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Útdráttur	  

Heimildaleikhús	  fæst	  við	  raunveruleikann.	  Höfundar	  heimildaleikhúss	  fást	  við	  

raunverulega	  atburði,	  raunverulegar	  sögur	  og	  raunverulegt	  fólk.	  Oft	  og	  tíðum	  er	  

viðfangsefni	  sýninga	  sem	  notast	  við	  raunverulegar	  heimildir	  núlifandi	  

einstaklingar.	  Lifandi	  viðfang	  getur	  haft	  töluverð	  áhrif	  á	  framvindu	  leikverks,	  fái	  

manneskjan	  að	  taka	  þátt	  í	  vinnuferlinu.	  Vinna	  með	  lifandi	  viðfang	  getur	  reynst	  

höfundum	  og	  aðstandenum	  sýningar	  erfið	  og	  hefur	  í	  för	  með	  sér	  ýmsar	  flækjur.	  

Þegar	  sýningin	  Tengdó,	  sem	  sýnd	  var	  í	  Borgarleikhúsinu	  árið	  2012,	  var	  fullbúin	  

og	  tilbúin	  til	  sýninga	  hefði	  hún	  getað	  verið	  blásin	  algerlega	  af,	  ef	  Magneu,	  hinu	  

lifandi	  viðfangi,	  hefði	  mislíkað	  verkið.	  Þegar	  lifandi	  viðfang	  sýnir	  tilfinningaleg	  

viðbrögð	  við	  að	  sjá	  verk	  um	  sig,	  munu	  aðstandendur	  verksins	  mjög	  líklega	  taka	  

það	  til	  sín	  og	  viðbrögðin	  hafa	  áhrif	  á	  vinnuferlið.	  Þess	  vegna	  er	  vandasamt	  að	  

finna	  réttan	  flöt	  á	  því	  hversu	  mikið	  lifandi	  viðfang	  tekur	  þátt	  í	  sköpuninni,	  hversu	  

mikið	  það	  er	  upplýst	  um	  ferlið	  og	  hvaða	  völd	  höfundar	  gefa	  viðfanginu.	  Það	  eru	  

fleiri	  hliðar	  á	  þessu	  máli,	  en	  þegar	  lifandi	  viðfang	  er	  annars	  vegar,	  er	  oft	  verið	  að	  

fjalla	  um	  persónuleg	  mál	  viðkomandi.	  Dæmi	  um	  að	  heimildaverk	  hafi	  breytt	  lífi	  

lifandi	  viðfangs	  er	  fyrrnefnd	  sýning;	  Tengdó	  en	  hún	  hafði	  veruleg	  áhrif	  á	  Magneu	  

Jónu,	  sem	  verkið	  fjallar	  um.	  Það	  er	  athyglivert	  að	  skoða	  þessi	  áhrif,	  kosti	  og	  galla	  

heimildaleikhúss,	  virkni	  og	  flækjur	  þegar	  lifandi	  viðfang	  er	  annars	  vegar.	  	  
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INNGANGUR	  

	  

Heimildaleikhús	  er	  aðferð	  til	  þess	  að	  segja	  sögu	  á	  sviði	  uppúr	  raunverulegum	  

heimildum.	  Liðnir	  atburðir	  sem	  eiga	  sér	  stoð	  í	  raunveruleikanum	  eru	  teknir	  og	  

færðir	  í	  leikrænan	  búning.	  Heimildaleikhús	  segir	  oft	  frá	  raunverulegu	  fólki	  og	  

raunverulegum	  raunum	  þeirra.	  Stundum	  eru	  þetta	  löngu	  liðnir	  atburðir,	  

stundum	  tekst	  heimildaleikhús	  á	  við	  sögur	  úr	  samtímanum	  og	  stundum	  fjalla	  

heimildaleikrit	  um	  núlifandi	  einstaklinga.1	  Í	  þessari	  ritgerð	  verður	  

heimildaleikhús,	  sem	  fjallar	  um	  núlifandi	  fólk,	  rannsakað	  og	  reynt	  verður	  að	  fjalla	  

um	  áhrif	  heimildaleikhúss	  á	  ákveðið	  lifandi	  viðfang.*	  Sýningin	  Tengdó	  eftir	  Val	  

Frey	  Einarsson	  verður	  tekin	  til	  rannsóknar,	  ásamt	  viðfanginu	  Magneu	  Jónu	  R.	  

Rivera.	  Föktur	  eins	  og	  til	  dæmis	  að	  viðfangið	  sé	  í	  salnum	  verða	  skoðaðar	  og	  rýnt	  í	  

hvaða	  merkingu	  og	  vægi	  það	  hefur	  fyrir	  verkið	  sjálft.	  	  

Tengdó,	  eftir	  Val	  Frey	  Einarsson	  sem	  frumsýnt	  var	  í	  Borgarleikhúsinu	  í	  mars	  

2012,	  er	  heimildaleikrit	  sem	  fjallar	  um	  hluta	  úr	  ævi	  Magneu	  Jónu	  R.	  Rivera.	  

Magnea	  er	  aðalsögupersóna	  verksins	  og	  fjallaði	  sýningin	  um	  	  hluta	  af	  ævi	  

Magneu.	  Sýningin	  spannar	  um	  það	  bil	  40	  ára	  tímabil	  úr	  ævi	  þessara	  núlifandi	  

konu	  og	  fjallar	  verkið	  um	  föðurlausa	  stúlku	  sem	  veit	  ekkert	  um	  uppruna	  sinn	  

föðurmegin	  og	  leit	  hennar	  að	  föður	  sínum.	  Huglæg	  og	  eiginleg	  leitin	  er	  byggð	  á	  

raunverulegum	  heimildum	  um	  líf	  konunnar	  og	  var	  handritið	  að	  verkinu	  unnið	  að	  

hluta	  til	  uppúr	  óútgefinni	  sjálfsævisögu	  hennar.	  Tengdó	  fjallar	  um	  föðurlausa	  

stúlku,	  vangaveltur	  hennar	  um	  uppruna	  sinn,	  leit	  hennar	  að	  föður	  sínum	  og	  síðan	  

endurfundi	  hennar	  við	  hann.	  Í	  stuttu	  máli	  er	  Tengdó	  saga	  Magneu.	  Þegar	  Magnea	  

horfði	  á	  leiksýninguna	  Tengdó	  horfði	  hún	  á	  líf	  sitt	  leikið	  fyrir	  augum	  sér	  og	  það	  

ætlar	  höfundur	  þessarar	  ritgerðar	  að	  skoða	  nánar	  í	  ritgerðinni.	  

Þessi	  ritgerð	  er	  tilraun.	  Tilraun	  til	  þess	  að	  fjalla	  um	  áhrif	  heimildaleiksýningar	  á	  

líf	  viðfangsefnisins	  sjálfs.	  Tilraun	  til	  þess	  að	  koma	  haldbærum	  gögnum	  niður	  á	  

blað	  um	  áhrif	  Tengdó	  á	  viðfangið,	  Magneu	  Jónu	  R.	  Rivera.	  Gert	  verður	  grein	  fyrir	  

vinnuaðferðum	  við	  gerð	  sýningarinnar	  þannig	  að	  aðdragandi	  og	  vinnuferli	  

verksins	  verða	  skoðuð.	  Til	  þess	  að	  gera	  grein	  fyrir	  verkinu	  Tengdó	  verða	  

skoðaðar	  greinar	  og	  gagnrýni	  um	  verkið	  frá	  því	  að	  það	  var	  sýnt.	  Til	  þess	  að	  færa	  

                                                
1	  Hammond,	  Will,	  and	  Dan	  Steward.	  Verbatim,	  Verbatim:	  Contemporary	  Documentary	  Theatre.	  London:	  
*Áhrif:	  Breyttist	  eitthvað	  í	  lífi	  Magneu,	  viðfang	  Tengdó,	  eftir	  gerð	  sýningarinnar?	  
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áhrif	  Tengdó	  á	  Magneu	  í	  orð	  verður	  stuðst	  við	  viðtal	  við	  höfund	  sýningarinnar	  

sem	  og	  viðtal	  við	  Magneu	  sjálfa.	  Þannig	  verður	  reynt	  að	  komast	  nær	  því	  að	  skilja	  

áhrif	  verksins	  á	  Magneu	  og	  mögulega	  komist	  að	  haldbærri	  niðurstöðu	  um	  áhrif	  

sýningarinnar	  á	  hana.	  Til	  þess	  að	  skilja	  tilburði	  Tengdó	  til	  að	  hafa	  áhrif	  á	  Magneu	  

verður	  líf	  Magneu	  skoðað,	  stiklað	  verður	  á	  stóru	  í	  hennar	  sögu	  og	  mun	  annar	  

kafli	  ritgerðarinnar	  fjalla	  um	  hana.	  Þannig	  mun	  lesandi	  fá	  innsýn	  inn	  í	  hugarheim	  

og	  umfangsmikla	  ævi	  viðfangsins	  og	  öðlast	  hugmynd	  um	  hvers	  vegna	  gerð	  

heillrar	  leiksýningar	  um	  hana	  var	  framkvæmd.	  

Til	  þess	  að	  skilja	  umfang	  og	  merkingu	  heimildaleikhúss	  verður	  það	  skilgreint	  og	  

fjallar	  fyrsti	  kafli	  þessarar	  ritgerðar	  um	  heimildaleikhús.	  Þar	  verður	  einnig	  fjallað	  

um	  viðkvæmar	  hliðar	  þess	  og	  rökstutt	  hvers	  vegna	  þetta	  form	  er	  vandmeðfarið,	  

með	  sýn	  ýmissa	  heimildaleikhúsgerðarmanna	  til	  hliðsjónar.	  Í	  þriðja	  kafla	  verður	  

komið	  inn	  á	  áhrif	  sýningarinnar	  Tengdó	  á	  Magneu	  og	  stuðst	  verður	  við	  viðtöl	  

sem	  höfundur	  ritgerðar	  tók	  við	  Val	  og	  Magneu	  sem	  og	  gagnrýni	  og	  umfjallanir	  úr	  

blöðum.	  Reynt	  verður	  að	  fá	  haldbæra	  niðurstöðu	  um	  áhrif	  sýningarinnar	  á	  líf	  

viðfangsefnisins,	  Magneu.	  

	  

1.	  KAFLI:	  HEIMILDALEIKHÚS	  

	  

1.1	  Heimildaleikhús	  er	  ákveðið	  leikhúsform	  eða	  vinnuaðferð,	  fremur	  en	  tegund	  

leikhúss.	  Í	  heimildaleikúsi	  er	  notast	  við	  raunverulegar	  heimildir	  sem	  rekja	  má	  til	  

raunverulegra	  atburða	  eða	  manneskja.	  Það	  er	  leið	  til	  að	  fjalla	  um	  samfélagið	  og	  

raunveruleikann;	  atburðir	  sem	  eiga	  sér	  stoð	  í	  raunveruleikanum	  eru	  sviðsettir.	  

Oft	  segja	  heimildaleikrit	  frá	  raunverulegu	  fólki	  og	  raunverulegum	  raunum	  þeirra,	  

stundum	  eru	  þetta	  löngu	  liðnir	  atburðir	  og	  stundum	  tekst	  heimildaleikhús	  á	  við	  

sögur	  úr	  samtímanum.	  Stundum	  eru	  þessi	  leikrit	  um	  manneskjur	  sem	  enn	  eru	  á	  

lífi.	  Þetta	  form	  leikhúss,	  eða	  öllu	  heldur	  þessi	  vinnuaðferð,	  er	  kölluð	  verbatim	  á	  

fræðimáli.	  Í	  stað	  þess	  að	  breyta	  reynslu	  eða	  athugasemdum	  í	  ímyndaðar	  

dramatískar	  aðstæður	  reynir	  verbatim	  leikhússtíllinn	  að	  viðurkenna	  og	  oftar	  en	  

ekki	  að	  varpa	  ljósi	  á	  rætur	  sínar	  í	  raunveruleikanum.	  

	  

…a	  style	  of	  theatre-‐making	  commonly	  referred	  to	  as	  

´verbatim´,	  does…	  Instead	  of	  adapting	  or	  repackaging	  
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experiences	  or	  observations	  within	  a	  fictional	  dramatic	  

situation,	  a	  verbatim	  play	  acknowledges,	  and	  often	  draws	  

attention	  to,	  its	  roots	  in	  real	  life.2	  	  

	  

Að	  einhverju	  leyti	  er	  uppsetning	  á	  hefðbundnu	  leikriti,	  fyrirfram	  skrifuðu	  

skáldleikriti	  ekki	  allskostar	  ólík	  uppsetningu	  á	  heimildaleikriti.	  Í	  báðum	  tilvikum	  

þarftu	  að	  skipuleggja	  það	  efni	  sem	  þú	  ert	  með	  til	  þess	  að	  leiða	  áhorfendur	  í	  

ákveðna	  átt,	  í	  gegnum	  efni	  verksins.3	  

Verbatim	  er	  aðferð	  sem	  hægt	  er	  að	  notast	  við	  í	  rannsóknarvinnu	  þegar	  unnið	  er	  

að	  leikritum,	  hvort	  sem	  þau	  eru	  heimildaleikrit	  eða	  fyrirfram	  skrifuð	  skáldverk.	  

Verbatim	  er	  í	  rauninni	  aðferð	  við	  heimildavinnu	  sem	  nýst	  getur	  í	  vinnu	  að	  hinum	  

ýmsu	  leikhústegundum.	  	  

	  

I´ve	  always	  used	  research.	  If	  you	  had	  a	  play	  with,	  let´s	  say,	  a	  

foreign	  correspondent	  in	  it	  or	  a	  schoolteacher,	  I	  would	  

encourage	  the	  actors	  to	  talk	  to	  foreign	  correspondents	  or	  

schoolteachers…	  But	  yes,	  with	  Serious	  Money,	  there	  was	  no	  

intention	  of	  making	  it	  a	  verbatim	  play,	  yet	  we	  did	  extensive	  

research	  talking	  to	  people	  who	  worked	  in	  the	  city	  at	  all	  

different	  levels.4	  

	  

Munurinn	  er	  kannski	  aðallega	  sá	  að	  í	  leikritum	  þar	  sem	  verbatim	  aðferðin	  er	  

einungis	  notuð	  sem	  vinnuaðferð	  er	  reynt	  að	  fela	  heimildavinnuna	  í	  

lokaútkomunni.	  Eiginleg	  verbatim	  leikrit	  eða	  heimildaleikrit	  reyna	  ekki	  að	  fela	  

þessa	  vinnu,	  frekar	  öfugt:	  

	  

HAMMOND	  	  

So	  verbatim	  is	  a	  research	  tool	  in	  that	  respect?	  

STAFFORD-‐CLARK	  

                                                
2	  Hammond,	  Will,	  and	  Dan	  Steward.	  Verbatim,	  Verbatim:	  Contemporary	  Documentary	  Theatre.	  Bls.	  9	  
3Hammond,	  Will,	  and	  Dan	  Steward.	  Verbatim,	  Verbatim:	  Contemporary	  Documentary	  Theatre.	  Bls.	  50	  
4	  Ibid.	  



 

 8 

I´d	  say	  it´s	  become	  so,	  yes.	  I	  mean	  really	  what	  a	  verbatim	  play	  

does	  is	  flash	  your	  research	  nakedly.	  It´s	  like	  a	  cooking	  meal	  

but	  the	  meat	  is	  left	  raw,	  like	  a	  steak	  tartar.5	  

	  

Verbatim	  aðferðin	  gefur	  tækifæri	  til	  þess	  að	  spyrja	  spurninga	  um	  sannleika	  og	  

heiðarleika,	  raunveruleika	  og	  skáldskap.	  Einnig	  hefur	  verbatim	  í	  för	  með	  sér	  

gagnsæjar	  tilraunir	  og	  viðvarandi	  samtal	  gagnvart	  atriðum	  eins	  og	  æfingum,	  

rannsóknarvinnu,	  ritstýringu	  og	  leikstíl.	  

	  

It	  also	  provides	  the	  contributors	  with	  an	  opportunity	  to	  

address	  these	  and	  some	  of	  the	  other	  questions	  that	  it	  

continues	  to	  provoke	  –	  questions	  of	  truth	  and	  integrity,	  

reality	  and	  fiction-‐	  as	  well	  as	  questions	  about	  rehearsal,	  

research,	  editing,	  stagecraft	  and	  performance	  techniques.6	  

	  

Þegar	  notast	  er	  við	  verbatim	  aðferðina	  eru	  raunveruleg	  orð	  raunverulegra	  

manneskja	  notuð	  til	  þess	  að	  vinna	  verkið.	  Viðtöl	  og	  aðrar	  heimildir	  eru	  

meðhöndluð	  á	  þann	  hátt	  að	  leikritaskáld	  vinnur	  fyrst	  úr	  þeim,	  síðan	  fá	  leikararnir	  

að	  vinna	  með	  textann	  út	  frá	  hinum	  upprunalegu	  og	  raunverulegu	  manneskjum	  

sem	  verða	  síðan	  að	  persónum	  í	  leikritinu.7	  	  	  

	  

Það	  er	  þó	  hægt	  að	  skoða	  heimildaleikhús	  út	  frá	  áhorfandanum	  og	  líta	  þá	  á	  það	  

sem	  einskonar	  leikstíl	  eða	  leikhússtíl,	  því	  óneitanlega	  er	  sú	  staðreynd	  til	  staðar,	  

og	  áhorfandinn	  veit	  það,	  að	  í	  verbatim	  leikhúsi	  er	  verið	  að	  meðhöndla	  

raunverulegt	  fólk	  og	  þar	  af	  leiðandi	  ákveðinn	  sannleika.	  Sú	  staðreynd	  breytir	  

viðhorfi	  áhorfenda	  gagnvart	  verkunum.	  	  

	  

Immediately,	  we	  approach	  the	  play	  not	  just	  as	  a	  play	  but	  also	  

as	  as	  accurate	  source	  of	  information.	  We	  trust	  and	  expect	  that	  

we	  are	  not	  being	  lied	  to.8	  

                                                
5	  Ibid.	  Bls.	  51	  
6	  Hammond,	  Will,	  and	  Dan	  Steward.	  Verbatim,	  Verbatim:	  Contemporary	  Documentary	  Theatre.	  Bls.	  12-‐13	  
7	  Ibid.	  
8	  Ibid.	  Bls.	  10	  



 

 9 

	  

Heimildaleikhús	  er	  ekki	  nýtt	  af	  nálinni,	  enda	  á	  þessi	  aðferð	  sögu	  að	  rekja	  til	  

byrjun	  20.	  aldar.	  En	  það	  er	  hins	  vegar	  nýtt	  að	  hinn	  almenni	  leikhúsmarkaður	  taki	  

þessa	  tilteknu	  vinnuaðferð	  inn.	  Þá	  má	  nefna	  nokkur	  verk	  sem	  gerð	  hafa	  verið	  í	  

íslensku	  atvinnuleikhúsi,	  til	  dæmis	  Flóð	  eftir	  Hrafnhildi	  Hagalín	  og	  Björn	  Thors,	  

Nazanin	  eftir	  Mörtu	  Nordal	  og	  	  Tengdó	  eftir	  Val	  Frey	  Einarsson,	  en	  það	  verk	  

veðrur	  tekið	  til	  skoðunar	  í	  þessari	  ritgerð.	  

	  

contemporary	  documentary	  theatre	  has	  a	  rich	  heritage	  to	  

draw	  on.	  What	  does	  seem	  to	  be	  new,	  though,	  is	  verbatim	  

theatre´s	  recent	  rise	  to	  prominence	  and	  acceptance	  as	  a	  

mainstreem	  method	  in	  its	  own	  right.9	  	  

	  

Ástæðan	  fyrir	  því	  að	  heimildaleikhús	  nýtur	  vaxandi	  vinsælda	  og	  blómstrar	  á	  

hinum	  almenna	  leikhúsmarkaði	  getur	  verið	  sú	  að	  efnistök	  heimildaleikrita	  eru	  

oftar	  en	  ekki	  í	  nánum	  tengslum	  við	  áhorfendur.	  Þá	  er	  til	  dæmis	  átt	  við	  að	  

heimildaleikhús	  virðist	  spyrja	  spurninga	  sem	  þarft	  er	  að	  spyrja,	  en	  enginn	  spyr.	  

Spurningar	  um	  hörmungar,	  stríð,	  hermennsku,	  spillingu,	  vændi,	  kvenfrelsi	  og	  

hægt	  væri	  lengi	  að	  telja.	  Þannig	  tekur	  verbatim	  leikhús	  að	  sér	  hlutverk	  sem	  ef	  til	  

vill	  yfirvöld	  eða	  fjölmiðlar	  ættu	  að	  gegna.	  Það	  er	  einnig	  hægt	  að	  líta	  svo	  á	  að	  fólk,	  

hinn	  almenni	  áhorfandi,	  hafi	  þörf	  fyrir	  að	  velta	  þessum	  stóru	  spurningum	  fyrir	  

sér,	  og	  að	  þannig	  njóti	  heimildaleikhús	  rísandi	  áhorfs	  og	  vaxandi	  áhuga	  fólks.10	  

Í	  bókinni	  verbatim	  verbatim	  eftir	  Will	  Hammond	  og	  Dan	  Steward,	  sem	  fjallar	  um	  

heimildaleikús,	  segir	  breski	  leikhúsmaðurinn	  Robin	  Soans	  frá	  sinni	  skoðun	  á	  

hlutverki	  listarinnar.	  Hann	  varpar	  einnig	  fram	  hugsanlegri	  	  útskýringu	  á	  því	  

hvers	  vegna	  heimildaleikhús	  er	  mikilvægt.	  

	  

The	  arts	  are	  more	  than	  mere	  entertainment.	  In	  my	  view	  they	  

should	  also	  be	  the	  vessel	  which	  houses	  the	  consience	  of	  a	  

nation;	  they	  should	  ask	  the	  difficult	  questions	  others	  would	  

rather	  leave	  unasked.	  In	  recent	  years,	  as	  those	  in	  power	  have	  

                                                
9	  Hammond,	  Will,	  and	  Dan	  Steward.	  Verbatim,	  Verbatim:	  Contemporary	  Documentary	  Theatre.	  Bls.	  11	  
10	  Ibid.	  



 

 10 

grown	  cleverer	  and	  cleverer	  in	  news	  manipulation,	  the	  need	  

to	  ask	  such	  questions	  has	  grown.	  It	  can	  be	  no	  accident	  that,	  

as	  the	  art	  of	  spin	  has	  become	  more	  sophisticated,	  leading	  to	  a	  

decline	  in	  standards	  of	  honesty	  in	  public	  life,	  there	  has	  been	  a	  

simultaneous	  proliferation	  of	  political	  theatre.11	  	  

	  

Verbatim	  er	  einnig	  hægt	  að	  lýsa	  sem	  endurteknum	  skrifum	  sem	  eiga	  sér	  stað	  á	  

meðan	  á	  vinnuferlinu	  stendur.	  Heimildaleikhús	  er	  ekki	  eitthvað	  eitt,	  það	  er	  erfitt	  

að	  reyna	  að	  festa	  fingur	  á	  skilgreiningu	  sem	  á	  við	  um	  öll	  heimildaleikrit.	  Það	  er	  

frekar	  rými.	  Það	  er	  aðferð	  við	  að	  búa	  til	  aðstæður	  fyrir	  rými	  milli	  skáldskapar	  og	  

raunveruleika.12	   	  

	  

1.2	  Þrátt	  fyrir	  að	  heimildaleikhús	  snerti	  oft	  á	  stórum	  samfélagslegum	  málum,	  

málum	  sem	  tengjast	  þjóðum	  í	  heild,	  inniber	  aðferðin	  í	  grunninn	  að	  talað	  sé	  við	  

raunverulegt	  fólk.	  Manneskjan	  stendur	  ekki	  einungis	  fyrir	  eina	  heild	  og	  atburði	  

sem	  henda	  heildina,	  heldur	  erum	  við	  líka	  einstaklingar.	  Manneskjan	  er	  barn	  að	  

leik,	  unglingur	  með	  unglingaveiki.	  Manneskjan	  er	  líka	  gömul	  kona	  sem	  á	  sér	  

ástarlíf	  eins	  og	  Alecky	  Blythe	  kaus	  að	  segja	  áhorfendum	  sínum	  frá	  í	  verki	  sínu	  

Cruising	  sem	  sýnt	  var	  í	  The	  Bush	  Theatre,	  London	  árið	  2006.13	  	  

	  

But	  what	  about	  Alecky	  Blythe´s	  Cruising,	  a	  play	  about	  the	  love	  

lives	  of	  the	  elderly?	  …These	  plays	  have	  ´serious´points	  to	  make,	  

but	  verbatim	  seems	  also	  to	  offer	  a	  highly	  personal,	  confessional	  

mode.14	  

	  

Að	  vinna	  með	  lifandi	  heimildamönnum	  getur	  haft	  í	  för	  með	  sér	  allskyns	  

ófyrirsjáanlega	  hluti	  og	  atburði.	  Í	  bókinni	  verbatim	  verbatim	  er	  litrík	  frásögn	  

leikhúsmannsins	  Max	  Stafford-‐Clark	  af	  óhefðbundnu	  viðtali	  við	  tvo	  hermenn.	  Er	  

hún	  afar	  lýsandi	  fyrir	  áhættuatriðin	  sem	  heimildavinna	  sem	  styðst	  við	  lifandi	  

heimildamenn	  inniber.	  
                                                
11	  Ibid.	  Bls.	  17	  
12	  Hammond,	  Will,	  and	  Dan	  Steward.	  Verbatim,	  Verbatim:	  Contemporary	  Documentary	  Theatre.	  
13	  „Alecky	  Blythe.“	  Blythe,	  Alecky,	  sótt	  19.02.16	  á	  http://www.dramaonlinelibrary.com/playwrights/alecky-‐
blythe-‐iid-‐135935	  
14	  Hammond,	  Will,	  and	  Dan	  Steward.	  Verbatim,	  Verbatim:	  Contemporary	  Documentary	  Theatre.	  Bls.	  12	  
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…and	  David	  and	  I	  went	  to	  meet	  one	  of	  these	  guys	  in	  a	  local	  

pub.	  He	  said,	  ´How	  much	  money	  have	  you	  got?´	  He	  thought	  

we	  were	  a	  television	  company.	  So	  we	  said,	  ´A	  tenner´,	  and	  he	  

said,	  ´Well,	  I´ll	  think	  about	  it,	  I	  may	  come,	  I	  may	  not.’	  So	  we	  

went	  back…	  suddenly	  the	  rehearsal	  room	  door	  burst	  open…	  

And	  there	  were	  two	  of	  them.	  One	  of	  them	  came	  and	  stood	  

right	  in	  the	  middle	  of	  the	  group,	  and	  the	  other	  one	  wend	  

round	  kickin	  open	  all	  the	  doors…	  And	  then	  the	  one	  who´d	  

done	  all	  the	  kicking	  came	  back	  and	  said,	  ´So.	  You	  want	  to	  

talk.´	  And	  they	  sat	  down,	  and	  they	  talked	  for	  three	  hours	  

about	  being	  a	  soldier.	  Well	  we	  used	  it,	  of	  course.15	  	  

	  

Svo	  virðist	  sem	  ákveðin	  umbreyting	  eigi	  sér	  stað	  eftir	  að	  viðtöl	  við	  lifandi	  

heimildamann	  hefur	  verið	  tekið	  í	  persónulegu	  samtali	  og	  lifandi	  

heimildamaðurinn	  verður	  að	  persónu	  í	  leikriti.	  Þá	  er	  líklegt	  að	  höfundur	  verks	  

eða	  leikari	  eigni	  sér	  persónu	  sem	  hefur	  skapast,	  eins	  og	  persóna	  verði	  til	  milli	  

hinnar	  raunverulegu	  persónu	  og	  túlkun	  leikarans	  á	  persónunni.	  Það	  er	  

nauðynlegt	  til	  að	  leikarar	  geti	  skuldbundið	  sig	  karakternum	  og	  tekið	  ábyrgð	  á	  

áframhaldandi	  þróun	  hans.	  

	  

STAFFORD-‐CLARK	  

Yes,	  I	  think	  for	  the	  actors,	  who,	  after	  all,	  often	  commit	  

themselves	  to	  the	  play	  before	  the	  play	  is	  written,	  it´s	  

important	  in	  the	  research	  to	  find	  a	  character	  they	  can	  

possess	  and	  who	  they	  identify	  with.	  And	  it´s	  true	  that	  in	  The	  

Permanent	  Way,	  as	  in,	  I	  think,	  almost	  every	  other	  play	  I´ve	  

worked	  on	  in	  this	  way,	  there	  were	  characters	  whom	  David	  

hadn´t	  actually	  met,	  or	  whom	  he	  met	  for	  the	  first	  time	  when	  

we	  were	  performing,	  or	  in	  the	  bar	  after	  the	  play.	  So	  the	  

                                                
15	  Hammond,	  Will,	  and	  Dan	  Steward.	  Verbatim,	  Verbatim:	  Contemporary	  Documentary	  Theatre.	  Bls.	  48	  
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actors	  feel	  a	  real	  possession	  and	  protectiveness	  about	  those	  

characters,	  because	  their	  version	  of	  them	  is	  what´s	  played.16	  

	  

Að	  vinna	  að	  leikriti	  með	  lifandi	  heimildamann	  er	  einmitt	  efnistök	  þessarar	  

ritgerðar,	  því	  aðalrannsóknarefni	  hennar	  er	  manneskjan	  sem	  verkið	  Tengdó	  

fjallaði	  um,	  Magneu	  Jónu	  Reynaldsdóttur	  Rivera.	  Leikhúskonan	  Alecky	  Blythe	  

hefur	  unnið	  með	  verbatim	  aðferðina	  um	  árabil.	  Hér	  segir	  hún	  í	  viðtali	  við	  

tímaritið	  The	  Gardian,	  frá	  reynslu	  sinni	  að	  vinna	  með	  lifandi	  heimildamönnum.	  

Aðspurð	  hvort	  hún	  hafi	  orðið	  hrædd	  um	  sitt	  eigið	  öryggi	  segir	  hún:	  

	  

	  [There	  have	  been]	  a	  couple	  of	  moments.	  In	  Ipswich…	  

somebody	  asked	  me	  if	  I	  wanted	  to	  go	  to	  his	  house	  for	  a	  cup	  of	  

tea,	  and	  I	  thought,	  "No,	  I	  can't,	  I	  don't	  want	  to,	  I	  am	  quite	  

happy	  to	  stand	  in	  the	  street	  and	  talk	  to	  you	  in	  the	  freezing	  

cold."	  You	  just	  have	  to	  be	  careful,	  but	  at	  the	  same	  time,	  to	  get	  

interviews	  there	  are	  certain	  risks.17	  

Útfrá	  þessu	  er	  hægt	  að	  skilja	  að	  munur	  er	  á	  því	  að	  vinna	  með	  verbatim	  

aðferðinni	  og	  að	  vinna	  sýningu	  í	  hefðbundnu	  atvinnuleikhúsi.	  Þar	  hafa	  höfundar,	  

leikarar	  og	  allir	  sem	  koma	  að	  sýningunni	  ákveðinn	  skilning	  á	  leikhúsvinnu	  og	  ef	  

til	  vill	  reynslu	  af	  atvinnuleikhúsi.	  Alecky	  talar	  um	  ákveðinn	  mun	  á	  mörkum,	  þar	  

sem	  í	  leikhúsvinnu	  sem	  notast	  við	  verbatim	  aðferðina	  er	  unnið	  með	  fólki	  sem	  

hefur	  ef	  til	  vill	  aldrei	  stigið	  inn	  í	  leikhús,	  þekkir	  ekki	  reglur	  og	  viðmið	  leikhússins	  

og	  lítur	  ef	  til	  vill	  ekki	  á	  þetta	  sem	  faguhverfi	  og	  hagar	  sér	  eftir	  því.	  	  

I	  thought	  it	  was	  going	  to	  be	  very	  serious,	  but	  he	  wanted	  to	  gain	  

something	  from	  his	  interview	  –	  he	  was	  asking	  for	  quite	  a	  lot	  of	  

money,	  which	  I	  didn't	  have	  because	  none	  of	  us	  were	  getting	  

paid,	  or	  to	  sleep	  with	  me.	  And	  that	  was	  just	  on	  the	  phone.	  That	  

then	  became	  part	  of	  the	  piece,	  and	  I	  became	  a	  character	  in	  the	  

play.	  Miranda	  Hart	  played	  me,	  and,	  dramatically,	  it	  was	  great.	  
                                                
16	  Ibid.	  Bls.	  64	  
17	  Natalie	  Woolman.	  „Alecky	  Blythe:	  ,To	  get	  interviews,	  there	  are	  certain	  risks.´	  “	  The	  Guardian,	  apríl	  
2012	  sótt	  20.02.16	  á	  http://www.theguardian.com/theobserver/2012/apr/08/alecky-‐blythe-‐verbatim-‐
theatre-‐interview	  
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In	  case	  you	  are	  wondering,	  the	  deal	  I	  struck	  with	  the	  hostage	  

to	  get	  his	  interview	  was	  £50,	  lunch,	  and	  no	  sex.18	  

Þegar	  leikhúsið	  mætir	  hinum	  almenna	  borgara,	  sérstaklega	  svo	  náið	  eins	  og	  í	  

heimildaleikúsi,	  getur	  það	  orðið	  erfitt	  og	  stangast	  á	  við	  vilja	  þeirra	  sem	  eiga	  hlut	  

að	  máli.	  Því	  er	  vandmeðfarið	  að	  vinna	  með	  lifandi	  viðfang,	  sérstaklega	  í	  ljósi	  þess	  

að	  oft	  er	  verið	  að	  fjalla	  um	  persónulegar	  sögur	  fólks,	  raunir	  þeirra	  og	  líf.	  	  

When	  the	  National	  initially	  announced	  plans	  for	  the	  show,	  

the	  Daily	  Mail	  ran	  the	  headline,	  "Theatre	  show	  about	  the	  

Suffolk	  Strangler's	  killing	  spree	  to	  be	  staged".	  Did	  that	  annoy	  

you?	  

I	  was	  really	  angry.	  It	  caused	  serious	  concern	  for	  the	  families	  

of	  the	  girls,	  because	  they	  immediately	  thought	  it	  was	  going	  to	  

be	  some	  gruesome	  reconstruction	  of	  their	  daughters'	  lives,	  

which	  they	  had	  no	  idea	  was	  happening.	  Understandably,	  they	  

got	  very	  worried,	  so	  I	  then	  tried	  to	  do	  what	  I	  could	  to	  allay	  

those	  fears	  and	  explained	  that	  they	  weren't	  portrayed,	  nor	  

were	  their	  daughters,	  and	  it	  was	  about	  the	  community.19	  

	  

Margt	  er	  ófyrirsjáanlegt,	  eins	  og	  Alecky	  lýsir	  hér	  að	  ofan.	  Í	  þessu	  dæmi	  kristallast	  

ábyrgð	  hennar	  sem	  höfundur,	  að	  hafa	  sig	  á	  tal	  við	  fjölskyldur	  þessara	  stúlkna	  

sem	  höfðu	  verið	  myrtar	  og	  verkið	  fjallaði	  um.	  Henni	  bar	  að	  hafa	  samband	  og	  róa	  

fjölskyldurnar,	  sem	  héldu,	  eftir	  að	  hafa	  lesið	  hárbeitta	  fyrirsögn	  um	  verkið,	  að	  

væri	  verið	  að	  opinbera	  eða	  gera	  lítið	  úr	  stúlkunum	  og	  reynslu	  þeirra	  í	  verkinu.	  

Alecky	  þurfti	  að	  leiðrétta	  þá	  staðhæfingu	  fjölmiðla,	  að	  verið	  væri	  að	  fara	  í	  of	  

persónulega	  þræði	  og	  ítreka	  að	  hún	  væri	  að	  nota	  sögur	  þeirra	  til	  þess	  að	  koma	  á	  

framfæri	  stærri	  samfélagslegri	  sögu	  og	  að	  þeirra	  orðspor	  hlyti	  ekki	  skaða.	  Fólk	  

sem	  vinnur	  að	  uppsetningu	  á	  leiksýningu	  hefur	  ekki	  stjórn	  á	  fjölmiðlum	  og	  þetta	  

er	  skýrt	  dæmi	  um	  ófyrirsjáanlegan	  atburð	  sem	  ruggar	  heldur	  betur	  bátnum	  í	  

                                                
18	  Natalie	  Woolman.	  „Alecky	  Blythe:	  ,To	  get	  interviews,	  there	  are	  certain	  risks.´	  “	  
19	  Natalie	  Woolman.	  „Alecky	  Blythe:	  ,To	  get	  interviews,	  there	  are	  certain	  risks.´	  “	  
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vinnuferlinu.	  Ljóst	  er	  að	  þegar	  unnið	  er	  með	  verbatim	  aðferðina	  skal	  aðgát	  höfð,	  

bæði	  gagnvart	  lifandi	  viðfangi	  eða	  heimildamanni	  en	  einnig	  þarf	  höfundurinn	  

sjálfur	  eða	  leikhúsmanneskjan	  sem	  fæst	  við	  verbatim	  vinnu	  að	  passa	  sig	  og	  sín	  

mörk.	  	  

	  

1.3	  Hér	  að	  ofan	  hefur	  heimildaleikhús	  verið	  kynnt	  og	  rýnt	  í	  nokkur	  atriði	  er	  það	  

varðar.	  Það	  liggur	  fyrir	  að	  verbatim	  aðferðin	  er	  flókin	  og	  vandmeðfarin	  en	  engu	  

að	  síður	  býður	  hún	  upp	  á	  marga	  möguleika.	  Áhorfendur	  sem	  koma	  á	  

heimildaleikrit	  líta	  sýninguna	  öðrum	  augum	  en	  ef	  um	  væri	  að	  ræða	  skáldverk.	  Sú	  

staðreynd	  að	  verkið	  inniberi	  ákveðinn	  sannleika,	  oft	  sannleika	  sem	  snertir	  okkur	  

ekki	  einungis	  persónulega	  heldur	  þjóðir	  í	  heild,	  hefur	  í	  för	  með	  sér	  að	  áhorfendur	  

taka	  verkinu	  alvarlegar	  en	  ella.	  Ljóst	  er	  að	  vinna	  með	  lifandi	  heimildamenn	  hefur	  

í	  för	  með	  sér	  ákveðnar	  áhættur	  sem	  þarf	  að	  hafa	  gát	  á	  og	  taka	  vel	  til	  greina.	  Um	  er	  

að	  ræða	  aðgát	  gagnvart	  heimildamönnunum	  sjálfum,	  sem	  og	  þeim	  sem	  vinna	  að	  

verkinu.	  Passa	  þarf	  upp	  á	  öryggi	  beggja	  aðila.	  Hér	  á	  eftir	  mun	  vera	  rýnt	  í	  verkið	  

Tengdó	  eftir	  Val	  Frey	  Einarsson	  út	  frá	  hans	  sjónarhorni	  um	  vinnu	  með	  lifandi	  

heimildamanneskju.	  Farið	  verður	  í	  saumana	  á	  vinnuaðferðum	  hópsins	  sem	  vann	  

sýninguna,	  sem	  og	  samskipti	  hans	  við	  Magneu	  sem	  verkið	  fjallaði	  um.	  Einnig	  

verður	  leitast	  við	  að	  gera	  grein	  fyrir	  upplifun	  Magneu	  gagnvart	  því	  að	  heilt	  leikrit	  

hafi	  verið	  gert	  um	  hana	  auk	  þess	  að	  rýna	  í	  áhrif	  sýningarinnar	  á	  líf	  hennar.	  	  

	  
	  
2.	  KAFLI:	  VERKIÐ	  OG	  VIÐFANGIÐ	  

	  

2.1	  Tengdó	  er	  heimildaleikrit	  eftir	  Val	  Frey	  Einarsson	  sem	  eins	  og	  fyrr	  sagði	  var	  

frumsýnt	  var	  í	  Borgarleikhúsinu	  í	  mars	  2012.	  Söguhetjan	  í	  verkinu	  er	  Magnea	  

Jóna	  Reynaldsóttir	  Rivera	  en	  það	  spannar	  um	  það	  bil	  40	  ára	  tímabil	  úr	  ævi	  

þessarar	  núlifandi	  konu.	  Fyrri	  hluti	  verksins	  fjallar	  um	  æsku	  Magneu,	  föðurlausa	  

stúlku	  sem	  veit	  ekki	  hver	  faðir	  hennar	  er	  og	  síðari	  hlutinn	  fjallar	  um	  fullorðinsár	  

Magneu	  og	  leit	  hennar	  að	  föðurnum.	  Huglæg	  og	  eiginleg	  leitin	  sem	  birtist	  

áhorfendum	  í	  verkinu	  er	  byggð	  á	  raunverulegum	  heimildum	  um	  líf	  konunnar	  og	  

var	  handritið	  að	  verkinu	  unnið	  að	  hluta	  til	  uppúr	  óútgefinni	  sjálfsævisögu	  
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hennar.20	  Sýningin,	  sem	  sýnd	  var	  á	  litla	  sviðinu	  í	  Borgarleikhúsinu,	  fékk	  mjög	  

góðar	  viðtökur	  enda	  átti	  að	  sýna	  hana	  innan	  við	  20	  sinnum	  en	  sýningar	  náðu	  upp	  

í	  67	  skipti	  og	  hlaut	  sýningin	  fjölda	  verðlauna	  á	  	  leiklistarhátíð	  Grímunnar	  árið	  

2012.21	  	  

	  

2.2	  Magnea	  Jóna	  Reynaldsdóttir	  Rivera	  fæddist	  á	  Íslandi	  25.	  apríl	  árið	  1945.	  Hún	  

ólst	  upp	  í	  Höfnunum	  í	  Keflavík	  ásamt	  móður	  sinni	  og	  stjúpföður.	  Þegar	  hún	  var	  8	  

ára	  gömul	  lést	  stjúpfaðir	  hennar	  og	  stuttu	  síðar	  veiktist	  móðir	  hennar	  og	  Magnea	  

þurfti	  að	  búa	  ein	  eftir	  að	  móðir	  hennar	  var	  flutt	  á	  spítala.	  Frá	  	  10	  ára	  aldri	  sá	  

Magnea	  um	  sitt	  eigið	  uppeldi,	  hún	  sá	  um	  að	  fæða	  sig	  og	  klæða.	  Magnea	  er	  dökk	  á	  

hörund	  og	  var	  henni	  strýtt	  í	  skólanum	  vegna	  þess.	  Á	  þessum	  tíma	  tíðkaðist	  ekki	  

að	  fara	  í	  ljósabekki	  og	  Íslenskt	  loftslag	  er	  ekki	  frægt	  fyrir	  að	  framleiða	  dökka	  húð,	  

hvorki	  nú	  eða	  þá.	  

	  	  

“Þess	  vegna	  voru	  langflestir	  Íslendingar	  hvítir	  eins	  og	  næpur,	  

þótti	  það	  bókstaflega	  fréttnæmt	  ef	  sást	  til	  manneskju	  með	  

litaðan	  húðlit.”	  22	  

	  

Hún	  var	  af	  erlendum	  uppruna	  og	  það	  útskýrði	  dökkan	  hörundslit	  hennar	  síðar	  

meir,	  en	  þegar	  hún	  var	  barn	  og	  þangað	  til	  hún	  varð	  48	  ára	  gömul	  vissi	  hún	  ekki	  

neitt	  um	  uppruna	  sinn,	  föður	  síns	  megin.	  Móðir	  hennar	  gaf	  sig	  aldrei	  á	  tal	  við	  

hana	  um	  föðurblóð	  hennar	  áður	  en	  hún	  veiktist.	  Þegar	  hún	  veiktist	  var	  það	  um	  

seinan	  því	  hún	  var	  rúmliggjandi	  þangað	  til	  hún	  lést	  þegar	  Magnea	  var	  26	  ára.	  

Magnea	  tamdi	  sér	  harkaleg	  viðbrögð	  við	  stríðninni	  sem	  hún	  varð	  fyrir,	  laug	  til	  

um	  hvaðan	  hún	  væri,	  skáldaði	  upp	  sögur	  um	  uppruna	  sinn.	  Þegar	  hún	  var	  um	  8	  

ára	  fór	  hún	  að	  umgangast	  fólk	  sér	  eldra	  og	  gekk	  í	  augun	  á	  þeim	  með	  því	  að	  stela	  

úr	  búðum	  ýmsum	  nauðþurftum	  fyrir	  unglinga	  s.s.	  sígarettum	  og	  brennivíni.	  Hún	  

                                                
20	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  Kolfinna	  Nikulásdóttir.	  Heimili	  Vals.	  04.02.16	  
21 „Tengdó.“ Gríman // Vefstöð sviðslista á Íslandi, sótt 4. feb 2016 á 

http://griman.is/index.php?option=com_content&view=article&id=854%3Atengdo&catid=55%3Asviesverk-2011-

12&Itemid=154  
22	  Magnea	  Jóna	  Reynaldsdóttir	  Rivera.	  Kolfinna	  Nikulásdóttir.	  Heimili	  Magneu.	  10.02.16	  	  
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byrjaði	  því	  snemma	  að	  neyta	  áfengis	  og	  tóbaks	  og	  fór	  fljótlega	  að	  neyta	  vímuefna	  

í	  kjölfarið.23	  	  

Magnea	  giftist	  Stefáni	  Geir	  Karlssyni	  og	  fluttust	  þau	  til	  Reykjavíkur	  þar	  sem	  þau	  

eignaðust	  tvær	  dætur,	  Helenu	  og	  Ilmi.	  Líf	  þeirra	  hjóna	  einkenndist	  af	  drykkju	  og	  

skemmtanalífi	  þangað	  til	  þau	  voru	  um	  35	  ára	  gömul,	  en	  þá	  fóru	  þau	  bæði	  í	  

meðferð	  og	  hafa	  þau	  verið	  edrú	  síðan.	  Magnea	  greindist	  með	  geðhvarfasýki	  þegar	  

hún	  hafði	  verið	  án	  áfengis	  og	  vímuefna	  í	  15	  ár	  og	  lagðist	  inn	  á	  spítala.	  Hún	  var	  

veik	  af	  þunglyndi	  sem	  er	  fylgikvilli	  geðhvarfasýki,	  í	  tæplega	  6	  mánuði	  en	  það	  var	  

sá	  tími	  sem	  það	  tók	  að	  finna	  lyf	  sem	  hentuðu	  til	  þess	  að	  halda	  hennar	  veikindum	  

niðri	  eða	  í	  skefjum.	  Magnea	  hafði	  verið	  frísk	  og	  ekki	  fundið	  fyrir	  geðhvörfum	  í	  um	  

það	  bil	  14	  ár	  þegar	  hún	  lagðist	  í	  mikið	  þunglyndi.	  Þetta	  var	  í	  kjölfar	  uppsetningar	  

á	  sýningunni	  Tengdó	  sem	  sett	  var	  upp	  í	  Borgarleikhúsinu.	  Á	  þessu	  tímabili	  lá	  hún	  

í	  13	  mánuði	  samfleytt,	  á	  geðdeild	  Landsspítalans	  fyrst	  og	  var	  hún	  síðan	  flutt	  á	  

geðspítalann	  Klepp.	  Á	  tímabili	  var	  henni	  vart	  hugað	  líf.	  Magnea	  náði	  sér	  upp	  úr	  

veikindunum	  með	  hjálp	  lyfja	  og	  viðtalsmeðferða	  hjá	  ýmsum	  geðlæknum.	  Hún	  er	  

nú	  frísk	  og	  lifir	  heilbrigðu	  lífi,	  býr	  í	  Vesturbæ	  Reykjavíkur,	  sinnir	  fjölskyldu	  og	  

vinum,	  líkamsrækt,	  sálarrækt	  og	  er	  virkur	  eldri	  borgari.24	  

	  

2.3	  Líf	  Magneu	  var	  leikið	  eftir	  í	  sýningunni	  Tengdó,	  spurningar	  hennar	  um	  

uppruna	  sinn,	  sú	  staðreynd	  að	  hún	  skar	  sig	  úr,	  rótleysið	  og	  ýmis	  önnur	  atriði	  úr	  

lífi	  Magneu	  voru	  til	  umfjöllunar	  í	  verkinu.	  Leikið	  var	  eftir	  þegar	  Magnea	  hóf	  

eiginlega	  leit	  að	  föður	  sínum	  og	  þegar	  hún	  fann	  hann.	  Sýningin	  drap	  á	  stuttu	  

ástarsambandi	  móður	  Magneu	  við	  ungan,	  dökkan,	  bandarískan	  hermann,	  

fæðingu	  Magneu	  og	  síðan	  sambandi	  þeirra	  mæðgna.	  Sýningin	  sýndi	  áhorfendum	  

þegar	  stjúpi	  Magneu	  dó,	  hundurinn	  hennar,	  og	  móðir	  hennar.	  Sýningin	  hermir	  

eftir	  sambandi	  hennar	  við	  manninn	  hennar	  og	  fæðingum	  dætra	  þeirra	  tveggja.	  Í	  

stuttu	  máli	  er	  Tengdó	  saga	  Magneu.	  Þar	  sem	  Magnea,	  viðfangið	  sjálft,	  sat	  í	  salnum	  

og	  horfir	  á	  líf	  sitt	  leikið	  virtist	  eitthvað	  hafa	  átt	  sér	  stað	  sem	  vert	  er	  að	  rýna	  í.	  Þar	  

verður	  manneskja	  fyrir	  áhrifum	  sem	  ekki	  hefur	  verið	  fjallað	  um	  og	  það	  eru	  þessi	  

áhrif	  sem	  höfundur	  þessarar	  ritgerðar	  skoðar	  nánar	  í	  næsta	  kafla.	  

	  

                                                
23	  Magnea	  Rivera.	  
24	  Magnea	  Rivera.	  
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3.	  KAFLI:	  LIFANDI	  VIÐFANG	  

	  

3.1	  Höfundur	  Tengdó,	  Valur	  Freyr	  telur	  að	  mesta	  vinnan	  og	  mestur	  tími	  hafi	  farið	  

í	  að	  safna	  heimildum	  um	  efnið.	  Hann	  byrjaði	  á	  því	  að	  eiga	  orð	  við	  viðfangið	  sjálft,	  

nefna	  hugmyndina	  og	  fá	  leyfi	  frá	  henni	  til	  þess	  að	  byrja	  að	  grúska	  í	  þessu.	  Hann	  

fékk	  hjá	  henni	  upplýsingar	  um	  fólk	  sem	  hugsanlega	  myndi	  vita	  eitthvað	  meira.	  

Hún	  hafði	  upplýsingar	  um	  herdeild	  sem	  faðir	  hennar	  hafði	  verið	  í	  og	  hvar	  sú	  

herdeild	  var,	  nálægt	  hvaða	  bóndabæ	  faðir	  hennar	  var	  búsettur	  á	  tímabilinu	  þar	  

sem	  hann	  hafði	  kynnst	  móður	  hennar.	  Þegar	  Valur	  lýsti	  heimildavinnu	  sinni	  var	  

svolítið	  eins	  og	  hann	  væri	  að	  lýsa	  ratleik	  þar	  sem	  ein	  vísbending	  leiddi	  að	  

annarri.	  Hann	  talaði	  fyrst	  við	  Magneu	  sem	  beindi	  honum	  í	  átt	  að	  bæ	  í	  Höfnunum	  í	  

Keflavík	  og	  frá	  Keflavík	  var	  hann	  sendur	  til	  Selfoss:25	  

	  

“Og	  fengum	  þá	  upplýsingar	  um	  gamla	  konu	  til	  dæmis	  sem	  

væri	  orðin	  95	  ára	  og	  búsett	  á	  Selfossi	  á	  einhverju	  svona	  

heimili.	  Hún	  hafði	  verið	  þarna	  á	  staðnum	  og	  hafði	  séð	  þau,	  

eða	  skilurðu	  hafði	  verið	  með	  þeim	  þarna	  um	  sumarið.	  Við	  

fórum	  og	  hittum	  þessa	  gömlu	  konu	  sem	  var	  athyglisvert.	  Hún	  

var	  með	  inside	  upplýsingar	  um	  bara	  hvernig	  samskiptin	  höfði	  

verið	  og	  svoleiðis.”26	  

	  

Með	  þessum	  hætti,	  eins	  og	  Valur	  lýsir	  hér,	  komst	  hann	  nær	  sögunni,	  nær	  því	  að	  

hafa	  einhverja	  hugmynd	  um	  söguna	  sem	  hann	  sjálfur	  vildi	  og	  var	  að	  vinna	  að	  að	  

segja.	  Hann	  fékk	  einnig	  minningablöð	  sem	  Magnea	  hafði	  skrifað	  fyrir	  sig	  sjálfa	  

um	  bernskuár	  sín.	  Í	  þessum	  minningum	  kom	  fram	  margt	  um	  samskipti	  hennar	  og	  

móður	  hennar,	  pælingar	  hennar	  um	  föður	  sinn	  og	  frásagnir	  af	  uppvaxtarárunum.	  

Valur	  notaði	  þetta	  til	  þess	  að	  fá	  skýrari	  hugmynd	  um	  persónuleika	  Magneu,	  

hennar	  orðaforða,	  hugsanagang	  og	  sögu.	  	  

	  

“Þannig	  að	  í	  staðinn	  fyrir	  að	  taka	  endalaust	  af	  viðtölum	  við	  

hana	  þá	  gerði	  ég	  þetta	  svona.	  Og	  svo	  eiginlega	  tókum	  við	  

                                                
25	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  	  	  
26	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
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meira	  og	  minna	  viðtöl	  við	  hana	  svona	  nánar	  um	  hvernig	  þessi	  

þrep	  voru	  í	  þessari	  leit	  	  að	  pabbanum.	  Og	  bara	  til	  þess	  að	  fá	  

leitarsöguna	  frá	  henni.“27	  

	  

Valur	  tók	  því	  engin	  viðtöl	  við	  Magneu	  um	  æskuár	  hennar,	  en	  til	  þess	  að	  vinna	  

leitarsöguna	  tók	  hann	  viðtöl	  við	  hana	  um	  það	  þegar	  hún	  leitaði	  föður	  síns	  frá	  

þrjátíu	  til	  fjörutíu	  og	  átta	  ára	  aldurs.	  	  

Heimildirnar	  sem	  þau	  sönkuðu	  að	  sér	  komu	  víða	  að,	  frá	  gömlum	  dómsmálum	  er	  

vörðuðu	  meðlag	  fyrir	  barnið,	  til	  bréfaskrifta	  til	  Bandaríkjanna	  þar	  sem	  Magnea	  á	  

fjöldann	  allan	  af	  núlifandi	  systkynum	  og	  að	  samskiptum	  félaga	  í	  

stríðsbarnasamtökum	  sem	  Magnea	  tók	  þátt	  í	  að	  stofna	  á	  sínum	  tíma.	  	  

	  

“En	  svo	  var	  þetta	  auðvitað	  svolítið	  grúsk,	  hún	  hafði	  tekið	  þátt	  

í	  svo	  mörgum	  svona,	  já	  þau	  höfðu	  stofnað	  einhver	  

stríðsbarnasamtök	  og	  það	  tók	  tíma	  að	  finna	  heimildir	  um	  

þau	  samtök	  og	  svo	  náttúrulega	  allar	  heimildir	  inn	  á	  netinu	  

og	  svoleiðis,	  tímarit.is	  og	  svona.”28	  

	  

Þessar	  lýsingar	  Vals	  á	  því	  hvernig	  hann	  safnaði	  saman	  heimildum	  er	  vörðuðu	  

söguna	  gefa	  til	  kynna	  að	  rannsóknarvinnan	  hafi	  tekið	  talsverðan	  tíma.	  Valur	  talar	  

um	  tímann	  sem	  það	  tók	  að	  fá	  fólk	  til	  þess	  að	  svara,	  ef	  til	  vill	  var	  hann	  að	  biðja	  fólk	  

að	  rifja	  upp	  hluti	  sem	  það	  hafði	  ekki	  hugsað	  um	  árum	  jafnvel	  áratugum	  saman.	  

Þannig	  að	  í	  þessum	  ratleik	  gat	  tekið	  langan	  tíma	  að	  komast	  frá	  einni	  vísbendingu	  

til	  annarrar.	  	  

	  

“…við	  byrjuðum	  alveg	  snemma	  um	  sumarið	  þarna	  að	  taka	  

þessi	  viðtöl	  og	  svona	  og	  það	  var	  ekki	  fyrr	  en	  undir	  jól	  kannski	  

sem	  að	  ég	  var	  loksins	  að	  fá,	  eða	  þá	  var	  ég	  um	  það	  bil	  búinn	  

að	  fá	  heimildirnar	  sem	  ég	  ætlaði	  að	  vinna	  úr.	  Þannig	  að	  

                                                
27	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
28	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
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þetta	  voru	  örugglega	  svona	  6	  mánuðir	  sem	  að	  tók	  bara	  að	  

viða	  að	  sér	  heimildunum.”29	  

	  

Segir	  Valur	  og	  heldur	  áfram	  að	  útskýra	  af	  hverju	  heimildarvinnan	  tók	  svo	  

mikinn	  tíma	  og	  svo	  mikla	  vinnu.	  Það	  voru	  bréfaskriftir	  til	  Bandaríkjanna,	  sein	  

svör	  lifandi	  heimildamanna	  hérlendis	  og	  vinnan	  á	  bak	  við	  svarið	  við	  hverri	  

spurningu	  sem	  vaknaði	  sem	  gerði	  það	  að	  verkum	  að	  ferlið	  tók	  þetta	  langan	  tíma.	  

Þetta	  hefur	  verið	  stór	  hópur	  af	  fólki	  þar	  sem	  hann	  talaði	  við	  fólk	  héðan	  og	  þaðan	  

á	  Íslandi,	  fjölskyldu	  Magneu	  hér	  á	  landi	  og	  erlendis.	  

Eftir	  að	  Valur	  hafði	  safnað	  nógu	  miklum	  heimildum	  að	  honum	  fannst,	  sat	  hann	  

uppi	  með	  talsvert	  mikið	  af	  efni	  og	  spurninguna	  um	  það	  hvernig	  ætti	  að	  setja	  

efnið	  saman	  í	  leiksýningu.	  Valur	  segir	  frá	  því	  að	  með	  haustinu	  hafi	  hópurinn	  

þurft	  að	  kynna	  verkið	  fyrir	  starfsfólki	  Borgarleikhússins.	  Eftir	  að	  hafa	  kynnt	  

efnið	  og	  sagt	  frá	  því	  upphátt	  fékk	  hann	  betri	  tilfinningu	  fyrir	  sögunni.	  Svo	  

margar	  sögur	  höfðu	  flækst	  inn	  í	  efnið	  eftir	  alla	  heimildaleitina	  að	  Valur	  hafði	  

misst	  sjónir	  á	  kjarna	  sögunnar	  sem	  hann	  vildi	  segja.	  En	  eftir	  að	  hafa	  sagt	  

samstarfsfólki	  sínu	  frá	  verkefninu	  kom	  í	  ljós	  að	  flestir	  vildu	  vita	  hvort	  Magnea	  

hafi	  fundið	  föður	  sinn.	  Þar	  lá	  sagan,	  þetta	  átti	  ekki	  að	  fjalla	  um	  ástarsögu	  

foreldra	  hennar	  eða	  hersögu	  föður	  hennar,	  heldur	  var	  þetta	  sagan	  af	  leit	  Magneu	  

af	  föður	  sínum.	  

	  

“…það	  var	  líka	  alltaf	  fyrsta	  spurningin	  sem	  ég	  fékk.	  Ég	  sagði,	  

já	  þetta	  fjallar	  um	  þessa	  leit,	  hún	  er	  að	  leita	  af	  pabba	  sínum	  

og	  leitaði	  í	  40	  og	  eitthvað	  ár.	  Já,	  og	  hvað,	  fann	  hún	  hann?	  …ég	  

hugsaði	  með	  mér	  að	  þetta	  væri	  það	  sem	  fólk	  vildi	  vita.	  Þannig	  

að	  það	  er	  undirliggjandi	  spennusagan	  í	  þessu.	  Þá	  var	  formið	  

svolítið	  komið.”30	  	  

	  

Þannig	  fann	  Valur	  grunninn	  að	  einhverju	  formi	  til	  þess	  að	  skrifa.	  Hann	  byrjaði	  að	  

skrifa	  á	  þessum	  tímapunkti	  og	  sat	  við	  skrif	  í	  nokkra	  mánuði.	  Hann	  reyndi	  að	  

skrifa	  út	  frá	  lykilatriðum	  sem	  hann	  hafði	  valið	  úr	  efninu,	  síðan	  bjó	  hann	  til	  

                                                
29	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
30	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
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tímalínu	  til	  þess	  að	  styðjast	  við.	  Hann	  bjó	  til	  tímalínu	  fyrir	  Magneu,	  frá	  fæðingu	  

og	  fram	  að	  þeim	  tíma	  sem	  hún	  fann	  föður	  sinn.	  Svo	  var	  tímalína	  fyrir	  móður	  

hennar	  og	  kynni	  hennar	  af	  hermanninum	  fram	  að	  fæðingu	  barnsins.	  Valur	  lýsir	  

þessu	  sem	  einskonar	  vinnutímalínur	  út	  frá	  atburðum	  sem	  honum	  þótti	  

áhugaverðir.	  	  

Valur	  ætlaði	  sér	  í	  upphafi	  að	  halda	  í	  sannleikann	  í	  sögunni,	  vildi	  komast	  að	  

einhverjum	  sannleika,	  en	  rakst	  fljótlega	  á	  vegg	  í	  því	  sambandi.	  Það	  var	  erfitt	  

vegna	  þess	  að	  það	  voru	  svo	  margar	  holur	  í	  sögunni	  og	  mikið	  af	  hlutum	  sem	  

Magnea	  vissi	  ekkert	  um	  þannig	  að	  hann	  þurfti	  að	  giska	  í	  eyðurnar.	  	  

	  

“Og	  svo	  var	  það	  bara	  að	  minningin	  um	  það	  er	  á	  einn	  veg	  hjá	  

einni	  manneksju	  og	  eitthvað	  allt	  annað	  hjá	  annarri	  og	  þegar	  

það	  er	  svona	  langt	  um	  liðið	  þá	  einhvern	  veginn,	  sá	  ég	  að	  

sannleikurinn	  í	  þessu	  var	  nánast	  aukaatriði.”31	  	  

	  

Valur	  talar	  um	  að	  sannleiksleitin	  hafi	  ekki	  borið	  mikinn	  árangur	  í	  ljósi	  þess	  að	  

minningar	  um	  atburði	  eru	  mismunandi	  meðal	  fólks.	  Upplifanir	  hemildamanna	  

virtust	  stangast	  á	  og	  Valur	  þurfti	  í	  rauninni	  að	  velja	  atburði	  inn	  í	  söguna	  jafn	  

óðum,	  velja	  hvaða	  sannleika	  hann	  notaði.	  Eftir	  að	  hafa	  klárað	  fyrsta	  draft,	  fékk	  

Ilmur	  Stefánsdóttir,	  yngri	  dóttir	  Magneu,	  handritið	  í	  hendurnar	  til	  þess	  að	  lesa	  

yfir.	  

	  

“Og	  hún	  í	  rauninni	  henti	  helmingnum	  af	  leikritinu	  út	  strax.	  

Hún	  sagði	  bara	  að	  sagan	  sem	  skiptir	  máli	  hérna	  er	  sagan	  af	  

leit	  hennar	  af	  pabba	  sínum	  og	  svo	  þessi	  saga	  þeirra-‐	  af	  

kynnum	  móðurinnar	  og	  hermannsins,	  það	  skiptir	  máli.“32	  

	  

Þá	  hafði	  Valur	  haldið	  inni	  fleiri	  sögum	  en	  þeim	  sem	  Ilmur	  taldi	  skipta	  máli.	  Hann	  

hafði	  skrifað	  inn	  í	  handritið	  sögu	  hermannsins	  eftir	  að	  hann	  fór	  frá	  Íslandi,	  hann	  

hafði	  skrifað	  miklu	  fleiri	  samtöl	  milli	  móður	  hennar	  og	  móðurbróður	  og	  haldið	  

ýmsum	  litlum	  sögum	  sem	  höfðu	  orðið	  hluti	  af	  heimildum	  þeirra.	  En	  eftir	  að	  

                                                
31	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
32	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
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Ilmur	  hafði	  fengið	  handritið	  í	  hendurnar	  nokkrum	  sinnum	  þá	  var	  eftir	  skjal	  sem	  

hefði	  getað	  kallast	  vinnuskjal	  og	  Vali	  þótti	  nógu	  skýrt	  til	  þess	  að	  leikhópur	  gæti	  

unnið	  með	  það.	  

	  

“…skjal	  sem	  hægt	  var	  að	  kalla	  inn	  fleiri	  til	  þess	  að	  vinna	  með,	  

leikstjórann	  og	  leikarana	  og	  tónlistarmanninn	  sem	  var	  að	  

vinna	  með	  okkur,	  til	  að	  lesa	  þetta.”33	  

	  

Á	  þessum	  tímapunkti	  var	  borðvinnu	  Vals	  lokið	  og	  komið	  var	  að	  því	  að	  fara	  út	  á	  

gólf	  með	  leikhóp	  til	  þess	  að	  reyna	  að	  sviðssetja	  þessa	  sögu.	  Í	  hópnum	  voru	  

Kristín	  Þóra	  Haraldsdóttir	  leikkona,	  Valur	  Freyr,	  Davíð	  Þór	  Jónsson	  sem	  sá	  um	  

tónlistina,	  Ilmur	  Stefánsdóttir	  sem	  sá	  um	  leikmynd	  og	  Jón	  Páll	  Eyjólfsson	  sem	  

leikstýrði.	  Þegar	  sýningar	  voru	  opnar	  fyrir	  áhorfendum	  voru	  einungis	  Kristín	  

Þóra	  og	  Valur	  á	  sviðinu,	  en	  í	  æfingaferlinu	  tók	  allur	  hópurinn	  þátt.	  Á	  fyrsta	  

vinnudegi	  hafði	  enginn	  séð	  neitt,	  og	  handritið	  sem	  Valur	  hafði	  skrifað	  var	  það	  

sem	  hópurinn	  mátti	  vinna	  með.	  Þau	  lásu	  handritið	  yfir	  saman,	  en	  Valur	  hafði	  

einungis	  hugsað	  það	  sem	  vinnuskjal.	  Upplagið	  var	  þannig	  að	  handritið	  yrði	  

eitthvað	  sem	  leikhópurinn	  myndi	  vinna	  mikið	  með	  og	  breyta.	  Einskonar	  

útgangspunktur	  fyrir	  hópinn	  til	  að	  nota	  fyrir	  til	  dæmis	  spunavinnu.	  Það	  kom	  Vali	  

verulega	  á	  óvart	  að	  í	  sjálfri	  vinnunni	  notaði	  hópurinn	  handritið	  mjög	  mikið	  og	  

það	  breyttist	  næstum	  því	  ekki	  neitt.	  

	  

“Það	  breyttist	  sáralítið.	  Við	  styttum	  það	  aðeins.	  En	  það	  urðu	  aldrei	  neinar	  

svona	  kúvendingar	  á	  því.”34	  

	  

Raunin	  varð	  að	  þau	  unnu	  með	  vinnuskjalið	  eins	  og	  fyrirfram	  skrifað,	  klassískt	  

leikrit.	  Leikstjórinn	  nálgaðist	  það	  nánast	  eins	  og	  tilbúið	  handrit,	  fór	  að	  brjóta	  það	  

niður	  og	  greina	  það.	  Þau	  unnu	  eingöngu	  með	  handritið	  í	  upphafi	  ferlisins,	  fóru	  í	  

vetvangsferð	  í	  Hafnirnar	  og	  hófust	  síðan	  handa	  við	  að	  gera	  gjörninga	  og	  opnanir	  

uppúr	  handritinu.	  	  

	  

                                                
33	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
34	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
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“Og	  ég	  held	  að	  við	  höfum	  tekið	  svona	  hálfan	  mánuð	  þrjár	  

vikur	  þar	  sem	  við	  vorum	  að	  gera	  endalausar	  opnanir	  og	  

gjörninga.	  Og	  tala	  um	  það	  og	  greina	  og	  allt	  þetta.”35	  	  

	  

Á	  þessum	  tíma	  varð	  til	  ákveðinn	  heimur	  eða	  tungumál	  sem	  þau	  notuðu	  til	  þess	  að	  

búa	  til	  leiksýninguna.	  	  

	  

“Við	  vorum	  með	  gamla	  herfallhlíf	  sem	  Ilmur	  kom	  með.	  Svo	  

prófaði	  hún	  hana	  og	  hengdi	  hana	  upp	  og	  við	  vorum	  að	  nota	  

hana	  til	  þess	  að	  varpa	  allskonar	  á	  hana	  og	  leika	  okkur	  með	  

hana.	  Á	  endanum	  varð	  hún	  svo	  bara	  leiktjaldið	  sem	  við	  

notuðum.”36	  

	  

	  Með	  þessum	  hætti	  varð	  einnig	  heimur	  verksins	  til,	  út	  frá	  tilraunum	  leikhópsins	  

og	  spuna	  skiluðu	  sér	  hlutir	  beint	  inn	  í	  sýninguna.	  

	  

3.2	  Valur	  nálgaðist	  Magneu	  til	  það	  byrja	  með	  með	  því	  að	  spyrja	  hana	  beint	  út	  

hvort	  hann	  fengi	  leyfi	  hennar	  til	  þess	  að	  vinna	  sviðsverk	  byggða	  á	  hennar	  sögu.	  

Þegar	  hann	  sá	  óttablandin	  viðbrögð	  hennar,	  breytti	  hann	  um	  aðferð	  til	  þess	  að	  

nálgast	  hana.	  Hann	  beitti	  meiri	  varkárni,	  sagði	  henni	  að	  hún	  fengi	  að	  fylgjast	  með	  

öllu	  ferlinu,	  hún	  fengi	  að	  lesa	  handritið	  og	  hann	  lofaði	  að	  segja	  henni	  hvernig	  

staðan	  væri	  á	  verkinu	  jafnóðum.	  Þess	  ber	  að	  geta	  að	  á	  þessu	  stigi	  málsins	  var	  

Valur	  sannfærður	  um	  að	  Magnea	  yrði	  ekki	  annað	  en	  aukapersóna.	  	  

	  

	   	  
“…ég	  hélt	  að	  hún	  yrði	  aukapersóna.	  Nánast	  sko.	  En	  svo	  

auðvitað	  þróaðist	  það	  algjörlega	  í	  hina	  áttina.”37	  

	  

Verkið	  þróaðist	  í	  þá	  átt	  að	  það	  fjallaði	  bókstaflega	  bara	  um	  Magneu	  og	  Valur	  tók	  

að	  óttast	  að	  hún	  myndi	  hætta	  við	  allt	  saman.	  Valur	  tók	  þá	  til	  bragðs	  að	  halda	  

                                                
35	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
36	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
37	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
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Magneu	  frekar	  illa	  upplýstri	  um	  framgang	  vinnunnar,	  til	  þess	  að	  geta	  haldið	  

áfram	  að	  vinna	  verkið.	  

	  

“Og	  ég	  var	  ekki	  alltaf	  alveg	  100%	  heiðarlegur	  við	  hana.	  Hún	  spurði	  mig	  

ekkert	  mikið	  en	  ég	  var	  heldur	  ekkert	  rosalega	  mikið	  að	  ota	  þessu	  að	  henni	  

sko,	  sýna	  henni	  hvernig	  hlutirnir	  væru.”38	  

	  

Þetta	  gerði	  Valur	  vegna	  þess	  að	  hann	  skynjaði	  ennþá	  ótta	  hennar.	  Hann	  taldi	  

hana	  hrædda	  við	  athyglina	  sem	  hún	  myndi	  fá	  og	  hrædda	  við	  opinberun.	  Og	  

kannski	  ekki	  síst	  af	  því	  að	  þessu	  ástandi	  fylgdi	  svo	  mikil	  skömm	  og	  af	  því	  að	  hún	  

hafði	  verið	  lögð	  í	  einelti.	  	  Það	  hafði	  verið	  litið	  niður	  á	  Magneu	  fyrir	  að	  vera	  dökk	  

og	  hún	  hafði	  alltaf	  skorið	  sig	  úr	  og	  Valur	  taldi	  þetta	  vera	  atriði	  sem	  Magnea	  

óttaðist	  mikið	  að	  draga	  fram	  í	  ljósið.	  	  

	  

“Ég	  skil	  það	  mjög	  vel	  núna	  eftir	  á.	  Þó	  ég	  hafi	  kannski	  ekki	  

alveg	  haft	  skilning	  á	  þessu	  þegar	  ég	  var	  að	  þessu.	  Sem	  var	  

ágætt,	  það	  var	  ágætt	  að	  ég	  var	  alveg	  mátulega	  ignorant	  með	  

þetta	  af	  því	  að	  ég	  gerði	  mér	  enga	  grein	  fyrir	  þessari	  skömm	  

sem	  að	  lá	  bakvið.	  Ég	  hélt	  bara	  að	  hún	  væri	  feimin	  við	  athygli	  

og	  eitthvað	  svona.	  Svo	  lá	  þetta	  miklu	  dýpra	  en	  ég	  áttaði	  mig	  

á.”39	  	  

	  

Valur	  áttaði	  sig	  engan	  veginn	  á	  því	  hversu	  djúpt	  í	  sögu	  Magneu	  hann	  var	  að	  fara	  

og	  á	  hvaða	  stigi	  ótti	  Magneu	  var.	  Hann	  hunsaði	  ótta	  Magneu	  mátulega	  til	  þess	  að	  

hægt	  væri	  að	  halda	  áfram	  með	  sýninguna.	  Líklegt	  er	  að	  ef	  hann	  hefði	  gert	  sér	  

fyllilega	  grein	  fyrir	  afleiðingum	  sýningarinnar	  á	  líf	  Magneu,	  hefði	  hann	  ef	  til	  vill	  

ekki	  sjálfur	  viljað	  halda	  áfram	  með	  vinnuna.	  	  

	  

“En	  ég	  jafnframt	  lofaði	  henni	  því	  að	  ef	  henni	  litist	  ekkert	  á	  

þetta,	  jafnvel	  þó	  að	  sýningin	  væri	  tilbúin	  og	  henni	  sýndist	  

                                                
38	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
39	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
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þetta	  vera	  disaster…	  þá	  hafði	  hún	  tækifæri	  til	  að	  segja	  þá	  

skoðun	  og	  við	  hefðum	  aldrei	  sýnt	  þetta.”40	  

	  

Magnea	  hafði	  samt	  sem	  áður	  alltaf	  tækifæri	  til	  þess	  að	  tjá	  skoðun	  sína	  og	  Valur	  

segir	  frá	  því	  að	  hópurinn	  hefði	  aldrei	  sýnt	  verkið	  gegn	  vilja	  Magneu.	  Þetta	  þýddi	  

að	  hið	  lifandi	  viðfang	  hafði	  ákveðið	  vald	  yfir	  sýningunni,	  þrátt	  fyrir	  að	  Valur	  

stýrði	  verkefninu.	  Tilvist	  Magneu	  hafði	  því	  töluverð	  áhrif	  á	  framvindu	  verksins,	  

lokaútkomuna	  og	  alla	  vinnuna.	  	  Leikhópurinn	  hafði	  það	  á	  bakvið	  eyrað	  allan	  

tímann	  að	  viðfangið	  myndi	  sjá	  afrakstur	  vinnunnar.	  Valur	  talar	  um	  að	  þessu	  hafi	  

fylgt	  meiri	  varfærni	  og	  gát	  en	  ella,	  eftir	  allt	  saman	  er	  verið	  að	  fjalla	  um	  lifandi	  

manneskju.	  Allir	  sem	  komu	  að	  verkinu	  voru	  meðvitaðir	  um	  að	  þetta	  væri	  

persónuleg	  saga	  og	  það	  gerði	  allt	  ferlið	  ennþá	  viðkvæmara.	  Það	  skiptir	  máli	  að	  

átta	  sig	  á	  því	  hvaða	  ljósi	  verið	  er	  að	  varpa	  á	  viðkomandi,	  hvaða	  sögu	  valið	  er	  að	  

segja	  og	  hvernig	  hún	  er	  sögð.	  Það	  skiptir	  í	  rauninni	  öllu	  máli	  hvernig	  mynd	  

dregin	  er	  upp	  af	  lifandi	  viðfangi.	  

	  

“En	  þá	  var	  allavega	  myndin	  sem	  við	  drógum	  upp	  af	  henni,	  

hún	  er	  hetja	  sögunnar.	  Þetta	  verður	  að	  einhverju	  leyti	  

hetjusaga.	  Og	  ekki	  verið	  að	  velta	  sér	  upp	  úr	  hennar	  

veikleikum	  eða	  einhverju	  slíku	  og	  held	  að	  hún	  hafi	  bara	  fílað	  

það.”41	  

	  

Það	  sem	  skipti	  líka	  máli	  og	  hafði	  áhrif	  á	  vinnuferlið	  var	  að	  Valur	  hafði	  

heimildamann	  sem	  var	  viðloðinn	  verkefnið	  frá	  upphafi.	  Það	  skipti	  miklu	  máli	  

þegar	  hann	  var	  að	  vinna	  verkið.	  Hann	  gat	  alltaf	  haft	  samband	  við	  Magneu	  ef	  hann	  

var	  strand	  á	  einhverjum	  tilteknum	  punkti	  eða	  vantaði	  frekari	  upplýsingar	  um	  

eitthvað	  ákveðið.	  	  

	  

                                                
40	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
41	  Valur	  Freyr	  Einarsson.	  
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“Þá	  gat	  ég	  hringt	  í	  hana	  og	  spurt	  heyrðu,	  heldurðu	  að	  þú	  eigir	  

einhverja	  mynd	  af	  þessu	  einhvers	  staðar	  eða	  hvað	  var	  með	  

pabba	  þinn	  þarna?”42	  

	  

Magnea	  leiðrétti	  oft	  eitthvað	  sem	  Valur	  hafði	  skrifað	  þannig	  að	  hún	  var	  í	  rauninni	  

virkur	  þátttakandi	  í	  ferlinu,	  af	  því	  að	  Valur	  gat	  alltaf	  sótt	  í	  hennar	  minningar	  án	  

mikillar	  fyrirhafnar.	  	  

	  

“Hún	  var	  svo	  funny	  að	  það	  var	  aldrei	  eins.	  Það	  var	  misjafnt	  

frá	  degi	  til	  dags	  hvað	  var	  sagt	  og	  hvernig	  þetta	  var.”	  

	  

Magnea	  var	  ekki	  alltaf	  áreiðanleg	  sem	  heimildamaður,	  enda	  gaf	  hún	  Vali	  

misvísandi	  skilaboð	  um	  mismunandi	  hluti.	  Sögur	  hennar	  breyttust	  frá	  degi	  til	  

dags,	  enda	  var	  Valur	  ef	  til	  vill	  að	  biðja	  hana	  um	  að	  rifja	  eitthvað	  upp	  sem	  gerðist	  

fyrir	  afar	  löngu	  síðan.	  Þannig	  hafði	  lifandi	  heimildamanneskja	  líka	  það	  í	  för	  með	  

sér	  ruglandi	  afleiðingar	  sem	  gerði	  það	  að	  verkum	  að	  Valur	  þurfti	  að	  ákveða	  hvaða	  

útgáfu	  hann	  vildi	  trúa.	  	  

	  

Svo	  voru	  það	  líka	  viðbrögð	  Magneu	  sem	  höfðu	  áhrif	  á	  Val	  sem	  höfund.	  

	  

“Hún	  sat	  fremst	  í	  salnum,	  var	  ein	  ásamt	  dóttur	  sinni	  og	  grét.	  

Alveg	  frá	  fyrstu	  mínútu.”43	  	  

	  

Þegar	  Magnea	  sá	  Tengdó	  í	  fyrsta	  skipti	  grét	  hún	  stanslaust	  alla	  sýninguna.	  Þetta	  

þótti	  Vali	  óþægilegt	  vegna	  þess	  að	  ef	  henni	  mislíkaði	  þetta	  þá	  myndi	  allt	  vera	  

blásið	  af.	  Þarna	  áttaði	  hann	  sig	  á	  því	  að	  sýningin	  var	  í	  rauninni	  tilfinningaleg	  

rússíbanareið	  fyrir	  Magneu.	  Hún	  sat	  fremst	  í	  salnum	  ásamt	  dóttur	  sinni	  á	  einni	  

forsýningunni	  og	  það	  rann	  upp	  fyrir	  Vali,	  á	  meðan	  hann	  lék	  leikritið,	  hversu	  

nærgöngult	  það	  var	  og	  hversu	  margar	  erfiðar	  minningar	  Magneu	  var	  verið	  að	  

fara	  í	  gegnum.	  Eftir	  frumsýningu	  varð	  útlitið	  annað	  og	  viðhorf	  Magneu	  virtist	  

hafa	  breyst.	  
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“Hún	  varð	  allt	  í	  einu	  stolt	  af	  sínum	  uppruna	  og	  þurfti	  ekki	  að	  

vera	  sjálf	  með	  þetta	  í	  fanginu	  lengur.”44	  

	  

Valur	  taldi	  sig	  ekki	  þurfa	  að	  hafa	  frekari	  áhyggjur	  af	  Magneu,	  enda	  hafði	  hún	  ekki	  

lýst	  yfir	  öðru	  en	  ánægju	  og	  stolti	  af	  sýningunni.	  Þrátt	  fyrir	  að	  hafa	  upplifað	  

nokkuð	  þungbær	  og	  erfið	  viðbrögð	  á	  forsýningunni	  og	  útlitið	  ekki	  verið	  gott,	  þá	  

breyttist	  viðhorf	  Magneu	  gagnvart	  Tengdó	  mjög	  fljótlega.	  	  Valur	  talar	  um	  að	  

Magnea	  hafi	  upplifað	  uppreisn	  æru,	  hún	  þyrfti	  ekki	  lengur	  að	  skammast	  sín	  fyrir	  

sögu	  sína	  og	  að	  hún	  hefði	  unnið	  úr	  mörgum	  erfiðum	  málum	  í	  gegnum	  verkið.	  

	  

Eins	  og	  komið	  hefur	  fram	  getur	  lifandi	  viðfang	  haft	  töluverð	  áhrif	  á	  framvindu	  

leikverks,	  fái	  það	  að	  taka	  þátt	  í	  vinnuferlinu.	  Þetta	  segir	  okkur	  að	  vinna	  með	  

lifandi	  viðfang	  getur	  reynst	  höfundum	  og	  aðstandenum	  sýningar	  erfið	  og	  hefur	  í	  

för	  með	  sér	  ýmsar	  flækjur.	  Ljóst	  er	  að	  sýningin	  hefði	  getað	  verið	  blásin	  algerlega	  

af,	  ef	  Magneu	  hefði	  mislíkað	  verkið.	  Líklegt	  er	  að	  aðferðin	  sem	  Valur	  beytti	  hafi	  

virkað	  vel,	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  upplýsa	  lifandi	  viðfang,	  þar	  sem	  hann	  hélt	  

ákveðnum	  upplýsingum	  frá	  Magneu.	  Einnig	  er	  ljóst	  að	  ef	  lifandi	  viðfang	  sýnir	  

tilfinningaleg	  viðbrögð	  við	  að	  sjá	  lokaútkomu,	  munu	  aðstandendur	  verksins	  taka	  

það	  til	  sín	  og	  verða	  fyrir	  áhrifum	  af	  þeim.	  Þess	  vegna	  er	  vandasamt	  að	  finna	  

réttan	  flöt	  á	  því	  hversu	  mikið	  lifandi	  viðfang	  tekur	  þátt,	  hversu	  mikið	  það	  er	  

upplýst	  um	  ferlið	  og	  hvaða	  völd	  höfundar	  gefa	  viðfanginu.	  

	  

3.3	  Þegar	  Magnea	  heyrði	  hugmyndina	  að	  Tengdó	  voru	  hennar	  fyrstu	  viðbrögð	  

neikvæð.	  Henni	  fannst	  saga	  sín	  ekki	  nógu	  merkileg	  til	  þess	  að	  vera	  sett	  upp	  í	  

leikhúsi.	  Valur	  náði	  fljótt	  að	  sannfæra	  Magneu,	  fræddi	  hana	  um	  að	  þetta	  væri	  ekki	  

einungis	  saga	  hennar,	  heldur	  saga	  af	  hernámi	  og	  afleiðingum	  þess,	  saga	  sem	  

myndi	  höfða	  til	  fólksins	  í	  landinu.	  Þannig	  sannfærðist	  Magnea	  og	  gaf	  grænt	  ljós	  á	  

að	  hafist	  yrði	  handa	  við	  að	  vinna	  leikritið	  Tengdó.	  	  
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“Það	  hafði	  alltaf	  reynst	  mér	  svo	  afskaplega	  erfitt	  að	  vita	  ekki	  

hver	  pabbi	  minn	  var	  eða	  eitthvað	  um	  hann	  af	  því	  að	  ég	  er	  svo	  

miklu	  dekkri	  en	  allir	  íslendingar	  og	  vissi	  ekkert	  hvaðan	  ég	  var.”45	  	  

Það	  sem	  hafði	  vakið	  áhuga	  Vals	  var	  föðurleysi	  Magneu	  og	  leit	  þessarar	  dökku	  

stúlku,	  sem	  skar	  sig	  úr,	  að	  uppruna	  sínum.	  Augljóst	  var	  að	  þetta	  var	  mjög	  

persónulegt	  efni	  sem	  Valur	  Freyr	  vildi	  fjalla	  um,	  og	  Magnea	  hafði	  varið	  löngum	  

tíma	  ævi	  sinnar	  í	  að	  velta	  þessu	  fyrir	  sér.	  En	  einhverra	  hluta	  vegna	  gerði	  Magnea	  

sér	  ekki	  fyllilega	  grein	  fyrir	  því	  hversu	  djúpt	  sýningin	  myndi	  snerta	  hana	  

tilfinningalega.	  

	  

“Ég	  var	  ekkert	  mikið	  tengd	  þessu.	  Ég	  gerði	  mér	  ekkert	  grein	  

fyrir	  því	  að	  þetta	  myndi	  verða	  einhver	  tilfinningalegur	  

rússíbani	  fyrir	  mig	  eða	  myndi	  yfir	  höfuð	  hafa	  áhrif.	  Ég	  fattaði	  

það	  ekki	  þá.”46	  

	  

Þetta	  gerði	  það	  að	  verkum	  að	  Magnea	  var	  ekki	  mikið	  að	  skipta	  sér	  af	  ferlinu	  

öðruvísi	  en	  að	  aðstoða	  Val	  eftir	  bestu	  getu	  með	  heimildavinnuna.	  Það	  var	  ekki	  

fyrr	  en	  Magnea	  sá	  sýninguna	  í	  heild	  sinni	  sem	  hún	  fann	  fyrir	  einhverjum	  

tilfinningalegum	  áhrifum.	  

	  

“Þannig	  að	  ég	  var	  þarna	  og	  allt	  í	  einu	  fannst	  mér	  hafa	  verið	  

hent	  inn	  í	  minn	  eigin	  heim	  þegar	  ég	  var	  10	  ára	  og	  ég	  fékk	  

áfall.”47	  

	  

Magneu	  fannst	  Kristín	  Þóra	  líkjast	  sér	  svo	  mikið,	  og	  öll	  uppsetningin	  gerði	  það	  að	  

verkum	  að	  Magnea	  speglaði	  sjálfa	  sig	  í	  verkinu.	  Henni	  fannst	  Kristín	  Þóra	  

hreinlega	  vera	  alveg	  eins	  og	  hún,	  hún	  sá	  bara	  sjálfa	  sig.	  Magnea	  nefndi	  hárið	  á	  

leikkonunni	  og	  fötin	  og	  stærðin	  á	  henni,	  hvernig	  allt	  þetta	  minnti	  svo	  mikið	  á	  

Magneu	  litla	  að	  það	  var	  henni	  erfitt.	  Hún	  talaði	  um	  að	  á	  þessum	  tímapunkti	  hafi	  

hún	  hugsað	  um	  að	  biðja	  Val	  að	  hætta	  við	  allt	  saman.	  Þetta	  væri	  of	  persónlulegt,	  of	  
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mikið	  af	  persónulegum	  upplýsingum	  sem	  voru	  þarna	  uppljóstraðar	  fyrir	  alþjóð.48	  

Hún	  ákvað	  þó	  að	  láta	  slag	  standa	  vegna	  þess	  að	  henni	  fannst	  synd	  að	  kasta	  á	  glæ	  

allri	  vinnunni	  sem	  Valur	  og	  hópurinn	  hafði	  lagt	  í	  sýninguna.	  	  

Á	  frumsýningunni	  var	  mikið	  umstang,	  Magnea	  var	  aðalstjarnan	  og	  fékk	  hún	  þar	  

af	  leiðandi	  mikla	  athygli.	  Öll	  lætin	  gerðu	  það	  að	  verkum	  að	  hún	  var	  ekki	  tengd	  

sér,	  segir	  hún,	  og	  þar	  af	  leiðandi	  hafi	  sýningin	  ekki	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  hana	  þetta	  

kvöld.	  Það	  var	  ekki	  fyrr	  en	  hún	  var	  komin	  heim	  og	  skömmin	  helltist	  yfir	  Magneu	  

og	  hún	  gat	  fundið	  fyrir	  raunverulegum	  áhrifum	  þess	  að	  sjá	  líf	  sitt	  sýnt	  í	  leikriti	  á	  

sviði	  fyrir	  framan	  fullan	  sal	  af	  fólki.	  Magnea	  fékk	  grátkast	  og	  lýsir	  einskonar	  

sektarkennd	  vegna	  verksins.	  

	  

“þá	  fékk	  ég	  svo	  ógeðslegt	  samviskubit	  yfir	  því	  að	  hafa	  verið	  að	  

leyfa	  þetta.	  Bara	  hvað	  væri	  eiginlega	  að	  mér.”49	  

	  

Magnea	  lýsir	  þessu	  sem	  einhvers	  konar	  tilfinningaáfall	  þar	  sem	  hún	  grét	  

stanslaust.	  Hún	  lýsir	  miklum	  ótta,	  ótta	  við	  að	  opinbera	  sig,	  ótti	  við	  að	  fólk	  viti	  

svona	  mikið	  um	  hana.	  Hún	  talar	  um	  að	  eftir	  þetta	  hafi	  hugsanir	  hennar	  flakkað	  

fram	  og	  til	  baka	  milli	  þess	  að	  láta	  Val	  hætta	  við	  allt	  saman	  eða	  að	  halda	  áfram.	  

	  

“…ég	  var	  í	  rússíbana	  bara	  allan	  daginn,	  marga	  daga	  á	  eftir	  

bara,	  upp	  og	  niður.“50	  

	  

Ljóst	  er	  að	  sýningin	  olli	  breytingum	  í	  lífi	  Magneu	  samstundis	  og	  verkið	  var	  sýnt.	  

Þegar	  Magnea	  sá	  Tengdó	  í	  fjórða	  skipti	  voru	  viðbrögðin	  heldur	  betur	  öfgakennd	  

en	  þá	  ætlaði	  hún	  að	  flýja	  land.	  Henni	  fannst	  hún	  vera	  milli	  steins	  og	  sleggju,	  hún	  

gat	  ekki	  tekið	  verkið	  af	  leikhópnum	  og	  heldur	  ekki	  verið	  á	  landinu	  á	  meðan	  verið	  

var	  að	  sýna.	  En	  hún	  áttaði	  sig	  fljótlega	  á	  því	  að	  það	  þýddi	  ekki	  að	  flýja	  

aðstæðurnar	  og	  ákvað	  að	  horfast	  í	  augu	  við	  afleiðingar.	  	  	  
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“En	  þá	  fékk	  ég	  alveg	  nýja	  upplifun,	  hún	  var	  sú	  að	  ég	  væri	  að	  

gera	  þjóðinni	  gott.	  Það	  hefði	  allt	  of	  lítið	  verið	  fjallað	  um	  

hernámið	  og	  konurnar	  og	  börnin.”51	  	  

	  

Þegar	  Magneu	  tókst	  að	  taka	  sig	  sjálfa	  út	  úr	  samhenginu	  sá	  hún	  allt	  í	  einu	  gildi	  

verksins	  fyrir	  samfélagið.	  Að	  þessi	  sýning	  væri	  ef	  til	  vill	  eitthvað	  sem	  fólk	  hefði	  

gott	  af	  að	  heyra	  og	  sjá.	  Viðhorf	  hennar	  til	  sýningarinnar	  batnaði	  enn	  meira	  þegar	  

hún	  hlaut	  nokkur	  Grímuverðlaun.	  Það	  voru	  augljóslega	  líka	  viðbrögð	  áhorfanda	  

sem	  voru	  mikið	  umhugsunarefni	  fyrir	  Magneu	  og	  hennar	  viðhorf	  og	  tilfinning	  

gagnvart	  Tengdó	  stýrðist	  svolítið	  af	  því.	  	  

	  

“Og	  það	  er	  svo	  óvanalegt	  að	  svona	  lítið	  leikrit	  á	  þessu	  litla	  sviði	  

fengi	  svona	  margar	  Grímur.	  Og	  þá	  náttúrulega	  trylltist	  allt	  í	  

sambandi	  við	  aðganginn	  og	  þetta	  átti	  ekki	  að	  vera	  sýnt	  nema	  

12-‐13	  skipti	  en	  var	  sýnt	  67	  sinnum	  og	  ég	  var	  ofsalega	  glöð.”52	  	  

	  

Magnea	  segir	  frá	  því	  að	  nokkrar	  vikur	  hefðu	  liðið	  þangað	  til	  hún	  fór	  aftur	  á	  

Tengdó.	  Hún	  og	  maðurinn	  hennar	  buðu	  bekkjarfélögum	  sínum	  úr	  grunnskóla	  

með	  sér	  á	  sýninguna.	  Magnea	  fann	  fyrir	  mestum	  viðbrögðum	  á	  þessari	  tilteknu	  

sýningu.	  	  

	  

“Þá	  þurfti	  næstum	  því	  að	  bera	  mig	  út	  úr	  Borgarleikhúsinu.”53	  	  

	  

Magnea	  lýsir	  líkamlegum	  viðbrögðum,	  en	  hún	  kastaði	  upp,	  skalf	  og	  titraði	  þannig	  

að	  Stefán	  Geir,	  maðurinn	  hennar,	  þurfti	  að	  hjálpa	  henni	  út	  úr	  leikhúsinu	  og	  út	  í	  

bíl.	  Dagana	  á	  eftir	  gat	  Magnea	  eki	  borðað,	  missti	  matarlistina	  og	  horaðist	  mikið	  á	  

næstu	  vikum.	  	  

	  

“Það	  var	  alltaf	  verið	  að	  tala	  um	  leikritið	  sem	  fékk	  fjórar	  

stjörnur,	  …Og	  allt	  eftir	  þessu	  það	  var	  bara	  Tengdó,	  Tengdó,	  
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Tengdó,	  Tengdó	  og	  ég	  var	  spurð	  í	  búðum	  heyrðu	  fyrirgefðu	  

aðeins	  ert	  þú	  þessi	  Tengdó?”54	  

	  

Þarna	  tóku	  við	  margar	  vikur	  sem	  henni	  leið	  illa	  með	  þetta	  og	  hún	  gat	  ekki	  hugsað	  

um	  verkið	  án	  þess	  að	  fara	  að	  gráta.	  Sýningin	  ýfði	  upp	  gömul	  sár,	  ef	  til	  vill	  sár	  sem	  

höfðu	  ekki	  gróið.	  Og	  Magnea	  fór	  að	  upplifa	  söknuð,	  hún	  saknaði	  skyndilega	  

stjúpa	  síns	  sem	  hún	  hafði	  misst	  akkúrat	  á	  þessum	  tíma	  sem	  var	  til	  umfjöllunar	  í	  

verkinu.	  Sýningin	  fjallaði	  ekki	  einungis	  um	  leit	  hennar	  af	  föður	  sínum,	  heldur	  var	  

komið	  mjög	  mikið	  inná	  hennar	  uppvöxt	  í	  Keflavík	  og	  bernskuárin	  þar.	  	  

	  

“…og	  það	  fóru	  að	  dúkka	  svona	  upp	  á	  yfirborðið,	  eins	  og	  

korktappar,	  allskonar	  einhverjar	  svona	  bernskuminningar.”55	  

	  

Áföll	  sem	  Magnea	  hafði	  lítið	  sem	  ekkert	  unnið	  úr	  voru	  hluti	  af	  sögu	  verksins.	  Til	  

dæmis	  þegar	  stjúpi	  hennar	  dó,	  þegar	  móðir	  hennar	  veiktist,	  þegar	  hún	  skipti	  um	  

skóla	  og	  allskonar	  áföll	  úr	  bernskunni.	  Þetta	  vakti	  upp	  minningar	  hjá	  Magneu	  

sem	  tengdust	  atburðum	  sem	  leikritið	  sýndi.	  Eins	  og	  til	  dæmis	  þegar	  bróðir	  

Magneu	  flutti	  að	  heiman	  þegar	  hún	  var	  var	  þriggja	  ára	  og	  hversu	  mikið	  hún	  var	  

ein	  eftir	  það.	  	  

	  

“Það	  kom	  bara	  allur	  pakkinn	  algjörlega	  í	  gegnum	  þetta	  leikrit.	  

Hlutir	  sem	  ég	  hafði	  aldrei	  nokkurn	  tímann	  unnið	  með.”56	  	  

	  

Í	  því	  ljósi,	  að	  áföll	  sem	  hún	  hafði	  aldrei	  unnið	  með	  skyldu	  hafa	  komið	  fram	  í	  

verkinu,	  lítur	  Magnea	  á	  að	  þessi	  sýning	  hafi	  gert	  henni	  gott,	  þrátt	  fyrir	  að	  hafa	  

verið	  henni	  eins	  erfitt	  og	  raun	  ber	  vitni.	  Hún	  enduruplifði	  bernskuna	  í	  leikritinu	  

og	  segist	  hafa	  náð	  að	  vinna	  sig	  í	  gegnum	  það	  allt,	  en	  það	  hafi	  verið	  vægast	  sagt	  

erfitt,	  en	  hún	  hefði	  aldrei	  gert	  það	  ef	  ekki	  hefði	  verið	  fyrir	  Tengdó.	  

Þegar	  Tengdó	  var	  hætt	  í	  sýningu	  og	  svolítill	  tími	  hafði	  liðið	  lagðist	  Magnea	  inn	  á	  

geðspítala	  vegna	  kvíða	  og	  þunglyndis.	  Hún	  telur	  vera	  tengingu	  milli	  þessara	  

veikinda	  og	  leikritsins	  Tengdó.	  
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“…á	  þessum	  tíma	  var	  ég	  mjög	  mikið	  að	  hugsa	  um	  þessa	  sömu,	  

þetta	  sama	  tímabil	  þarna	  frá	  því	  ég	  var	  kannski	  svona	  10	  ára	  

þangað	  til	  ég	  er	  svona	  þrítug.	  En	  leikritið	  fjallar	  akkúrat	  um	  

þann	  tíma.”57	  

	  

Og	  Magnea	  telur	  að	  það	  hafi	  að	  miklu	  leyti	  verið	  leikritið	  sem	  dró	  fram	  sárar	  og	  

erfiðar	  tilfinningar.	  Það	  var	  verið	  að	  fjalla	  um	  hana	  alveg	  frá	  því	  hún	  var	  lítil	  en	  

leikritið	  byrjar	  nánast	  þegar	  Magnea	  fæðist.	  Sýningin	  spannar	  líf	  Magneu	  fram	  til	  

dagsins	  sem	  hún	  finnur	  pabba	  sinn.	  Og	  vegna	  þess	  að	  svo	  stór	  partur	  af	  því	  er	  

bernska	  hennar	  og	  unglingsárin,	  erfiðustu	  tímar	  ævi	  Magneu,	  að	  hennar	  sögn.	  	  

	  

“Ég	  frétti	  það	  sko	  út	  í	  mjólkurbúð.	  Að	  hann	  væri	  dáinn.”58	  

	  

Í	  verkinu	  var	  fjallað	  um	  áfall	  eftir	  áfalli	  úr	  lífi	  Magneu	  sem	  ekkert	  var	  gert	  með	  en	  

á	  þessum	  tíma	  tíðkaðist	  ekki	  að	  tala	  um	  tilfinningar	  eins	  og	  ljóst	  er	  því	  Magneu	  

var	  sagt	  það	  út	  í	  búð	  að	  stjúpi	  hennar	  hafði	  látist.	  	  

Eftir	  að	  Magnea	  veiktist	  fór	  hún	  að	  endurupplifa	  atburði	  sem	  höfðu	  skotist	  upp	  í	  

hugann	  við	  það	  að	  horfa	  á	  Tengdó.	  Hún	  endurupplifði	  atburðinn	  í	  mjólkur-‐	  

búðinni	  og	  ýmsa	  aðra	  atburði	  sem	  tengdust	  æsku	  hennar.	  Það	  var	  erfitt	  fyrir	  

Magneu	  að	  fara	  í	  gegnum	  þetta	  allt	  saman	  á	  svo	  stuttum	  tíma,	  þetta	  var	  áfall,	  og	  

hún	  telur	  að	  andleg	  veikindi	  hennar	  eigi	  upptök	  sín	  að	  rekja	  til	  sýningarinnar.	  	  

	  

“…ég	  hafði	  verið	  frísk	  í	  14	  ár	  og	  leikritið	  hafi	  rifið	  upp	  sár.	  

…þetta	  eru	  svona	  eins	  og	  5	  stór	  sár	  sem	  komið	  er	  gott	  skinn	  

yfir	  og	  líka	  plástur.	  Það	  er	  búið	  að	  afgreiða	  það	  svo	  vel	  með	  því	  

einmitt	  ekki	  að	  vinna	  í	  því	  heldur	  bara	  plástra	  það.	  En	  þarna	  

gat	  ég	  ekki	  haldið	  plástrunum	  á.	  Það	  bara	  rifnuðu	  allir	  

plástrarnir	  af	  og	  allt	  hrúðrið	  sem	  var	  ofan	  á	  sárunum	  rifnaði	  

líka	  af	  og	  svo	  blæddi	  bara	  úr	  sárunum.”59	  
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Magnea	  hafði	  aldrei	  veikst	  svona	  mikið	  af	  kvíða	  og	  þunglyndi	  áður,	  enda	  aldrei	  

fengið	  skellina	  úr	  bernskunni	  á	  svona	  stuttum	  tíma	  eins	  og	  þarna.	  Þannig	  tengir	  

Magnea	  Tengdó	  við	  spítalalegu	  sína.	  Hún	  talar	  þó	  um	  að	  verkið	  hafi	  verið	  af	  hinu	  

góða	  í	  lífi	  hennar,	  þetta	  hafi	  verið	  rússíbanareið	  en	  úrvinnsla	  á	  sama	  tíma.	  

	  

“Og	  ég	  veit	  alveg	  hvað	  þetta	  hefur	  gert	  mér	  gott	  sko	  því	  ég	  var	  

svo	  oft	  bitur	  og	  reið	  sko	  áður	  en	  ég	  fór	  í	  gegnum	  þetta	  allt.	  Það	  er	  

alveg	  gjörsamlega	  horfið.”60	  

	  

Þrátt	  fyrir	  að	  þetta	  hafi	  kostað	  hana	  mikil	  veikindi	  og	  miklar	  tilfinningasveiflur	  í	  

langan	  tíma,	  þá	  er	  Magnea	  samt	  sem	  áður	  rosalega	  ánægð	  með	  hafa	  upplifað	  

Tengdó	  og	  áhrifin	  á	  líf	  hennar	  sem	  sýningin	  olli.	  	  

	  

LOKAORÐ	  

	  
Heimildaleikhús	  er	  aðferð	  til	  þess	  að	  skapa	  sviðsverk	  með	  heimildir	  úr	  

raunveruleikanum	  að	  leiðarljósi.	  Í	  stað	  þess	  að	  breyta	  reynslu	  höfundar	  í	  

ímyndaðar,	  dramatískar	  aðstæður	  og	  fela	  heimildirnar,	  reynir	  heimildaleikhús	  að	  

varpa	  ljósi	  á	  rætur	  sínar	  í	  raunveruleikanum.61	  Ákveðið	  gegnsæi	  einkennir	  

aðferðina	  en	  það	  sem	  gerir	  það	  að	  verkum	  er	  samtal	  höfunda	  við	  hin	  lifandi	  

viðföng	  sem	  fengin	  eru	  til	  aðstoðar	  við	  gerð	  heimildaleikrita.	  Heimildaleikhús	  

nýtur	  vaxandi	  vinsælda	  og	  blómstrar	  á	  hinum	  almenna	  leikhúsmarkaði	  og	  

ástæðan	  getur	  verið	  sú	  að	  efnistök	  heimildaleikrita	  eru	  oftar	  en	  ekki	  í	  nánum	  

tengslum	  við	  áhorfendur.	  Þá	  er	  til	  dæmis	  átt	  við	  að	  heimildaleikhús	  virðist	  spyrja	  

spurninga	  sem	  þarft	  er	  að	  spyrja,	  en	  enginn	  spyr.	  Spurningar	  og	  vangaveltur	  um	  

hörmungar,	  afleiðingar	  stríðs,	  hermennsku,	  spillingu,	  vændi,	  kvenfrelsi	  og	  fleiri	  

samfélagsmál.	  Mál	  sem	  sitja	  á	  hakanum	  í	  þjóðfélaginu	  og	  fennir	  yfir	  án	  þess	  að	  

unnið	  sé	  úr	  þeim.	  Það	  er	  hægt	  að	  líta	  svo	  á	  að	  fólk,	  hinn	  almenni	  áhorfandi,	  hafi	  

þörf	  fyrir	  að	  velta	  þessum	  stóru	  spurningum	  fyrir	  sér,	  og	  að	  þannig	  njóti	  

heimildaleikhús	  rísandi	  áhorfs	  og	  vaxandi	  áhuga	  fólks.62	  	  Þannig	  má	  líta	  á	  Tengdó	  

                                                
60	  Magnea	  Rivera	  
61	  Hammond,	  Will,	  and	  Dan	  Steward.	  Verbatim,	  Verbatim:	  Contemporary	  Documentary	  Theatre.	  Bls.	  9	  
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hafi	  dustað	  rykinu	  af	  málum	  stríðs-‐	  og	  föðurlausra	  barna	  á	  Íslandi	  með	  því	  að	  

fjalla	  um	  leit	  Magneu	  að	  föður	  sínum.	  	  

Eins	  og	  komið	  hefur	  fram	  getur	  lifandi	  viðfang	  haft	  töluverð	  áhrif	  á	  framvindu	  

leikverks,	  fái	  það	  að	  taka	  þátt	  í	  vinnuferlinu.	  Að	  sama	  skapi	  getur	  vinna	  með	  

lifandi	  viðfang	  reynst	  höfundum	  og	  aðstandenum	  sýningar	  erfið	  og	  haft	  í	  för	  með	  

sér	  ýmsar	  flækjur.	  Höfundur	  Tengdó,	  Valur	  Freyr,	  gerði	  viðfanginu	  ljóst	  frá	  

upphafi	  að	  hann	  myndi	  ekki	  sýna	  neitt	  sem	  hún	  væri	  óánægð	  með.	  Þannig	  var	  

Magnea	  ákveðinn	  áhrifavaldur	  því	  sýningin	  hefði	  getað	  verið	  blásin	  af,	  ef	  henni	  

hefði	  mislíkað	  verkið.	  Ef	  lifandi	  viðfang	  sýnir	  mikil	  tilfinningaleg	  viðbrögð	  við	  að	  

sjá	  lokaútkomu	  munu	  aðstandendur	  verksins	  ef	  til	  vill	  taka	  það	  til	  sín	  og	  það	  hafa	  

áhrif	  á	  verkið.	  Þannig	  getur	  þátttaka	  lifandi	  viðfangs	  oft	  haft	  mikið	  að	  segja	  um	  

lokaútkomu	  verks.	  

Daglegt	  líf	  Magneu	  breyttist	  talsvert	  þegar	  sýningar	  á	  Tengdó	  hófust.	  Hún	  lýsir	  

því	  sem	  tilfinningalegu	  áfalli	  að	  horfa	  á	  leiksýningu	  byggða	  á	  ævi	  sinni,	  en	  einnig	  

hafði	  það	  líkamleg	  áhrif	  á	  hana.	  Hún	  missti	  matarlyst	  og	  horaðist	  töluvert	  á	  

tímabilinu	  og	  brast	  hún	  í	  grát	  við	  það	  eitt	  að	  hugsa	  um	  verkið.	  Nokkru	  eftir	  að	  

Tengdó	  var	  hætt	  í	  sýningu	  veiktist	  Magnea	  af	  þunglyndi.	  Hún	  hafði	  aldrei	  veikst	  

svona	  mikið	  áður	  en	  í	  verkinu	  hafði	  verið	  fjallað	  um	  mörg	  áföll	  úr	  æsku	  hennar.	  

Eftir	  að	  Magnea	  veiktist	  endurupplifði	  hún	  atburði	  sem	  höfðu	  komið	  henni	  í	  huga	  

við	  það	  að	  horfa	  á	  Tengdó.	  Hún	  endurupplifði	  ýmsa	  atburði	  úr	  æsku	  sem	  voru	  

henni	  erfiðir,	  eins	  og	  hún	  sagði	  sjálf	  frá	  var	  þetta	  erfiðasti	  tími	  lífs	  hennar.	  Verkið	  

var	  áhrifavaldur	  í	  lífi	  Magneu	  á	  þann	  hátt	  að	  það	  hrinti	  af	  stað	  andlegum	  

veikindum	  hennar.	  Hún	  lagðist	  á	  geðspítala	  og	  þurfti	  læknisaðstoð	  í	  meira	  en	  ár	  

vegna	  veikinda	  sinna.	  Á	  þessu	  tímabili	  náði	  Magnea	  að	  fara	  í	  gegnum	  æsku	  sína	  

og	  alla	  þá	  atburði	  sem	  voru	  til	  umfjöllunar	  í	  verkinu	  Tengdó,	  og	  segist	  sjálf	  vera	  

laus	  við	  biturð	  og	  reiði	  gagnvart	  æsku	  sinni	  og	  áföllum	  úr	  henni.	  Þannig	  er	  hægt	  

að	  áætla	  að	  veikindi	  Magneu	  eigi	  upptök	  sín	  að	  rekja	  til	  Tengdó63	  og	  að	  sýningin	  

hafi	  haft	  þerapísk	  áhrif	  á	  líf	  hennar.	  	  	  	  
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