru það búningar 

sem gegna ákveðnu hlutverki.  

Efnislýsing Leikritið er byggt á þjóðsögunni um Galdra-Loft. Hins vegar gerist gamla 

þjóðsagan í nútímanum. Loftur kemst í samband við hin myrku öfl með aðstoð 

tækninnar, það er í gegnum Netið. Áður hafði hann notið aðstoðar 

Rauðskinnu Gottskálks biskups Nikulássonar er kallaður var hinn grimmi. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

ÞJÓÐSÖGUR 

TÖLVUSAMSKIPTI 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Valgeir Skagfjörð 1956 

Flytjandi Skagaleikflokkurinn 
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166 Vian, Boris 1920-1959 

Smúrtsinn eða að byggja sér veldi : leikrit í þremur þáttum / eftir Boris Vian; 

þýðing Friðrik Rafnsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 55 s. - Ljósritað handrit. - Titill á 

frummáli Les Batisseurs d´Empire (1957). 

Sýningar Leikritið Smúrtsinn eða að byggja sér veldi var frumfluttur af Leikhópnum 

Þíbylju leikárið 1988-1989 og var í leikstjórn Ásu Hlínar Svavarsdóttur. 

Frumsýning leikritsins var 4. maí 1989 og fóru sýningar fram í Gamla 

Vesturbæjarskólanum, Öldugötu 23 í Reykjavík. Leikfélag Kópavogs réðist í 

uppsetningu á þessu leikriti, Smúrtsinn, var titill þess þá, á leikárinu 2003-

2004, á vormisseri þess. Leikstjóri Smúrtsins í uppsetningu Leikfélags 

Kópavogs var Hörður Sigurðarson og frumsýningardagurinn 12. mars 2004. 

Hlutverk Sex persónur eru í leikritinu, þrír karlar og þrjár konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin er hús sem á sér marga króka og kima. 

Efnislýsing Fjölskylda er á flótta undan ógnvekjandi og dularfullum hávaða. Þau flýja í 

sífellt minni íbúðir í sama húsinu. Með í för er dularfull vera, Smúrtsinn, sem 

enginn lætst taka eftir en allir nota hvert tækifæri til að misþyrma, berja og 

sparka í. Smátt og smátt týna þau tölunni. Vinnukonan hverfur, dóttirin lokast 

úti og loks stendur faðirinn einn eftir, en hávaðinn nálgast og hann deyr, rétt 

eftir að Smúrtsinn hefur gefið upp öndina. Absúrdismi svífur svo sannarlega 

yfir vötnum í leikritinu og fær mann til að hugsa um tilveruna á annan hátt en 

venjulega. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ABSÚRDISMI  

FJÖLSKYLDAN  

KYNJAVERUR 

FRANSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Ása Hlín Svavarsdóttir 1960 

Friðrik Rafnsson 1959 

Hörður Sigurðarson 1962 

Flytjandi Leikhópurinn Þíbylja 
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167 Vik, Björg 1935 

Tveir þættir fyrir fimm konur / eftir Björg Vik ; þýðandi Stefán Baldursson. - 

([Reykjavík : Þjóðleikhúsið, 1975]). - 65 s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli 

To akter for fem kvinner (1974). 

Sýningar Leikritið Tveir þættir fyrir fimm konur var sýnt í Þjóðleikhúsinu, Stóra sviðinu, 

leikárið 1975-1976 og var í leikstjórn Erlings Gíslasonar. Í auglýsingu frá 

Þjóðleikhúsinu nefndist það hins vegar Fimm konur. Sýningar á téðu leikriti 

voru á vormánuðum 1976 og stóðu þær yfir út það leikár. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru fimm, það er að segja fimm konur á fertugsaldri. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 130 mínútur. 

Sviðsetning Ein sviðsmynd er allan tímann, leikritið á að gerast á bar eða veitingastað.  

Efnislýsing Fimm æskuvinkonur koma saman, drekka og skemmta sér, en rekja þó 

aðallega raunir sínar og gera upp gömul mál sín í milli. Staða konunnar í 

samfélaginu er þeim hugleikin, og þær hafa ólík viðhorf til kvenfrelsismála sem 

aftur litar mjög umræðuna. 

Efnisorð REYNSLSÖGUR 

VINIR  

KONUR 

GILDISMAT 

JAFNRÉTTISMÁL 

NORSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Erlingur Gíslason 1933 

Stefán Baldursson 1944 

Flytjandi Þjóðleikhúsið, Stóra sviðið 

 

168 Vilborg Traustadóttir 1957 

Eiðrofi : leikrit / Vilborg Traustadóttir. - (S.l. : s.n., s.a.). - 56 s. - Ljósritað 

handrit. 

Sýningar Leikritið Eiðrofi hefur aldrei verið sett upp í heild sinni en leikgerð, sem 

Sigurður Atlason vann upp úr leikritinu og stytti jafnframt umtalsvert, hefur 

verið sett upp nokkrum sinnum. Leikgerðina nefndi Sigurður 

Djúpavíkurævintýrið. Það var Leikfélag Hólmavíkur sem frumflutti 
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einþáttunginn Djúpavíkurævintýrið á Hótel Djúpavík um miðbik ágústmánaðar 

1995 í leikstjórn Sigurðar Atlasonar sem jafnframt lék annað aðalhlutverkið, 

afa Tuma í leikritinu. Leikritið var síðan sýnt einum þrisvar sinnum á næstu 

vikum þar á eftir í Riis-húsi á Hólmavík. Í október 1995 fór Leikfélag 

Hólmavíkur í hálfsmánaðar hringferð um landið með sitt Djúpavíkurævintýri 

og sýndi það alls þrettán sinnum í þeirri ferð. Leikritið var síðan sett aftur upp 

árið 1997 og sýnt þá nokkrum sinnum á tveimur stöðum í Strandasýslu, 

Kaffileikhúsinu í Riishúsi á Hólmavík og Laugarhóli í Bjarnarfirði. 

Hlutverk Fjöldi persóna í upprunalega leikritinu er þrettán, og þar af tíu karlar, tvær 

konur og eitt barn. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 100 mínútur. 

Sviðsetning Sviðið á að minna á litla síldarbæinn Djúpavík á Ströndum og tímabilið sem 

tekið er fyrir á að spanna árin 1934-1960 en nútíminn sleppur ekki alveg við 

umfjöllun. 

Efnislýsing Í leikritinu eru rifjaðir upp þættir úr sögu Djúpavíkur, og þar skipar stóran sess 

umfjöllun um upphaf og endalok síldarvinnslu á Djúpavík. Afi Tumi rifjar upp 

Djúpavíkurævintýrið fyrir barnabarn sitt, og segir frá atburðum sem þar urðu. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

SÍLDARSÖLTUN  

BYGGÐAÞRÓUN  

DJÚPAVÍK 

STRANDASÝSLA  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigurður Atlason 1961 

Flytjandi Leikfélag Hólmavíkur  

 

169 Visniec, Matéi 1956 

Aldraður trúður óskast í aukahlutverk / eftir Matéi Visniec ; íslensk þýðing 

Sigurður Hróarsson. - (S.l. : s.n., [2003]). - 64 s. - Ljósrit. - Titill franskrar 

endurgerðar á rúmenskri frumgerð Petit boulot pour vieux clown (1987). 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Aldraður trúður óskast í 

aukahlutverk hér á landi. 
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Hlutverk  Þrjú karlhlutverk eru í leikritinu, aldraðir karlar, er hafa starfsreynslu sem 

trúðar. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Leikmyndin er í mynd húsakynna sirkusleikflokks og þar á meðal er biðstofa. 

Efnislýsing Gerist á biðstofu í húsakynnum Sirkusleikflokks sem hefur auglýst eftir 

öldruðum trúðsleikara í aukahlutverk. Þrír aldraðir trúðsleikarar, Nicollo, 

Filippo og Peppino, eru mættir og sækjast eftir starfinu. Þeir reynast þekkja vel 

til hvers annars frá fyrri tíð og er fagnaðarfundur með þeim í fyrstunni. Hins 

vegar hafa verið væringar á milli þeirra allra frá þeim tíma er þeirra 

frægðartími stóð sem hæst og brátt tekur að gneista á milli þeirra og atyrðin 

taka að fljúga á milli. Tveir umsækjanda taka sig saman um að standa gegn 

þeim þriðja því sá hefur sýnt þeim litla virðingu og ávallt dregið mjög dár að 

þeim, og sagt þeim að þeir stæðu honum talsvert að baki á listræna sviðinu. 

Þar sem biðin reynist lengri eftir innkalli í starfsviðtalið en vænst var að þá 

ákveða þeir félagar að sýna hver fyrir öðrum sín trúðsatriði til að stytta biðina 

svo sem til að dusta rykið af gömlum hæfileikum. Í framhaldinu gerast óvæntir 

hlutir og endalok. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ALDRAÐIR 

KARLAR 

TRÚÐAR 

TRÚÐLEIKUR 

RÚMENÍA 

FRANSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Sigurður Hróarsson 1956 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

170 Víkingur Kristjánsson 1972 

Þú ert enginn Johnny Depp / handritshöfundur Víkingur Kristjánsson. - (S.l. : 

s.n., s.a.). - 40 s. - Ljósritað handrit. - Leikrit í fimm hlutum: upphaf-fordagur, 

og dagur 1-4. 
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Sýningar Leikritið Þú ert enginn Johnny Depp var frumflutt hjá Stúdentaleikhúsinu 

leikárið 2006-2007 og var í leikstjórn Björns Hlyns Haraldssonar. 

Frumsýningardagur var þann 12. nóvember 2006 og leiksýningar voru í 

Silfurtunglinu, í Austurbæ við Snorrabraut í Reykjavík.  

Hlutverk Persónur í leikritinu eru 18 talsins, ellefu karlar og sjö konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 80 mínútur. 

Sviðsetning Sviðið er stórt og opið en leikmunir og leikmynd er mismunandi eftir þáttum. Í 

upphafi leiks á hinum svokallaða Fordegi í handriti er markað stórt herbergi á 

sviðinu sem gegnir hlutverki biðstofu þar sem tekið er á móti þátttakendum, 

væntanlegum föngum og fangavörðum. Í herberginu eru síðan stólar og borð. 

Síðan er rennt inn í herbergið með tvær fataslár og komið fyrir sitt hvorum 

megin innan þess og á fataslánum er sá fatnaður sem sitt hvor hópurinn á að 

klæðast í hálfan mánuð. Í næsta þætti, Degi 2, þá er það fangaklefi með 

rimlum allan hringinn og inn- og útgöngudyrum, og í þessum fangaklefa sofa 

allir fangarnir í tilrauninni saman í fangaklefarýminu. Ennfremur er sérstakt 

heimsóknarherbergi þar sem fangar hitta sína gesti. Loks er að geta rýmis sem 

er borðsalurinn og þar er staðsett þá stórt borð þar sem matast er. Utan þessa 

umgetnu rýma er síðan tiltekið opið rými þar sem fangar hafa frjálsan tíma 

innan gæsalappa. Fangaverðir hins vegar hafa ávökul augu með föngum hvar 

sem þeir dvelja. 

Efnislýsing Leikritið sem hér er til umfjöllunar er byggt á félagsfræðitilraun sem gerð var í 

Bandaríkjunum árið 1971 og hefur verið nefnd The Stanford Prison 

Experiment. En sú tilraun fjallar um mannlegt eðli, misbeitingu valds og 

firringu ábyrgðar. Hvað gerist þegar hópi manna er sagt að halda stjórn yfir 

öðrum hópi af mönnum en bera síðan í raun ekki ábyrgð á gjörðum sínum? En 

tilraunin er bara grind að frumsömdu verki. Og það er tvískiptur 

leikendahópur, stjórnendur annars vegar og þátttakendur hins vegar sem 

birtist á leiksviðinu. Þátttakendahópurinn er annars vegar fangar og hins vegar 

fangaverðir, fimm í hvoru liði. Ennfremur koma við sögu fimm kvenkyns 

persónur, eða ein á hvern fanga, í heimsókn til fanganna svokölluðu en tengsl 

gestanna svokölluðu við þá eru mismunandi eða frá því að vera systir, vinkona 
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eða kærasta. Stjórnendur, sem fylgjast með hvernig tilrauninni vindur fram, 

eru síðan þrír, einn karl og tvær konur. 

Efnisorð TILRAUNALEIKHÚS 

SÁLFRÆÐI 

FÉLAGSFRÆÐI  

STANFORD PRISON EXPERIMENT  

ÁTAKAKENNINGAR 

HLUTVERKAKENNINGAR 

ÞÁTTTÖKUKENNINGAR 

STJÓRNENDUR  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn  Björn Hlynur Haraldsson 1974 

Víkingur Kristjánsson 1972 

Flytjandi Stúdentaleikhúsið 

 

171 Wells, H.G. [Herbert George] 1866-1946 

Dalur hinna blindu : sjónleikur í þremur þáttum með epilog / eftir smásögu 

H.G. Wells ; þýðing og spunaleikgerð Þór Tulinius ; tónlist Hilmar Örn 

Hilmarsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 52 s. - Ljósrit. - Titill á frummáli The Country of 

the blind. - Leikritið er í þremur hlutum en í alls 35 atriðum, sem raðast í 16, 9 

og 10 atriði eftir þáttum. [Epilog eða eftirmáli er örstuttur og kallast fjórði 

hluti í handriti.] 

Sýningar Leikhópurinn Þíbylja frumflutti leikverkið Dalur hinna blindu í samvinnu við 

Leikfélag Reykjavíkur leikárið 1990-1991 í leikstjórn Þórs Tuliniusar. 

Frumsýning var þann 17. mars 1991 og sýningar fóru fram í Lindarbæ, 

leikaðstöðu þáverandi Leiklistarskóla Íslands. Síðar var umrætt leikverk fært á 

leiksvið hjá leiklistarfélagi Framhaldsskólans á Ísafirði (FVÍ, í dag MÍ), en ekki 

eru miklar spurnir af uppsetningunni nema að marsmánuður 1998 var 

uppsetningartíminn og leikstjóri leikritsins var Guðný María Jónsdóttir. 

Hlutverk Fjöldi leikpersóna er tíu, sex karlar og fjórar konur. Forsögn í handriti segir að 

átta leikpersónanna séu blindar. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 105 mínútur. 



Aðalskrá 

233 

Sviðsetning Þar sem leikritið er í allt 35 atriði og hvert atriðanna hefur yfirskrift sem vísar 

til sviðsetningar hverju sinni. Þannig að tilfæringar kunna að verða all nokkrar 

við atriðaskipti en í handriti er ekki farið mörgum orðum um sviðsbúnað, það 

er leikmynd. En þegar allt sviðið er undir að þá er það lýsing og einnig 

stundum hljóðmynd sem skapar leikrýmið sem horft skal til. Langoftast er 

leikið á opnu sviði en þó kemur fyrir atriði þar sem leikið er í húsi og þá er 

væntanlega veggir leikmyndar sem skapa það rými. 

Efnislýsing Herbert Boulder og sonur hans George brotlenda flugvél sinni í djúpum 

lokuðum dal í Andesfjöllunum. Þar uppgötva þeir þjóðflokk þar sem allir eru 

blindir. Boulder gleðst yfir þessari uppgötvun og minnugur máltækisins að 

eineygður maður er konungur í landi þeirra blindu ákveður að hjálpa fólkinu. 

Hann reynir að segja fólkinu frá því að hann hafi einstaka gáfu en enginn skilur 

hann. Hann reynir einnig að finna leið út úr dalnum en án árangurs og í gremju 

sinni yfir því grípur hann til ofbeldis. George hinsvegar hrífst af hamingjusömu 

lífi þessa fábrotna fólks og verður ástfanginn af blindri stúlku. Þeir blindu skilja 

ekki ofbeldi og þegar kemst upp um ofbeldisverk Herberts sjá þeir enga aðra 

leið til að lækna þessa sjúku aðkomumenn en að stinga úr þeim augun. Annar 

mannanna reynir að flýja en hinn gengst undir aðgerðina. 

Efnisorð HARMLEIKIR 

BLINDIR 

GREIND 

HAMINGJA 

ÁST  

OFBELDI  

ANDESFJÖLL  

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðný María Jónsdóttir 1967  

 Hilmar Örn Hilmarsson 1958 

Þór Tulinius 1959 

Flytjandi Leikhópurinn Þíbylja - Leikfélag Reykjavíkur, Borgarleikhúsi 

 Leiklistarfélag Framhaldsskólans á Ísafirði 
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172 Wharton, William 1925-2008 

Birdy - maðurinn sem vildi vera fugl / William Wharton ; leikgerð Naomi 

Wallace sem byggir á skáldsögu William Wharton ; þýðing Ingvar Bjarnason. - 

(S.l. : s.n., s.a). - 40 s. - Titill á frummáli Birdy. 

Sýningar Ofangreint leikrit var frumflutt í Þjóðleikhúsinu, Litla-sviðinu, leikárið 2000-

2001 með íslenskum titli, Maðurinn sem vildi vera fugl (Birdy), en hins vegar 

kemur ekki fram hver þýddi leikverkið fyrir þá uppsetningu. Leikstjórn var í 

höndum Hilmis Snæs Guðnasonar og frumsýningin var vorið 2001. Í kynningu 

á leikritinu var þess getið að uppsetning leikverksins væri með öðrum hætti en 

í fyrirmyndinni, bókinni, eða þá kvikmyndinni sem gerð var eftir skáldsögunni. 

Fjórir leikendur fara með hlutverk vinanna tveggja í leikritinu sem áður var lagt 

upp með þannig að leikendur eru alls átta. Þetta leikverk var aftur sett upp hér 

á landi og þá í uppsetningu Leikfélags Hafnarfjarðar leikárið 2004-2005, nánar 

tiltekið var frumsýningin 10. desember 2004. Þýðinguna á leikritinu sem þá 

hélt frumtitli sínum gerði Ingvar Bjarnason og annaðist hann jafnframt 

leikstjórn. Leikritið Birdy var fyrst fært upp á svið á Broadway, New York í 

Bandaríkjunum árið 2003. 

Hlutverk Fjöldi persóna í leikritinu telur sex, og eru það allt karlhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 80 mínútur. 

Sviðsetning Í leikritinu sem gerist á tímum Víetnamstríðsins eru tvö svið, annars vegar 

heimili og hins vegar geðsjúkrahús og í framvindunni skiptir þar á milli. 

Efnislýsing Þar er lýst vináttu tveggja mjög ólíkra einstaklinga, Als og Birdy, sem eiga það 

þó sameiginlegt að vera utanveltu og búa við erfiðar heimilisaðstæður. Annars 

vegar gerist sagan á geðveikrahæli þar sem Birdy er vistaður eftir að hafa 

orðið fyrir áfalli á vígvellinum og Al er fenginn til að reyna að ná sambandi við 

hann að beiðni móður Birdys. Hins vegar segir frá æsku þeirra og hvernig Birdy 

verður sífellt heillaðri af fuglum. Birdy fjallar öðrum þræði um hin hræðilegu 

áhrif stríðsins og hina köldu og miskunnarlausu veröld hermennskunnar 

andspænis veröld vinanna Als og Birdy sem dreymir um betri heim og frelsi 

fuglanna. Verkið fjallar ekki síst um vináttuna og kærleikann og hvort hann lifir 

af í hörðum heimi. Tveimur sögum er fléttað saman í leikgerðinni á 

haganlegan hátt. 
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Efnisorð HARMLEIKIR 

GEÐSJÚKDÓMAR 

STYRJALDIR  

VÍETNAMSTRÍÐIÐ  

STRÍÐSMINNINGAR 

VINÁTTA  

ÁST 

BANDARÍSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Hilmir Snær Guðnason 1969 

Ingvar Bjarnason 1972 

Wallace, Naomi 1960 

Flytjandi Leikfélag Hafnarfjarðar 

Þjóðleikhúsið, Litla sviðið 

 

173 Wied, Gustav 1858-1914 

Ástin : gleðileikur / Gustav Wied ; þýðandi Úlfur Hjörvar. - (S.l. : s.n., s.a.). - 50 

s. - Ljósritað handrit. - Titill á frummáli Kærlighed. - Leikrit í tveimur þáttum. 

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Ástin hér á landi.  

Hlutverk Fjöldi leikenda er alls tólf, það er sjö karlar og fimm konur. Ennfremur koma til 

aukaleikarar, svokallaðir slægjugestir, fólk sem starfar að uppskerunni hvar 

eru karlar, konur, hjú og börn. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Leikmynd beggja þátta leikritsins er sú sama, það er stofa á sveitabýli og það 

er árdegi þegar leikar hefjast. Um kvöldið á að halda uppskeruveislu og því 

ýmsir á þönum við undirbúning hennar um allt bóndabýlið í upphafi leiksins. Í 

öðrum þættinum eru það veisluhöldin sem eru að fara í gang og borð eru 

dúkuð með ásettum veitingum. 

Efnislýsing Á heimili bóndadótturinnar Kristine er verið að undibúa veislu og sjálf hefur 

hún boðið vonbiðli sínum, Laust Kluver, að koma til veislunnar. Mættur er 

einnig á staðinn Rasmus bóndasonur af næsta bæ sem dreymir um að eignast 

Kristine og að þau geti ef allt gengur eftir sameinað landareignir sínar í tímans 

rás. Hann er yfir sig ástfanginn af Kristine og vill allt fyrir hana gera. Hún hefur 
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forframast eftir að hún kom heim úr Lýðháskóla og þykir Rasmus ekki nógu 

karlmannlegur, í samanburði við Laust sem hefur ort til hennar ljóð. 

Foreldrum hennar þykir Laust vera spjátrungur og vilja að hún gangi að eiga 

Rasmus. Þegar gestina ber að garði kemur Laust færandi hendi með blóm og 

súkkulaði og reynir að heilla foreldra Kristine. Rasmus hverfur miður sín á 

braut en Kristine er brugðið þegar það spyrst út að hann hafi gripið til 

örþrifaráða vegna ástar sinnar til hennar. Hver endalok máls verður er ekki 

vert að ljóstra upp á þessu stigi málsins. 

Efnisorð SVEITALÍFSSÖGUR 

ÁST  

AFBRÝÐI 

DANSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Úlfur Hjörvar 1935-2008 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

174 Wilde, Oscar 1854-1900 

Hreinn umfram allt : hverslagsleg kómedía fyrir alvarlegt fólk / eftir Oscar 

Wilde ; þýðandi Guðjón Ólafsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 72 s. - Ljósritað handrit. - 

Titill á frummáli The importance of being earnest. - Leikrit í fjórum þáttum og 

er til í tveimur handritsgerðum hvað lengd varðar. 

Sýningar Ofangreint leikrit, Hreinn umfram allt, var frumflutt hjá Stúdentaleikhúsinu á 

leikárinu 2011-2012 og var í leikstjórn Þorsteins Bachmann. Þar var um 

haustverkefni leikhússins að ræða en frumsýningin var þann 11. nóvember 

2011. Sýningar á leikritinu fóru fram í Norðurpólnum, Sefgörðum 3 á 

Seltjarnarnesi. Þess má geta að tvær gerðir eru til af téðu leikriti. Hér er á 

ferðinni styttri útgáfan sem er upp á 72 síður. En í henni er hins vegar tveimur 

persónum færra en í þeirri lengri og þar hefur körlum fækkað sem því nemur. 

Lengri gerðin sem fyrirfinnst, er upp á 104 s., með 11 persónum, þar eru sjö 

karlar og fjórar konur. Sú gerð leikritsins er sjaldan sett á svið. 

Hlutverk Persónur í þessari styttri útgáfu af leikritinu Hreinn umfram allt eru níu talsins, 

fimm karlar og fjórar konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 140 mínútur. 
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Sviðsetning Leiksviðið eftir þáttum er eftirfarandi: 1. þáttur: íbúð Aðalgeirs við Half Moon 

stræti í West End í London. 2. þáttur: garðurinn við Óðalið, Woolton. 3. þáttur: 

 dagstofan að Óðali, Woolton. 4. þáttur: sama svið.  

Efnislýsing Hér er á ferðinni hversdagsleg kómedía fyrir alvarlegt fólk. Jón heitir "Hreinn" 

þegar hann er í bænum. Þar vinnur hann ástir Gvendólínar sem elskar hann 

bara af því að hann heitir Hreinn. Jón hefur gefið tilbúnum bróður sínum þetta 

nafn þegar hann fer að heiman að skemmta sér en heima er hann virðulegur 

borgari, lofaður Sesselíu. Sesselía hefur ákveðið að giftast Hreini og þegar 

Aðalgeir kemur og segist vera hann, þá tekur hún strax bónorði hans. Ólíklegar 

tilviljanir verða til þess að allt fellur í ljúfa löð. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ÁST 

FRAMHJÁHALD  

BRESKAR BÓKMENNTIR  

Nöfn Guðjón Ólafsson 1955 

Þorsteinn Bachmann 1965 

Flytjandi Stúdentaleikhúsið 

 

175 Þorsteinn Guðmundsson 1967 

Búktalarinn / Þorsteinn Guðmundsson. - (S.l : [Þorsteinn Guðmundsson, 

1997]). - 61 s. - Ljósritað handrit. - Leikrit í tveimur þáttum, alls í 18 atriðum. 

Sýningar Leikritið Búktalarinn var frumflutt af Halaleikhópnum leikárið 1997-1998 í 

leikstjórn höfundarins, Þorsteins Guðmundssonar. Frumsýningin var 16. janúar 

1998 og fóru sýningar fram í Halanum, húsnæði leikhópsins að Hátúni 12 í 

Reykjavík. Sýningar munu hafa orðið alls um tíu talsins en ekki er kunnugt um 

enduruppsetningu á leikverkinu.. 

Hlutverk Leikendur eru tíu talsins í leikritinu, lagt upp með sjö karlhlutverk og þrjú 

kvenhlutverk en ekkert er heilagt með kynjaskiptingu í hlutverkaskipan. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur.  

Sviðsetning Sviðsmyndin er baksvið leiksviðs í skemmti- og veitingahúsi þannig að hinum 

megin við leiksviðið eru áhorfendurnir. Sama sviðsmynd allan tímann og 

baksviðið snýr að áhorfendum þannig að þegar skemmtikraftarnir fara á svið 
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að þá eru þeir í raun að fara baksviðs í leikritinu. Leikritið, sem er tveir þættir, 

telur í allt 18 atriði sem þó eru mislöng eftir atvikum. Atriðin eru 12 í fyrri 

þættinum en sex í þeim seinni. Það er sögumaður sem stýrir sýningunni, og sá 

nefnist Loftur eldri. Hann er alltaf til staðar, segir söguna eða þá að Loftur 

yngri er í hringiðu frásagnarinnar þegar atburður á sér stað. 

Efnislýsing Leikritið gerist baksviðs á skemmtistað á Íslandi fyrir þrjátíu árum. Búktalarinn, 

sem kominn er á miðjan aldur, rifjar upp þann tíma er hann hóf feril sinn sem 

skemmtikraftur. Hann minnist félaga sinna sem allir voru skemmtikraftar, s.s. 

töframenn, söngvarar og fimleikafólk. Samskiptin eru rifjuð og verða ljóslifandi 

um stund á meðan leikritinu og ævi búktalarans þá um leið vindur fram. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

MANNSÆVIN 

BÚKTAL 

SKEMMTIKRAFTAR 

SKEMMTISTAÐIR  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Þorsteinn Guðmundsson 1967 

Flytjandi Halaleikhópurinn 

 

176 Þorsteinn Guðmundsson 1967 

Rómeó og Ingibjörg / eftir Þorstein Guðmundsson. - ([Reykjavík : 

Halaleikhópurinn, 1993]). - 48 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Rómeó og Ingibjörg var frumflutt hjá Halaleikhópnum í leikstjórn 

Eddu V. Guðmundsdóttur leikárið 1993-1994. Frumsýningin var þann 19. 

nóvember 1993 og sýningar leikritsins fóru fram í Halanum, æfinga- og 

leikhúsnæði leikhópsins að Hátúni 12 í Reykjavík. 

Hlutverk Persónur eru tíu talsins, sex karlar og fjórar konur. Möguleikar eru jafnframt á 

aukaleikurum. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin er leikhús þar sem sviðsmynd er í þróun og leikritsæfingar þokast 

áfram í leikritsframvindunni. 
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Efnislýsing Leikritið Rómeó og Ingibjörg er samið með þeim hætti að leikrit Shakespeares, 

Rómeó og Júlía, er vissulega ákveðinn áhrifavaldur. Samt telst þetta sjálfstætt 

verk þótt nokkur atriði úr áðurnefndu leikriti skjóti sér inn í þetta leikrit. En 

þetta leikrit fjallar aðallega um leikhóp sem er að setja upp sýningu og það er 

títtnefnt leikverk, Rómeó og Júlía. Og í leikritinu segir sem sagt frá samskiptum 

og uppákomum innan hópsins í tengslum við verkefnið að setja hið fræga 

leikverk á svið. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ÁST 

LEIKSÝNINGAR 

RÓMEÓ OG JÚLÍA  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Edda V. Guðmundsdóttir 1943 

Flytjandi Halaleikhópurinn 

 

177 Þorvarður Helgason 1930 

Ef ég væri þú : fjórir einþáttungar / Þorvarður Helgason ; tónlist Hilmar Örn 

Hilmarsson. - ([Reykjavík : Þjóðleikhúsið, 1986]). - 55 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Ef ég væri þú, sem samanstendur af fjórum samtengdum 

einþáttungum, var frumsýnt á Litla sviði Þjóðleikhússins leikárið 1988-1989 í 

leikstjórn Andrésar Sigurvinssonar. Frumsýningardagurinn var þann 30. 

september 1988. 

Hlutverk Fjöldi persóna í leikritinu er ótilgreindur en það er konan sem er þar í öndvegi. 

Það eru því nokkrar konur sem skipta með sér hlutverkum í leikritinu. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 100 mínútur. 

Sviðsetning Leikritið er fjórir einþáttungar sem tengjast saman að einhverju leyti. Í 

handritinu er greint frá hvernig sviðsetjungu einþáttunganna skuli háttað. 

Fyrsti einþáttungurinn, sem er rúmlega fimm blaðsíður, nefnist 

Morgunleikfimi. Sólin er nýkomin upp. Kona um fertugt kemur fram á sviðið, 

hún er íklædd svartri samfellu, hún gengur léttum skrefum fram á sviðið og 

horfir upp í stóran kastara sem varpar gulu ljósi yfir sviðið. Hún hittir aðra 

konu og þær ræðast við í þessum þætti. Annar þáttur nefnist Tvítal eftir 
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náttmál og er hann 15 bls. að lengd. Persónur þessa þáttar eru tvær konur, 

annars vegar móðir, sem er kaupkona um fimmtugt, og hins vegar dóttir sem 

er menntakona á þrítugsaldri. Sviðinu og sviðsbúnaði er lýst í þaula. Tími þessa 

einþáttungar á að vera snemma á áttunda áratugnum. Þriðji þátturinn nefnist 

Mors et Vita er átta blaðsíður og persónur í þessum þætti er móðir á banabeði 

og er utansviðs ásamt tveimur dætrum sínum er heita Arna og Lóa, kölluð 

Lollí. Dætrunum er lýst að nokkru, bæði útlitslega, aldursskeiði og störfum. 

Tíma og staðsetningar er getið sem á að vera fyrri hluti áttunda áratugarins. 

Og Reykjavík eða annar kaupstaður hinna stærri á Íslandi. Sviðið er fábrotið 

dagstofu- og borðstofuherbergi en aðrir hlutar íbúðar eru á bakvið sviðið og 

gegnt er af sviðinu í þá áttina. Sviðsbúnaði er lýst ágætlega í leikhandritinu. 

Fjórði þátturinn, er nefnist Geirmundur Hrafn Karlsson farmaður, skartar 

tveimur persónum, móður annars vegar sem lýst er sem yfirgefinni 

sjómannskonu á sextugsaldri og síðan er hin persónan dóttir sem er vel gift 

kona á þrítugsaldri, og tíminn þarna er sagður eftir 1970. Í handriti er sviði og 

sviðsbúnaði þessa þáttar lýst í þaula.  

Efnislýsing Í leikritinu, Ef ég væri þú, eru sögur nokkurra kvenna sagðar í þremur 

samtengdum myndum í all nýstárlegri uppsetningu. Verkið er frá hendi 

höfundarins fjórir einþáttungar en einum þættinum hefur leikstjórinn skipt 

upp og er notaður sem forleikur, millikaflar og eftirleikur. Þættirnir eða 

einþáttungarnir sem heita ýmsum nöfnum, þar sem fjórði þátturinn er til 

tengingar. Í fyrsta einþáttungnum sem heitir Morgunleikfimi koma fram tvær 

ólíkar dætur sem annast aldraða móður sína. Í öðrum einþáttungnum er 

nefnist Tvítal eftir náttmál er það alls umlykjandi að sjómannsekkju og dóttur 

hennar dreymir um betri tíð. Í öðrum þættinum sem nefnist Mors et vita 

takast á rómantísk móðir og „raunsæ“ dóttir. Fjórði þátturinn nefnist hins 

vegar Geirmundur Hrafn Karlsson og honum er skipt upp í nokkra hluta svo 

sem ofan greinir. Í þessu leikriti eru sett nokkur birtingarform sem kunna að 

koma fyrir hjá konum. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

KONUR 

MÆÐUR  
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DÆTUR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Andrés Sigurvinsson 1949 

Hilmar Örn Hilmarsson 1958 

Flytjandi Þjóðleikhúsið, Litla sviðið 

 

178 Þór Tulinius 1959 

 Framtíðardraugar / höfundur Þór Tulinius. - (S.l. : s.n, s.a.). - 70 s. - Ljósrit. 

Sýningar Leikritið Framtíðardraugar var frumflutt hjá Leikfélagi Reykjavíkur leikárið 

1994-1995 á Litla sviði Borgarleikhússins og var í leikstjórn höfundarins, Þórs 

Tuliniusar. Frumsýningin var nánar tiltekið þann 16. febrúar 1995. 

Hlutverk Þrettán persónur eru í leikritinu, átta konur, tvö börn og þrír karlar. En í 

fyrirmælum höfundar segir að hægt sé að komast af með sex leikara, þar muni 

því reyna á útsjónarsemi leikstjórans. Önnur leikkvenna getur leikið fimm 

hlutverk, eitt þeirra er hlutverk barns en hin hin leikkonan getur mögulega 

leikið þrjú hlutverk. Einn karlleikari getur síðan dekkað tvö karlhlutverk, annað 

þeirra er hlutverk barns. Tveir karlleikarar og ein kvenleikkona fara hvert síðan 

með eitt hlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 140 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsetning þessa leikrits telur einar níu senur og auk þess sem einum þremur 

stuttum millileikjum er skotið inn á milli. Tvær af senunum eru án 

sviðsmyndar, eru á opnu sviði. Sem dæmi af senunum er einhvers konar íbúð, 

stúdíóíbúð, sem skipt er í tvennt. Forsögn er í handriti varðandi leikmynd og 

umbúnað. Einnig getur að líta líkams-, afþreyingar- og skyggnilýsingarstöð. Í 

íbúðinni er þó einnig að finna miðilsherbergi. Loks má geta að í sviðsmyndinni 

kemur við sögu spilakassasalur. 

Efnislýsing Í Framtíðardraugum segir frá utangarðsunglingum sem lifir í nánustu framtíð 

samfélags okkar í landi sem er snautt af náttúrlegum gæðum og tækifærum. Í 

veröld sýndarveruleika, smáglæpa, eiturlyfja og ofbeldis reyna þrír 

einstaklingar að móta sér tilveru. Lýsing höfundar og framtíðarsýn er í senn 

hrollvekja og grátt gaman, farsi og fráhrindandi mynd af heimi á heljarþröm.  

Efnisorð HARMLEIKIR 
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SÝNDARVERULEIKI 

ÚTÓPÍUR 

AFBROT 

FÍKNIEFNANEYTENDUR  

OFBELDI 

UTANGARÐSUNGLINGAR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Þór Tulinius 1959  

Flytjandi Leikfélag Reykjavíkur, Borgarleikhúsi, Litla sviðið 

 

179 Þórdís Elva Þorvaldsdóttir Bachmann 1980 

Fýsn / eftir Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttur Bachmann. - (S.l. : s.n., [2008]). - 58 s. - 

Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Fýsn var frumflutt hjá Leikfélagi Reykjavíkur í Borgarleikhúsinu, Nýja 

sviðinu, leikárið 2008-2009 í leikstjórn Mörtu Nordal. Frumsýningardagur 

leikritsins var 12. september 2008. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru sjö, fimm karlar, ein kona og eitt barn. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin í leikritinu er margvísleg, svo sem íbúð, sjúkrastofa, bar og fleira 

og tímaskeiðið er fyrsti áratugur 21. aldar. 

Efnislýsing Lífið virðist dans á rósum hjá ungum nýgiftum hjónum en fyrr en varir þurfa 

þau að horfast í augu við ógnvekjandi leyndamál. Hversu langt eru þau 

reiðubúin að ganga til að bjarga hjónabandinu og ástinni? Erfiðustu 

yfirheyrslurnar í lífinu eru ekki framkvæmdar af lögreglu, heldur ástvinum. 

Versti dómarinn er eigin samviska, og ljótustu glæpirnir eru þeir sem aldrei 

eru tilkynntir. Spennandi og áleitið verk um svartnætti mannlegs eðlis, 

örvæntingu, lygar og þrár. Hversu vel þekkir maður maka sinn í raun er 

spurning sem ef til vill vofir alltaf yfir án þess að verða svarað til fullnustu. 

Efnisorð HARMLEIKIR  

GLÆPIR 

SÁLFRÆÐI  

ÁST 
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HJÓNABANDIÐ 

LYGI  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Marta Nordal 1970 

Flytjandi Leikfélag Reykjavíkur, Borgarleikhúsi, Nýja sviðið 

 

180 Þórir Steingrímsson 1946 

Fullveldisvofan : 1. desember 1918 - fullveldi Íslands fagnað í skugga dauðans / 

Þórir Steingrímsson. - ([Kópavogur] : s.n., [1995]). - 30 s. - Ljósritað handrit.  

Sýningar Leikritið Fullveldisvofan var frumflutt af Nafnlausa leikhópnum 1994, leikhópi 

hvar samanstóð af meðlimum í Félagi eldri borgara í Kópavogi og var sýningin í 

leikstjórn höfundarins, Þóris Steingrímssonar. Leikritið mun hafa verið 

frumsýnt þann 14. maí 1995 og sýningar fóru fram í Félagsheimili Kópavogs. 

Hlutverk Leikendur eru 15, ellefu karlhlutverk og fjögur kvenhlutverk. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Í handritinu er sviðinu lýst sem laut við túnfót á Kópavogshálsi, og þetta á að 

gerast að kvöldi 17. júní 1944, á sjálfan lýðveldisdaginn.Lýst er í þaula hvernig 

ýmsu er háttað á og við umrætt svið. Umhverfislýsing fylgir og hvað fólk er að 

gera eða hvað er í vændum áður en leikritið fer af stað. Í leikritinu er nokkurt 

flakk í tímanum svo sem efni leikritsins gefur tilefni til. Það er flakkað í tíma til 

1918 þegar Ísland varð fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku. Þá er 

dreginn fram ræðustóll því ræða skal haldin. Ýmis atriði úr sveitum ber fyrir 

augu, bændur í öndvegi. En einnig er vikið að sjómönnum þessa lands á 

veginum til lýðveldisdagsins, og þeim fórnum sem þeir þurftu að færa svo 

þjóðinni væri borgið. Einnig eru minnisstæðir atburðir rifjaðir upp í orðum, svo 

sem Frostaveturinn mikli 1918. Ennfremur er getið Kötlugosið sem hófst þann 

sama vetur.. En þetta eru sögur sagðar af munni fram af fólki sem upplifði 

atburðina eða stóð þeim nærri. Sviðsetningin er með þeim hætti að fólkið var 

búið að vera á Lýðveldishátíðinni og lendir í tiltekinni bið vegna vélarbilunar í 

bifreið þeirri sem það hafði ferðast með. Fólkið rifjar þá upp aðstæður er ríktu 

á landinu þegar stærsta stundin í sögu þjóðarinnar á undan þeirra hátíð sem 

það hafði sótt þennan sama dag, það er Fullveldishátíðin 1. desember 1918 
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sem hér er nefnd til sögu. Þá gekk á ýmsu og ýmsan skugga bar á í heilsufari 

landsmanna og einnig í náttúrufarinu þar sem eldgos eitt mikið hófst á téðu 

ári. 

Efnislýsing Leikritið segir frá hópi fólks sem hefur tekið þátt í hátíðarhöldum á Þingvöllum 

í tilefni af lýðveldisstofnuninni, 17. júní 1944 og er á heimleið. Á 

Kópavogshálsi, skammt frá Álfhól, bilar bíll fólksins og þurfa þau að dveljast 

þar um stund á meðan gert er við bílinn. "Það líður hins vegar ekki löng stund 

uns ýmsar huldar vættir fara að láta kræla á sér, og það taka að koma fram hjá 

ferðalöngunum ýmsar minningar frá árinu 1918 sem virtust vera fólkinu löngu 

gleymdar en þessi minningarbrot mynda meginhluta verksins. Hér er fjallað 

um frosthörkurnar sem voru það ár, hafísinn, Kötlugosið og spænsku veikina 

sem felldi stóran hluta íbúa á suðvesturhorni landsins í desembermánuði á 

sama ári. Við upprifjun þessara atburða vakna ýmsar spurningar á meðal 

fólksins, s.s. um það frelsisafl sem býr í brjósti hvers og eins. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR  

SÖGULEG UMFJÖLLUN 

LÝÐVELDISHÁTÍÐIN [1944] 

ÁLFAR 

HULDUFÓLK  

KÖTLUGOSIÐ 1918 

SPÁNSKA VEIKIN  

KÓPAVOGUR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Þórir Steingrímsson 1946 

Flytjandi Nafnlausi leikhópurinn [1994] [hópur eldri borgara], Kópavogi 

 

181 Þórunn Guðmundsdóttir 1960 

Kleinur : leikrit í 5 þáttum / höfundur : Þórunn Guðmundsdóttir. - (S.l. : s.n., 

s.a.). - 40 s. - Ljósritað handrit. 

Sýningar Leikritið Kleinur var frumflutt hjá Leikfélaginu Hugleik leikárið 2003-2004 og 

var í leikstjórn Þorgeirs Tryggvasonar. Frumsýning leikritsins var þann 7. maí 

2004 og urðu sýningar einungis fjórar talsins, sú síðasta þann 16. maí, og fóru 
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sýningar leikritsins fram í Kaffileikhúsinu í Hlaðvarpanum, Vesturgötu 3 b. í 

Reykjavík. 

Hlutverk Fjöldi persóna í leikritinu er alls sjö, tveir karlar og fimm konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 80 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsetningu hvers þáttar er lýst vel í handriti. Fyrsti þátturinn gerist í eldhúsi 

á heimili manns sem nýorðinn er ekkill. Annar þáttur gerist á sama heimili 

nokkrum árum fyrr, þá í stofu og borðstofu, og þetta er í byrjun desember. 

Jólaundirbúningur er á næsta leyti. Þriðji þáttur gerist í eldhúsinu á sama 

heimili um 20 árum fyrr. Í fjórða þætti sem gerist enn fyrr eða 20 árum fyrir 

atvik þriðja þáttar, og nú í eldhúsinu. Í fimmta og lokaþætti leikritsins er 

tímaflakk því aðalsögupersónan, maðurinn, hoppar til í aldri. Upphafstími 

þessa lokaþáttar er 1955 og þá er sögupersónan 26 ára gamall og einhleypur. 

Byrjun þáttarins er utanhúss en svo er farið inn í hús. Þegar komið er inn í hús 

er fljótlega hlaupið aftur í tímann og þá um 14 ár eða til ársins 1941. Og svo 

kom enn aftur tímaflakk og aftur um 12 ár eða til ársins 1929. Jólasagan sem 

aðalpersónunni hafði margoft verið sagt af ömmu sinni kom því til leiðar að 

við komumst til upphafsins þegar aðalpersónan okkar er kornabarn og rekur á 

fjörur svokallaðrar ömmu sinnar, í raun fósturmóður frá hvítvoðungsstigi. Í 

leikritinu erum við sem sagt allan tímann í eða við sama húsið. 

Efnislýsing Kleinur hiðgóða íslenska kaffibrauð, geta haft undarlegustu áhrif á örlög fólks. 

Sú er í það minnsta raunin hjá Sigga, aðalsöguhetju í samnefndu leikriti. 

Leikritið Kleinur sýnir svipmyndir úr ævi Sigga, þar sem hann lendir í ýmsum 

uppákomum í tengslum við bakkelsið. Leikritið sem er í fimm þáttum segir frá 

ævi Sigga en bara í öfugri tímaröð. Sögutími þess er um 75 ár og fyrsti 

þátturinn, Dómur um dauðan hvern, gerist í nútímanum eða árið 2004. Annar 

þáttur heitir Jólakleinur gerist 2001, þriðji þáttur nefnist Rímþrautir og gerist 

1980, fjórði þáttur síðan 1960 og nefnist Máltaka og sá síðasti Níu nóttum fyrir 

jól eða á nefndum árum, það er 1955 – 1941 - 1929. Það er sem sagt horfið til 

baka í æviskeiðislegu tilliti þar sem leikritið gerist frá því að Siggi er orðinn 

maður nokkuð við aldur og aftur á bak þar til hann er kornabarn og gerist í 

þessari röð. Og jafnvel þá hafa kleinurnar líka áhrif á hann og hans líf. Hver 

þáttur er í raun eins konar einþáttungur. 

Efnisorð EINÞÁTTUNGAR 

GAMANLEIKIR  
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MANNSÆVIN  

KLEINUR 

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Þorgeir Tryggvason 1968 

Flytjandi Leikfélagið Hugleikur, Reykjavík 

 

182 Þórunn Guðmundsdóttir 1960 

Systur / eftir Þórunni Guðmundsdóttir. - (S.l. : s.n., [2004]). - 59 s. - Ljósritað 

handrit.  

Sýningar Leikritið Systur var frumflutt hjá Leikfélaginu Hugleiki leikárið 2005-2006 í 

leikstjórn Þorgeirs Tryggvasonar. Frumsýningardagur var þann 26. apríl 2006 

og fóru sýningar leikritsins fram í Möguleikhúsinu við Hlemm. 

Hlutverk Persónur í leikritinu eru fjórar talsins, fjórar konur, það eru þrjár systur og 

hjúkrunarkona. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Sviðsmyndin er heimili í nútímanum.  

Efnislýsing Leikritið fjallar um þrjár systur sem misstu móður sína á unga aldri. Faðir 

þeirra lét þær að mestu afskiptalausar og uppeldisskyldurnar féllu þeirri elstu í 

skaut. Mörgum árum síðar eins og á fyrir öllum að liggja á endanum að þá 

leggst faðirinn á banaleguna og þá snúa systurnar aftur á æskuheimili sitt til að 

vaka yfir honum. Jafnframt svo sem vera ber í yfirvofandi aðstæðum og það er 

að ganga frá þeim hlutum sem hann mun láta eftir sig þegar hann skilur við. 

Meðal annars hlutum sem þær höfðu skilið eftir þegar þær höfðu flutt hver í 

sína áttina. Við þá tiltekt verður óhjákvæmilega hróflað við gleymdum hlutum 

og atburðum í ýmsum skúmaskotum og gömul og ný ágreiningsefni verða kvik 

á ný. Kannski tekst að pakka öllu saman áður en morgunninn rennur upp, 

kannski verður ekkert eins og áður og allt breytt í ljósi nýrrar reynslu. 

Efnisorð GAMANLEIKIR  

ÆVISAGA  

DAUÐI 

ERFÐAMÁL 

GILDISMAT 
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ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Þorgeir Tryggvason 1968 

Flytjandi Leikfélagið Hugleikur, Reykjavík 

 

183 Þórunn Sigurðardóttir 1944 

Seinna koma sumir dagar : leikin dagskrá byggð á ævisögu Jóns 

Steingrímssonar / Þórunn Sigurðardóttir. - (S.l. : s.n., [1991]). - 36 s. - Ljósritað 

handrit. 

Sýningar Leikritið Seinna koma sumir dagar, sem fjallar um Jón Steingrímsson eldprest, 

var frumsýnt hjá Leikdeild Ungmennafélagsins Ármanns á Kirkjubæjarklaustri 

þann 11. ágúst 1991 í leikstjórn höfundarins, Þórunnar Sigurðardóttur. 

Sýningar á leikritinu voru hins vegar í Prestbakkakirkju á Síðu í Vestur-

Skaftafellssýslu. Árið 1997 var haldin svokölluð eldmessa hjá Bandalagi 

íslenskra leikfélaga, leiklistarþing, austur á Kirkjubæjarklaustri. Af því tilefni var 

unnin styttri leikgerð úr ofangreindu leikriti, Seinna koma sumir dagar. 

Leikritið var síðan flutt á leiklistarþinginu og var flutningur í höndum 

leikfélagsins á Kirkjubæjarklaustri, Leikdeildar Ungmennafélagsins Ármanns, 

eins og þegar verkið var frumflutt. Leikstjóri þessarar uppfærslu var hins vegar 

Guðjón E. Sigvaldason.   

Hlutverk Fjöldi persóna í leikritinu getur verið allt að 54, mestmegnis aukaleikarar. Þrír 

karlar, tvær konur og sex börn í hópi aðalleikara, og þar að leiðandi rúmlega 

40 aukaleikarar. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 60 mínútur. 

Sviðsetning Sviðið er Prestbakkakirkja. Aukalýsing og kertaljós notuð eftir þörfum og 

möguleikum. Gömul bók liggur sýnileg áhorfendum á klæði sem breitt er yfir 

prédikunarstólinn og nær langt til hliðanna. Fimm telpur í nútímaklæðum 

koma glaðlega inn kirkjugólfið. Þær sjá bókina og fara að togast á um hana í 

leik. Ein þeirra opnar hana og fer að lesa. 

Efnislýsing Leikritið er um ræðir byggir á ævisögu Jóns Steingrímssonar eldklerks frá því 

að hann var barn að aldri í Blönduhlíð í Húnavatnssýslu og allt fram til andláts 

hans árið 1791. Tímaskeiðið spannar 1730 til 1791. Í uppsetningunni að þá 

kemur sr. Jón fram á þremur aldursskeiðum sínum, og svo vill til að leikararnir 
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sem leika Jón á hinum mismunandi aldurskeiðum eru ósjaldan allir samtímis á 

leiksviðinu.  

Efnisorð SÖGULEG LEIKRIT 

MANNSÆVIN 

BLÖNDUHLÍÐ  

SKAGAFJÖRÐUR 

JÓN STEINGRÍMSSON  

SKAFTÁRELDAR  

MÓÐUHARÐINDIN 

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR  

VESTUR-SKAFTAFELLSSÝSLA  

ÍSLENSKAR BÓKMENNTIR 

Nöfn Guðjón E. Sigvaldason 1963 

 Þórunn Sigurðardóttir 1944 

Flytjandi Leikdeild Ungmennafélagsins Ármanns, V-Skaftafellssýslu 

 

184 Örn Bjarnason 1948 

Lögbann vegna lífsafkomu : leikrit í tveimur þáttum / eftir Örn Bjarnason. - (S.l. 

: s.n., [1982]). - 73 s. - Ljósritað handrit.  

Sýningar Engin vitneskja er fyrir hendi um sýningar leikritsins Lögbann vegna lífsafkomu 

hér á landi. 

Hlutverk Persónur leikritsins eru alls ellefu talsins, átta karlar og þrjár konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 120 mínútur. 

Sviðsetning Í handritinu getur að líta sviðslýsingu, all nákvæma, og er með þeim hætti að 

allur sviðsbúnaður á að vera til staðar strax frá upphafi. Þannig þarf ekki að 

koma til neinna skiptinga á sviðinu nema þá aðeins á ljósum. Í leikmyndinni er 

getið um ráðuneytisskrifstofu Brands, beitningaskúrinn hans Finns og 

bryggjurnar þar á milli, og framkvæmdir við nýja veginn er í algleymingi. 

Akureyri er líklega höfð sem fyrirmynd, og sviðið nýtt í þaula til að koma 

byggingum bæjarins á framfæri með ýmsum hætti, svo sem að mála þær á 

tjaldhimin. 
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Efnislýsing Hópur athafnamanna í Reykjavík ætlar að gera lítið þorp úti á landi að 

ferðamannaparadís. Til þess að koma því máli á koppinn að þá þarf að leggja 

veg þar sem trillukarlar þorpsins hafa verið með aðstöðu sína. Þeim er lítt 

skemmt og hefja því baráttu við ofureflið til að fá athafnamennina til að haga 

athöfnum sínum, vegarlagningunni, öðru vísi. Hins vegar er það svo að hin 

peningarlegu máttarvöld hafa oftast nær betur þegar kemur að því að 

framfylgja vilja og ætlanir. Skyldi það verða í því tilviki er segir af í leikritinu? 
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Nöfn Enga vitneskju er að hafa um aðra ábyrgðaraðila leikritsins en höfund þess. 

Flytjandi Engin vitneskja er til staðar um flytjendur leikritsins. 

 

185 Örnólfur Guðmundsson 1947 

Nú fljúga hvítu englarnir / eftir Örnólf Guðmundsson. - (S.l. : s.n., s.a.). - 49 s. - 

Ljósritað handrit.  

Sýningar Leikritið Nú fljúga hvítu englarnir var frumflutt hjá Ungmennafélagi Reykdæla, 

Reykholtsdal í Borgarfirði, leikárið 2006-2007 í leikstjórn höfundar, Örnólfs 

Guðmundssonar. Frumsýningin var þann 11. mars 2007 og sýnt var í 

kaffileikhúsi sem búið var að koma upp í Félagsheimilinu Logalandi í 

Reykholtsdal. 

Hlutverk Það eru ellefu leikpersónur í leikritinu, sjö karlar og fjórar konur. 

Sýningartími Flutningur leikritsins tekur um 90 mínútur.   

Sviðsetning Sviðsmynd leikritsins er prestsetur og leikritið er látið gerast í byrjun 21. 

aldarinnar. 

Efnislýsing Í leikritinu sem er í tveimur þáttum segir frá öldnum sveitapresti sem lifir í sátt 

við sín sóknarbörn þó lítið fari fyrir formlegum embættisverkum. Presturinn er 
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sagður bæði gefinn fyrir vín og kvenfólk. Þarna segir sem sagt frá samskiptum 

prests við sóknarbörn og vinnuhjú, einnig frá því þegar sjálfur biskupinn kemur 

í heimsókn í sóknina. Ástæða komu hans er sú að gera úttekt á prestsetrinu og 

kynna konu jafnframt til sögu, ungan guðfræðing, sem ætlunin er að taki við 

störfum af gamla prestinum. Hjú prestsins eru grunnhyggnir einstaklingar sem 

prestur hefur skotið skjólshúsi yfir. 
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Titlaskrá 

Titlaskráin inniheldur alla titla leikrita á íslensku sem koma fyrir í aðalskrá, og þá er átt við 

aðaltitla þeirra og á eftir hverjum titli kemur númer þeirrar færslu sem titillinn kemur fram í. 

Sum leikrit hafa aðaltitil en einnig undirtitil en undirtitils sem kann að koma fram í aðalskrá 

er að engu getið í titlaskránni. Í nokkrum tilvikum hefur erlendur titill haldið sér áfram en þá 

er íslensk stafsetning höfð að leiðarljósi. Hins vegar ef undirtitill fylgir að þá er hann á 

íslensku sem skýrir hinn erlenda aðaltitill enn frekar en hans sér sem áður er getið einungis 

stað í aðalskrá. Loks má geta þess að skráin er stafrófsröðuð og einnig flokkuð innbyrðis eftir 

bókstöfum. 
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Frumtitlaskrá erlendra leikverka 

Í frumtitlaskrá erlendra leikverka koma fram titlar á því móðurmáli sem leikritin voru samin 

á. Með þessari skrá kemur fram skýr aðgreining á hvaða leikrit í aðalskrá eru af erlendum 

toga og þær upplýsingar hvað varðar frumtitil leikrits sem þýtt hefur verið á íslensku má 

ávallt finna í athugasemdafærslum í aðalskrá. Frumtitlaskráin er stafrófsrófsröðuð og einnig 

stafrófsflokkuð. Þess má geta að greinir er ekki marktækur þegar kemur að stafrófsröðun. 
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