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Útdráttur 
Í þessari rannsakandi greinargerð fjalla ég um þátttöku mína í uppsetningu á 

sovéska leikverkinu Kæra Jelena eftir höfundinn Ljúdmíla Rasúmovskaja 

undir leikstjórn Unnar Aspar Stefánsdóttur. Þar fer ég með hlutverk hins 

útsmogna, sjarmerandi og í senn siðblinda einstaklingsins Valda. En siðblinda 

er alvarleg persónuleikaröskun þar sem helstu einkenni geta verið að 

einstaklingur á erfitt með að setja sig í spor annarra, mikil hvatvísi, sjálfhverfa 

og engin samkennd. Ég skoða sérstaklega í þessari greinargerð hvað það 

þýðir að leika siðblindan einstakling og hvaða aðferðum ég hef beitt við það. 

Fyrst fjalla ég um verkið sjálft og samhengi þess, svo söguna, karakterinn og 

hvaða aðferðir ég nýtti mér við karaktersköpunina en ég notaðist aðallega við 

kerfi Michael Chekhov. Þá fjalla ég einnig um æfingarferlið, fer yfir hvað 

siðblinda er og hvernig það er að leika siðblindan einstakling fyrir mig 

persónulega. Að lokum fer ég yfir sýningarferlið sjálft og hvaða lærdóm ég hef 

dregið af þátttöku minni í þessari fyrstu reynslu í atvinnuleikhúsi. 
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Abstract 
The objective of the present research summary is my participation in the 

Soviet play Dear Jelena written by Ljudmila Rasumovskaja under the direction 

of Unnur Ösp Stefánsdóttir. I play the role of the devious, charming and yet 

psychopathic Valdi. Psychopathy is a severe personality disorder wherein the 

main symptoms are impulsivity, self absorption and no compassion. In this 

research summary I will describe what it means to act the role of a 

psychopath and what methods I have used to do so. First, there will be a 

description of the play and its context, the storyline, character and what 

methods I used in making of the character. I mostly utilized The Michael 

Chekhov system. Secondly, I will be describing the rehearsal process and 

discussing what psychopathy is and how it is for me personally to act the role 

of a psychopath. Lastly, I will discuss the process of my performance as well 

as what I have learned from my participation in professional theatre. 
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Inngangur 

I remember there was actually a sexual thrill...you hear that little pop and pull their 

heads off and hold their heads up by the hair. Whipping their heads off, their body 

sitting there. That’d get me off. 

Þessi ógeðfelldu orð komu frá siðblinda morðingjanum Edmund Kemper sem 

tók líf tíu einstaklinga, meðal annars hans eigin móður, ömmu og afa . 1

Siðblinda er alvarleg persónuleikaröskun þar sem einstaklingur upplifir sig 

æðri öðrum og hefur mikla þörf fyrir athygli og aðdáun annarra . Meðal helstu 2

einkenna eru að einstaklingar eiga erfitt með að setja sig í spor annarra, mikil 

hvatvísi, sjálfhverfa og lítil eða engin samkennd. Siðblindir einstaklingar eiga 

það til að beita blekkingu og nota við það persónutöfra sína til að ná sínu fram

. Þá þykir flestum siðblindum einstaklingum þeir vera mikilvægari en aðrir og 3

finnast þeir þar af leiðandi eiga meiri rétt á hlutum en aðrir . Þá ýkja þeir 4

gjarnan eigin ágæti og hæfileika, líta niður á aðra og tala niður fólk í kringum 

sig. Siðblindir þekkja almennt muninn á réttu og röngu en taka ekki ábyrgð á 

eigin gjörðum og vegna mikillar sjálfselsku og hroka ganga þeir eins langt og 

þeir þurfa til að ná sínu fram án þess að finna til sektarkenndar . Þá eru 5

einstaklingar sem taldir eru siðblindir almennt ekki tryggir vinum sínum eða 

fjölskyldu og geta ollið tilfinningalegum og fjárhagslegum þjáningum þeirra 

með því að nýta sér góðvild og trúgirni og þannig misnota traust sem þeim er 

sýnt . Hvaðan siðblindan á uppsprettu sína er ekki vitað þó hefur það verið 6

1 Joseph Sguigna og Sharon Sguigna. Of Pathics and Evil (Bloomington: iUniverse, 2009), 
101. 
2Dufner, Michael, Boris Egloff, Christoph M. Hausmann, Lisa-Maria Wendland, Franz J. Neyer 
og Mitja D. Back. "Narcissistic tendencies among actors: Craving for admiration, but not at the 
cost of others." Social Psychological and Personality Science nr. 6 (4) (2015): 447-454. 
3 Mayo Clinic. “Narcissistic Personality Disorder”. 2017. Sótt 31. mars 2019, 
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/symptoms-ca
uses/syc-20366662 
4 Christopher J. Patrick. Handbook of Psychopathy (New York: The Guilford Press, 2005), 
3-6. 
5 Nanna Briem. 2010. „Siðblinda.” Læknablaðið, 96, 395. 
6 Ibid. 

 

 

4 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/symptoms-causes/syc-20366662
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/symptoms-causes/syc-20366662


 
talið sambland erfða og uppeldis í mótun siðgæðisvitundar jafnt sem 

sjálfsvitundar  7

Í uppsetningu á sovéska leikverkinu Kæra Jelena eftir Ljúdmíla 

Rasúmovskaja í Borgarleikhúsinu í leikstjórn Unnar Aspar Stefánsdóttur leik 

ég karakterinn Valda. Hann er í senn klár, sjarmerandi og afar útsmoginn 

einstaklingur. Þá er hann einnig vel að máli farinn, tækifærissinni og beitir 

góðum herbrögðum til að hjálpa eigin ásetningi. Öll þessi persónueinkenni 

passa við siðblindugreiningu og má því segja að Valdi sé siðblindur. 

Í þessari rannsakandi greinargerð mun ég rannsaka hvað það þýðir að 

leika siðblindan einstakling og hvaða aðferðum ég hef beitt við það. 

Ritgerðinni er skipt upp í fimm kafla og mun ég fara yfir verkið sjálft og 

samhengi þess, söguna karakterinn og æfingarferlið. Þá verður einnig farið 

ítarlega í einkenni siðblindu, sýningarferlið sjálft og að lokum hvaða hvaða 

lærdóm ég hef dregið af þátttöku minni í þessari fyrstu reynslu í 

atvinnuleikhúsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Gylfi Ásmundsson. „ Af hverju stafar siðblinda?”. 1998. Sótt 28. mars 2019, 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/403249/ 
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Verkið 
Um verkið Kæra Jelena 
Leikritið  Kæra Jelena er skrifað af sovéska höfundinum Ljúdmíla 

Rasúmovskaja árið 1980 . Yfirvöld lögðu bann við sýningu verksins stuttu eftir 8

að það kom út en fór aftur í sýningu árið 1987 eftir fall Sovétríkjanna og vakti 

þá gríðarlega mikla athygli. Verkið hefur einu sinni áður verið sett upp á 

Íslandi og var það í Þjóðleikhúsinu árið 1991. Verkið er þýtt af Ingibjörgu 

Haraldsdóttur og Kristínu Eiríksdóttur og er leikstýrt af Unni Ösp 

Stefánsdóttur. Meðleikarar mínir eru Halldóra Geirharðsdóttur, Haraldur Ari 

Stefánsson, Sigurður Þór Óskarsson og Þuríður Blær Jóhannsdóttir  Sagan 9

spyr áhorfenda spurninga er varða siðferði og hvar mörkin liggja. Þá fjallar 

hún einnig um völd, jafnt sem valdleysi og beitingu valds.  

Verkið fjallar um hóp nemenda; kærustuparið Pétur og Lilju og svo 

Viktor og Valda, sem mæta óvænt í heimsókn til Jelenu kennara síns undir því 

yfirskini að óska henni til hamingju með afmælið. Þau mæta með blóm og sex 

fín kristalsglös sem þau gefa henni í afmælisgjöf. Jelena verður afar þakklát 

og meyr og tekur ekki annað í mál en að bjóða þeim innfyrir að þiggja 

veitingar. Þegar þau eru búin að spjalla saman í dágóða stund kemur í ljós að 

tilgangur heimsóknarinnar er ekki sá sem sýnist. Þau þurfa nefnilega stóran 

greiða frá kennara sínum. Vinahópurinn er kominn til að fá hjá henni lykil að 

skáp sem geymir prófaúrlausnir úr stærðfræðiprófinu sem þau voru í fyrr um 

daginn. Með því ætla þau að skipta út eigin lausnum fyrir þær réttu. Þannig 

ætla þau reyna að tryggja sér leið inní háskóla, því að þau verða að fá yfir  10

fimm í lokaeinkunn til að ná. Þegar Jelena uppgötvar tilgang heimsóknarinnar 

renna á hana tvær grímur og lætur hún ekki til segjast og spinnur sagan upp á 

sig. Í fyrstu reyna nemendurnir að ná til kennarans með gjöfum en það virkar 

ekki og þá reyna þau að ná til samvisku hennar sem gengur heldur ekki fyrir 

8 Borgarleikhúsið. „Kæra Jelena”. 2019. Sótt 28. mars 2019, 
https://www.borgarleikhus.is/syningar/kaera-jelena 
9 Ibid. 
10  Ljúdmíla Rasúmovskaja. „Kæra Jelena”, (þýðing: Ingibjörg Haraldsdóttir og Kristín 
Eiríksdóttir, uppfært 2018). 

 

 

6 



 
réttsýnan kennarann. Viktor sem kemur úr lágstétt og vill raunar bara verða 

bóndi í framtíðinni drekkur sig blindfullan og verður því engin hjálp frá honum. 

Kærustuparið lendir í rifrildi og finnur Valdi sig knúinn til að taka málið í sínar 

hendur, ekki í fyrsta og ekki í síðasta skiptið í sínu lífi. Ganga vinirnir svo með 

Valda í fararbroddi svo langt að ná lyklinum að þau bókstaflega rústa allri íbúð 

kennara síns. Atburðarrásin nær svo hápunkti þegar Valdi ákveður að fremja 

ofbeldisverk, sem felur það í sér að brjóta kynferðislega á Lilju. Það endar þá 

með því að Jelena lætur undan og gefur þeim lykilinn. Þá átta Pétur og Viktor 

sig á hversu sjúk hegðun Valda er og krefjast þess að hann skili lyklinum á 

sinn stað. Hann hendir lyklinum á gólfið og segist ekki þurfa á honum að 

halda, ausar yfir þau reiði sinni og strunsar út . Þar fyrst fáum við að sjá inn í 11

brotna hjarta Valda, sem þyrstir í völd vegna þess að hann getur ekki tjáð 

neinar aðrar tilfinningar nema græðgi og viðbjóð. 

 

Karakterinn Valdimar 

Valdimar, eða Valdi, kemur af valdamiklu og efnuðu fólk. Hann er klár, 

sjarmerandi og afar útsmoginn einstaklingur. Hann er vel að máli farinn, 

tækifærissinni og beitir góðum herbrögðum til að hjálpa eigin ásetningi, sem 

er að ná lyklinum af kennara sínum með öllum tilteknum ráðum. Þá er hann 

einnig afar góður að lesa aðstæður. Í raun þarf hann sjálfur ekki á lyklinum að 

halda og vill ekkert endilega hjálpa vinum sínum heldur setur hann sér 

markmið, að ná lyklinum. Því þá veit hann að hann getur náð sínu fram eins 

og gerist þegar hann loks nær lyklinum: 

 

 „Þá er það sannað smábörnin ykkar, meistarinn hefur sigrað!” . 12

11 Ljúdmíla Rasúmovskaja. „Kæra Jelena”, (þýðing: Ingibjörg Haraldsdóttir og Kristín 
Eiríksdóttir, uppfært 2018). 
12 Ibid. 
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Í hans huga er þetta saklaus leikur á meðan í raunveruleikanum er þetta 

hryllilegur veruleiki. Hann er sjálfhverfur og hugsar því einungis um sína eigin 

hagsmuni. Þegar hann segir þessa setningu er hann nýbúinn að brjóta 

kynferðislega á Lilju en hugsar bara um sinn eigin sigur, lykilinn. Ekki um það 

voðaverk sem hann var að fremja. Hann þráir vald og gerir allt til þess að ná 

því: 

„Fyrir valdið, fyrir að geta tekið algjöra stjórn og finna örlög annara titra milli handanna               

á mér. Þú veist ekkert hvernig það er að finnast maður geta allt!”  13

Þarna var Jelena búin að ögra honum þar til hann missir þetta í raun út úr sér. 

Þá fær áhorfandinn í fyrsta sinn að sjá það svart á hvítu hver raunverulegur 

ásetningur karaktersins er. Valdi hefur nefnilega völd og ef hann hefur þau 

ekki, þá nær hann þeim, sama hvað hann þarf að gera. Hann spilar á 

krakkana og kennara sinn í gegnum verkið og er fullmeðvitaður um það: 

 
„Þið eruð strengjabrúður og það mun alltaf einhver toga í spottana!”  14

Með þessum orðum þá veit áhorfandinn að Valdi gerir sér fyllilega grein fyrir 

því að hann sé að stjórna þeim. Það að hann líti á þau sem strengjabrúður 

sýnir hvað hann lítur niður á þau og stórt á sjálfan sig.  

Sjálfsupphafningu Valda má þó greina í mörgum setningum hans, en 

þær bera þó kannski innst í sér vott af minnimáttarkennd sem skín í orðum 

hans: 

 
„Ég þarf ekki neitt í alvörunni, þú kannski trúir því ekki en ég er ekki með nein 

vandamál, allavega ekkert sem ekki er hægt að leysa.”  15

13 Ljúdmíla Rasúmovskaja. „Kæra Jelena”, (þýðing: Ingibjörg Haraldsdóttir og Kristín 
Eiríksdóttir, uppfært 2018). 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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„Afsakið ég er í toppmálum, ég er bara að þessu útaf ykkur krakkar.”  16

Það að hann þurfi sérstaklega að taka það fram að hann þurfi ekki á neinni 

hjálp að halda oftar en einu sinni segir sýnir manni eitthvert óöryggi sem hann 

passar þó vel að sýna alls ekki. Hann þarf að segja þeim að hann sé bara að 

hjálpa þeim, og að hvaða vandamál sem koma upp sé í raun alltaf hægt að 

leysa. Hann raunverulega veit að hann kemst upp með allt. Þess konar 

hegðun sem Valdi sýnir af sér passar óneitanlega við einkenni siðblinds 

einstaklings. Valdi er ekki skilgreindur sem siðblindur einstaklingur, sem gefið 

er upp í handriti eða annars staðar en þó er það fremur augljóst. Þá spyr 

maður sig spurninga hvort þetta sé áunnin siðblinda, eða hvort þetta sé 

genatengt? Hvort fleiri í hans valdamiklu fjölskyldu séu siðblindir líka? En völd 

fjölskyldunnar koma í ljós þegar Valdi segist geta komið móður Jelenu inn á 

hjúkrunarheimili, þar sem hún liggur inni á spítala. Einnig er nú þegar búið að 

tryggja honum háskólavist í Bandaríkjunum næsta haust, sem endurspeglar 

líka að Valdi þarf ekkert á lyklinum að halda. Eins og sjá má er Valdi 

uppmáluð mynd siðleysis og því vandasamt hlutverk að takast á við. 

Ferlið 
Ferlið byrjaði með því að leikhópurinn vann við borð og las yfir verkið. 

Forskotið sem ég hafði var að ég hef leikið í þessu verki áður, þegar ég var í 

Verslunarskóla Íslands. Þess vegna fannst mér ég vera betur undirbúinn 

miðað við önnur verk sem ég hef tekist á við áður. Í uppsetningunni í 

Verslunarskólanum lék ég að vísu annan karakter, hann Pétur, sem Haraldur 

Ari leikur núna. Eftir að hafa lesið verkið nokkrum sinnum yfir eyddum við 

miklum tíma í að ræða um heim verksins og heiminn okkar. Þá ræddum við 

einnig mikið um hvað hver og einn karakter stendur fyrir í verkinu. Það fór 

mestur tími í að ræða siðblindu og síkópata (e. psychopath). Við horfðum á 

margar heimildamyndir og skoðuðum mörg viðtöl á Youtube, þar á meðal 

16 Ljúdmíla Rasúmovskaja. „Kæra Jelena”, (þýðing: Ingibjörg Haraldsdóttir og Kristín 
Eiríksdóttir, uppfært 2018). 
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viðtal við einn þekktasta síkópata heims, Ted Bundy og heimildamyndina Fyre 

Festival. Þá kynntum við okkur einnig sálfræðirannsóknina um Stanford 

Prison og töluðum líka um hlýnun jarðar og stríðinu gegn rusli og mengun. Við 

ræddum einnig mikið um samfélagsmiðla, hvað þeir hafa úrkynjað okkur. 

Hvað almenningur er einhvern veginn ónæmari fyrir raunveruleikanum og 

friðhelgi einkalífsins er minna en það var hér áður fyrr. Þess vegna ákváðum 

við að Valdi væri mikið með símann á lofti í sýningunni, að taka upp 

óæskilega hluti eins og til dæmis þegar við rústum íbúðin Jelenu, niðurlægjum 

hana, sorgarræðu hins drykkfellda Viktors og svo kynferðisbrotið á Lilju. Valdi 

notar símann sem vopn og valdatákn og hann veit að efnið getur nýst sér. 

Umræður okkar beindust einnig að því hvernig hugsun almennings er nú til 

dags að ef það verður vitni að einhverju, til dæmis slysi, þá er fyrsta hugsunin 

oft að taka upp símann og taka myndir eða myndbönd í stað þess að hjálpa. 

Því fannst okkur mjög táknrænt að ég væri með símann að taka upp. 

Í okkar uppsetningu er verkið heimfært yfir í nútímann en átti þó ekki 

endilega að gerast á Íslandi heldur á óskilgreindum Vesturlöndum nútímans. 

Við fengum framhaldsskólanema á samlestur hjá okkur snemma í ferlinu og 

fengum við góðar athugasemdir frá þeim. Meðal annars  hvað þeim fannst 

passa og hvað annað mætti fara betur. Þá ræddum við einnig um málfarið 

okkar og hvernig þau upplifðu heimfærsluna yfir í nútímann. Þeim þótti sumir 

hlutir smá gamaldags en fannst þeir samt ganga upp því þeir pössuðu inn í 

sýninguna. Þá töluðu þau einnig um að það væri nauðsynlegt að taka fram 

váviðvörun (e. trigger warning) í ljósi nauðgunarsenu, en nú er það 

sérstaklega tekið fram bæði á netinu og í bæklingnum um sýninguna.  

Fyrstu vikurnar í ferlinu voru mjög þungar. Þetta var allt nýtt fyrir mér og 

ég væri að ljúga ef ég segðist ekki hafa verið stressaður yfir því hvernig mér 

myndi ganga. En um leið og við fengum að fara út á gólf breyttist þessi líðan 

til hins betra. Unnur vildi fyrst að við myndum renna í gegnum verkið með 

handritin í höndunum sem okkur fannst hjálpa mikið. Við fengum smjörþefinn 

af boga verksins með því að gera það og þá náði ég að setja verkið betur inn í 
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líkamann minn. Svo skiptum við niður vikum í það að fara í gegnum allt verkið 

með því að læra 15 blaðsíður í einu. Það var auðvelt fyrir mig að læra fyrri 

partinn af verkinu utan af þar sem ég fer með minni texta í þeim parti miðað 

við þann seinni. Í miðju ferlinu klessti ég á stóran vegg varðandi aðferðina 

sem ég notast við til að muna texta. Aðferðin mín var að sitja við borð, þylja 

textann upp aftur og aftur og skrifa hann síðan utanbókar niður í stílabók með 

bláum penna. Svo hélt ég áfram að þylja upp textann þangað til ég hafði lært 

hann utanbókar. Það var ekki fyrr en við vorum byrjuð að renna í gegnum 

báða parta verksins saman þar sem ég var alltaf að fara í algjört minnileysi og 

gleyma textanum mínum. Það voru allir búnir að læra textann sinn og ég var 

einn á eftir með buxurnar á hælunum en ég vissi ekki afhverju. Því þegar ég 

var heima hjá mér kunni ég textann allan utanbókar en um leið og ég fór inn á 

svið var eins og ég hefði ekkert gert heima. Ég sagði þeim frá þessu en mér 

leið eins og ég væri bara að koma með slappa afsökun. Þá tók Haraldur mig 

til hliðar og sagði mér að ef ég myndi bæta við hreyfingum í líkamann minn á 

meðan ég væri að æfa mig heima þá myndi ég læra textann betur utan af. Ég 

fór því heim á föstudegi og eyddi allri helginni í að fara yfir allan textann og 

setja hann í líkamann á mér. Til þess að skýra betur ferlið þá lærði ég textann 

á meðan ég var á hreyfingu eins og til dæmis labbandi um rýmið, takandi til, 

gerandi armbeygjur eða kubbandi. Eftir þessa helgi af stífum æfingum gat ég 

svo farið með allan textann og leið miklu betur með sjálfan mig. 

Þegar líða fór á ferlið og fyrstu áhorfendurnir komu á rennsli fór hjartað 

að slá örlítið hraðar. Ég áttaði mig á því að ég var ekki lengur vafinn í bómull 

Listaháskólans, heldur á brattri klettabrún og minnstu mistök gætu verið 

dýrkeypt. Það var samt hressandi að finna fyrir svona miklu 

frumsýningarstressi því það kveikti á öllum skynfærum líkama míns. Í vikunni 

fyrir frumsýningu renndum við verkinu og fórum í einstakar senur. Við vorum 

öll ennþá að leita af hlutum inni í verkinu sem virkuðu og virkuðu ekki. Unnur 

Ösp vildi hafa suma staði eins náttúrulega og mögulegt var til þess að þeir 

yrðu eins organískir og hægt væri á sviði. Við þurftum því að kunna textann 

 

 

11 



 
vel og vita hvað við vildum fá út úr senunni en aðrir hlutir áttu að koma 

náttúrulega. Traustið í hópnum var orðið mjög gott og því auðvelt að styðja sig 

við hvort annað á sviðinu. Í síðustu vikunni fórum einnig í nauðgunarsenuna 

og fannst mér við byrja að teikna hana vel upp en á sama tíma var það mjög 

óþægilegt. Við teiknuðum ferðalagið upp, því eins og áður var nefnt vildi 

Unnur halda í raunveruleikann. Við ákváðum samt í sameiningu að 

kóreógrafera nauðgunina alveg í þaula eftir að ég fékk olnboga í andlitið og 

kýldi Sigga óvart í nefið. Það breytti öllu fyrir mér því þá leit ég á senuna sem 

dans en ekki nauðgun. Það hjálpaði mér að geta orðið grimmari og ógeðslegri 

í senunni því ég, leikarinn Aron, var ekki að hugsa um það hvort ég væri að 

meiða Blævi eða Sigga. Að leika í nauðgunarsenunni fannst mér ein mest 

krefjandi senan og því tók það á mig að leika svona siðblindan einstakling 

eins og Valdi er. 

 

Siðblinda 
Siðblinda er alvarleg persónuleikaröskun þar sem einstaklingur upplifir 

sig æðri öðrum og hefur mikla þörf fyrir athygli og aðdáun annarra . Siðblindir 17

einstaklingar eiga oft í flóknum samböndum við aðra vegna þess að þeir eiga 

erfitt með að setja sig í spor annarra og skortir þar af leiðandi samkennd og 

samúð. Þá upplifa þeir síður djúpar tilfinningar á borði við sorg, tryggð eða ást 

og því geta tilfinningaleg sambönd þeirra orðið styrð . Þá eru önnur einkenni 18

til að mynda sjálfhverfa, hvatvísi, lítil sjálfsstjórn og beiting blekkinga.  Margir 19

siðblindir nota persónutöfra sína, lyga, pretti og lúmska en mikla stjórnsemi í 

tengslum við aðra til að fá sínu framgengt. Siðblindir þekkja almennt muninn á 

réttu og röngu en taka ekki ábyrgð á eigin gjörðum og vegna mikillar 

17Dufner, Michael, Boris Egloff, Christoph M. Hausmann, Lisa-Maria Wendland, Franz J. 
Neyer og Mitja D. Back. "Narcissistic tendencies among actors: Craving for admiration, but 
not at the cost of others." Social Psychological and Personality Science nr. 6 (4) (2015): 
447-454. 
18 Nanna Briem. 2010. „ Siðblinda.” Læknablaðið, 96, 395. 
19 Mayo Clinic. “Narcissistic Personality Disorder”. 2017. Sótt 31. mars 2019, 
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/narcissistic-personality-disorder/symptoms-ca
uses/syc-20366662 
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sjálfselsku og hroka geta þeir gengið ansi langt til þess að ná því sem þeir 

vilja án þess að finna til sektarkenndar.   Siðblindir eru almennt ekki tryggir 20

vinum eða fjölskyldu sinni heldur geta ollið tilfinningalegum og fjárhagslegum 

þjáningum annarra með því að nýta sé góðvild og trúgirni og misnota stuðning 

og traust fólksins síns.  Einkenni siðblinds einstaklings geta þá falið í sér að 21

finnast maður sjálfur vera mikilvægari en aðrir, finnast maður eiga meiri rétt á 

hlutum en aðrir, ýkja eigin ágæti og hæfileika, líta niður á aðra og tala niður 

fólk.  22

 Mikil tengsl eru á milli siðblindu og notkun á ofbeldi en rannsóknir sýna 

að 20% fanga séu siðblindir og teljast þeir einna hættulegustu og erfiðustu 

afbrotamennirnir.  Þá er yfirgnæfandi líkur á að afbrotamenn sem eru 23

siðblindir miðað við þá sem eru það ekki brjóti aftur af sér og sýni alvarlegra 

og meira ofbeldi. Þó er talið er meirihluti siðblindra séu ekki í fangelsi heldur 

gangi lausir þar sem sterkt bakland, há greindarvísitala og hæfileikar í 

félagslegum samskiptum geta hjálpað til að komast undan . Til að mynda 24

þrífast siðblindir einstaklingar oft vel inni á vinnustöðum, þá sérstaklega í 

viðskiptalífi og hafa rannsóknir Robert Hare og Paul Babiak  sýnt fram á að 25

tíðni siðblindu sé hærri innan viðskiptalífs miðað við aðra vinnustaði. Þá fundu 

þeir líka samband á milli þess að líklegra sé að finna siðblindan einstakling í 

stjórnunarstöðu samanborið við aðrar stöður. Ástæðan fyrir þessu getur til að 

mynda verið sú að oft er verið að leita eftir einstaklingum í þessar stöður sem 

taka áhættur, tekið erfiðar ákvarðanir án þess að samviska þeirra sé í 

veginum og fengið fólk með sér í lið. Einstaklingar sem eiga auðvelt með þetta 

20 Nanna Briem. 2010. „ Siðblinda.” Læknablaðið, 96, 395. 
21 Ibid. 
22  Christopher J. Patrick. Handbook of Psychopathy (New York: The Guilford Press, 2005), 
3-6. 
23  Nanna Briem. 2010. „ Siðblinda.” Læknablaðið, 96, 395. 
24  Nanna Briem. 2010. „ Siðblinda.” Læknablaðið, 96, 395. 
25 Babiak, Paul, and Robert D. Hare. Snakes in suits: When psychopaths go to work. 12. New 
York, NY: Regan Books, 2006. 
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eru til að mynda spennufíklar, kaldlyndir einstaklingar, fólk með litla samhyggð 

og skortur á eftirsjá en allt eru þetta einkenni siðblindu . 26

Hvaðan siðblindan á uppsprettu sína er ekki vitað þó hefur það verið talið 

sambland erfða og uppeldis í mótun siðgæðisvitundar jafnt sem sjálfsvitundar. 

Þegar einstaklingur kemur úr ströngu uppeldi með ósveigjanlegum kröfum 

nær ekki að þroska eigin samvisku og hefur einnig veikburða fyrirmyndir sem 

veita ekki ákjósanlega leiðsögn. Einstaklingur verður því afar sjálfsmiðaður og 

sýnir lítið tillit þar sem lífið snýst að miklu leiti um hvatir sem snúast fyrst og 

fremst um völd . 27

 

Að leika siðblindan einstakling  
Ekki þarf að kafa djúpt í einkenni siðblindu til að sjá að þau passa flest 

öll vel við Valda. Þar á meðal sjálfhverfa og skortur á samkennd eins og sést 

til dæmis í kjölfar nauðgunarsenunnar þar sem hann fagnar bara sigrinum að 

hafa náð lyklinum en hugar ekkert að Lilju. Þá lætur það einnig ekkert á hann 

fá þegar hann og vinir hans eru búnir að rústa íbúð Jelenu, heldur glottir hann 

og hefur gaman af. Önnur einkenni siðblindu sem passa við Valda eru svo til 

að mynda hvatvísi og þörf fyrir athygli og aðdáun. Hvatvísin skín í gegn í 

fyrsta lagi með því að hann ákveði komi með vinum sínum bara til þess eins 

að ná markmiði sem hann setur sér, að ná lyklinum. Í öðru lagi þá þarf mikla 

hvatvísi til þess að ganga alltaf lengra og lengra til að ná sínu fram eins og 

Valdi gerir í verkinu og fer gjörsamlega yfir öll siðferðismörk. Þörfin fyrir athygli 

og aðdáun er svo meira og minna sjáanleg allt verkið þar sem hann 

bókstaflega stelur alltaf senunni þegar hann talar, grípur fram í fyrir fólki og 

sýnir af sér hrokafulla hegðun. Fleiri siðblindueinkenni sem passa við Valda 

eru að hann talar vini sína niður, sérstaklega hinn drykkfellda Viktor þegar 

hann er nýbúinn að flytja sorgarræðu um alkóhólista föður sinn. Hann baktalar 

hann einnig við Jelenu og kallar hann illgresi. Þá þykir Valda hann sjálfur 

26   Nanna Briem. 2010. „ Siðblinda.” Læknablaðið, 96, 395. 
27  Gylfi Ásmundsson. „Af hverju stafar siðblinda?”. 1998. Sótt 28. mars 2019, 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/403249/ 
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einnig vera mikilvægari en allir, er sjálfsmiðaður og snúast hvatir hans um að 

ná völdum. Síðast en ekki síst þá beitir hann ofbeldi, grófu ofbeldi eins og 

algengt er hjá siðblindum einstaklingum. 

 Að leika siðblindan karakter sem hefur ekki samkennd getur verið 

vandasamt þar sem einstaklingurinn verður kaldlyndari. En samkennd er 

eiginleikinn til að þekkja hugsanir og tilfinningar annarra sem og eigna sér 

tilfinningar annarra . Þess vegna getur verið erfiðara að samsama sig 28

karakternum, en eins og Chekhov sagði um samkennd: 

  
Compassion may be called the fundamental of all good art because it alone can              

tell you what other beings feel and experience. Only compassion severs the bonds             

of your personal limitations, and gives you deep access into the inner life of the               

character you study, without which you cannot properly prepare it for the stage  29

 

Þarna segir hann að án samkenndar sé nánast ómögulegt að koma sér inn í 

hugsunarhátt karaktersins. Það segir okkur hversu mikilvæg auðmýkt og 

sannindi eru á sviði. Þannig verður leikurinn meira organískur og þar af 

leiðandi meira sannfærandi. Það gefur því augaleið að það er snúið að þurfa 

að nota samkennd þegar þú ert að leika siðblindan karakter sem skortir 

samkenndina. En það hefur alltaf verið stór draumur hjá mér að leika 

siðblindan einstakling. Ég hef alla tíð haft mikinn áhuga á siðblindu og í 

einhverjum skilningi verið hugfanginn af þessari persónuleikaröskun. Þetta eru 

einstaklingar sem skera sig úr samfélaginu, hafa ekki samúð og svífast 

einskins og því vekur það upp áhuga minn. Margar söguhetjur úr bókum, 

bíómyndum og leikhúsum eru siðblindar og hef ég séð margar þeirra jafnt 

sem heimildamyndir. Að leika siðblindan einstakling finnst mér þess vegna 

svo áhugavert því að siðblindir þurfa í raun að leika allar tilfinningarnar sínar 

og þess vegna verður það svo flókið samspil að leika einhvern sem er að leika 

28 Cohen Douglas og Janet Strayer. "Empathy in conduct-disordered and comparison youth." 
Developmental psychology 32, nr. 6 (1996): 988. 
29 Michael Chekhov. To the Actor: On the Technique of Acting (New York: Routhledge, 2002, 
önnur útgáfa), 90. 
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tilfinningar sínar. En af því að karakterinn minn í þessu verki er svo ungur þá 

er hann í raun verri í einhverjum skilningi að fela raunverulegan ásetning sinn 

heldur en ef karakterinn væri eldri. Í hvert einasta skipti sem ég fer á sviðið er 

ég sífellt að uppgötva nýja staði í verkinu sem ég get kafað dýpra ofan í. 

Andlega hliðin á því að leika siðblindan einstakling fannst mér ótrúlega 

erfið því að eins spenntur og ég var að fá að leika þennan karakter þá hefur 

þetta reynst mér krefjandi en þó mjög áhugavert og lærdómsríkt. Þá er 

aðallega í huga mínum nauðgunarsenan, en hún tók mest á andlega. Frá 

byrjun var ég til dæmis rosalega stressaður vegna þessarar senu. En þar sem 

við Blær og Siggi breyttum senunni smátt og smátt í hálfgerðan dans urðum 

við mun meðvitaðari um hverja hreyfingu sem gerði mér kleift að fjarlægja mig 

frá verknaðinum sjálfum. Þetta var þó farið að hafa svo mikil áhrif á mig að 

mig var byrjað að dreyma nauðgunarsenur á nóttunni, þar sem ég Aron var að 

nauðga í alvörunni. En þrátt fyrir erfiðleika þá passaði ég ávallt að passa það 

að nota aldrei eigin tilfinningar. Eins og Stanislavski sagði: 

  
Never lose yourself on the stage. Always act in your own person, as an artist. The                

moment you lose yourself on the stage marks the departure from truly living your              

part and the beginning of exaggerated false acting. Therefore, no matter how            

much you act, how many parts you take, you should never allow yourself any              

exception to the rule of using your own feelings. To break that rule is the               

equivalent of killing the person you are portraying, because you deprive him of a              

palpitating, living, human soul, which is the real source of life for a part  30

  

Þarna segir hann okkur að leikarar verða að passa sig að nota ekki eigin 

tilfinningar, með því þá er maður í raun að drepa persónuna sem maður er að 

leika. Þrátt fyrir að svokallað method acting sé mjög rómantíserað í Hollywood 

þá getur það beinlínis verið lífshættulegt fyrir mann að leyfa sér að upplifa 

eigin tilfinningar á sviði og því hef ég það hugfast þegar ég leik. Það voru því 

ýmsar aðferðir sem ég notaðist við í karaktersköpun minni fyrir Valda.  

30 Konstantin Stanislavski. “An Actor Prepares” (Routhledge: New York, önnur útgáfa, 1989), 177. 
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Aðferðir við karaktersköpun 

Þar sem Valdi er eins og áður talað um siðblindur 

eiginhagsmunaseggur að þá lít ég á allar kringumstæður sem hann er í sem 

hans kringumstæðu. Ég vil alltaf hafa stjórn eða getað tekið stjórn þegar ég 

þarf. Þetta hjálpaði mér sem leikara að skilja betur hvernig ferðalagið hans 

Valda er, ég er alltaf að hlusta á allt sem allir eru að segja og nýti mér öll 

tækifæri til að komast skrefinu nær því að ná lyklinum af Jelenu. Rétt eins og 

sannur siðblindingi myndi gera. 

Tilfinningabogi Valda í gegnum verkið er hægt að skipta upp í nokkra 

flokka. Annars vegar finnst mér gott að líta á innri líf karaktersins sem 

suðupott þar sem fyrri hlutinn er vatnið að hitna en í lokinn er pottlokið dottið 

af og byrjað að sjóða upp úr. Hinsvegar finnst mér gott að nýta mér gjörðinar 

að; toga, ýta frá, geislun og stækkun úr heimi Chekhovs . 31

 Þegar ég notast við tog þá einfaldlega á ég við að ég er að toga fólk 

að mér með sjarma og daðri, líkt og siðblindir gera, til að byggja upp traust og 

sannfæringu á mér sem karakter. Ég hugsa mér að togið er eins og ég væri 

búinn að binda band utan um mittið á einhverjum og er að toga einstaklinginn 

að mér, en bara með persónutöfrum og sjarma. Dæmi um tog í senu er til 

dæmis alveg í byrjun verksins fram að seinni hluta eða þar til við höfum rústað 

allri íbúðinni hennar Jelenu. Þá er spennan öll að magnast upp og 

áhorfandinn byrjar að átta sig á að eitthvað mikið er í vændum. 

Önnur sena þar sem ég notast svo við að ýta frá er þegar krakkarnir 

eru að gefast upp og vilja fara heim þá reiðist ég segi þeim að „fokka sér”. 

Þannig ögra ég þeim svo þau verði hrædd við mig og fari aftur að mínum 

ráðum, svo ég hafi alla stjórnina eins og siðblindir einstaklingar vilja. Viktor, 

sem lítur mest upp til mín, reynir með öllu móti að stilla til friðar og fá Viktor og 

Lilju að halda áfram að fylgja minni stjórn. Ég tek síðan strax við af honum og 

sannfæri þau um að Jelena sé ekki eins hættuleg og þau halda. Þannig ýti ég 

31 Michael Chekhov. To the Actor: On the Technique of Acting (New York: Routhledge, 2002, 
önnur útgáfa), 12, 50. 
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þeim í raun frá til þess að toga þau að mér aftur. Þannig verður senan 

áhrifaríkari því að ég ýti þeim frá til þess að toga þau fastar að mér svo ég nái 

fullkomnu valdi. Notkun á togi og að ýta frá hjálpar Valda að ná í valdið sem 

hann sækist í og nær þannig með stjórnsemi sinni sínu fram. 

Þegar ég notast við geislun þá er ég í rauninni bara að gera það sem 

orðið segir, að geisla frá mér sjarma. Sjarminn er eitt af einkennum siðblindra 

einstaklinga. Það er sena mjög snemma í verkinu þar sem ég býðst til þess að 

koma veikri móður Jelenu á hjúkrunarheimili í stað hvíldarinnlagnar. Í þeirri 

senu reyni ég að með öllum mínum persónutöfrum að heilla hana upp úr 

skónum af því ég enda með því að taka hana á orðinu þar sem hún fellst á að 

hjálpa okkur. Þannig er notkun á geislun í raun mjög mikilvæg fyrir siðblindan 

karakter eins og Valda. 

Stækkunina notaðist ég svo við þegar Valdi gjörsamlega springur í lok 

verksins. Það er þegar krakkarnir segja honum að skila lyklinum eftir 

nauðgunina. Hann hefur náð að halda pottlokinu á sér í gegnum verkið en 

þegar nauðguninn á sér stað og þá springur hann þá hugsa ég með mér að 

ég sé að stækka í allar áttir. Bæði líkamlega og í raddstyrk mínum og þar sem 

ég er nú þegar stærri en þau öll fyrir er auðvelt fyrir mig að nota þetta 

verkfæri. Þarna skín stjórnsemi Valda alveg í ljós og hann alveg brjálast að 

krakkarnir kjósi ekki að fylgja honum. 

 

Sýningarreynsla og sálræn áhrif 

Nú þegar ég fer yfir sýningarreynsluna kemur mér margt til hugar. Ég 

hef nú þegar leikið í tíu sýningum á verkinu og ótrúlega áhugavert hvað hver 

og ein sýning er ólík. Við erum alltaf að leika fyrir nýjum hópi fólks og því er 

andrúmsloftið aldrei eins. Það er samt búið að vera mikið af kortasýningum 

sem þýðir það að eldra fólk sem á kort í leikhúsin koma á fyrstu sýningarnar. 

Það er búið að vera fyndið að fylgjast með því þar sem mörg þeirra eru að sjá 

verkið aftur eftir tæp 30 ár. Eldri kynslóðin er oftar en ekki byrjuð að hlæja 

með okkur áður en við segjum eitthvað. Það er gaman að sjá hvað margir 
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upplifa mikla nostalgíu á því að koma á sýninguna. Yngri kynslóðin situr meira 

kyrr og hlustar vel og vandlega á hvert orð. Þau eru í miklu meiri hlustun og 

eru meira tilfinningalega tengd við sýninguna þar sem sú kynslóð hefur opnað 

á viðkvæmar umræður í samfélaginu okkar í dag eins og til dæmis Me too 

byltingin. Það að leika í svona mikilli nánd við áhorfendur er líka áskorun, ekki 

bara leiklistarlega séð heldur rýmislega líka. Sviðið er í hring í miðjunni svo að 

áhorfendur sitja alveg upp við okkur og fremsta röðin er í raun á sviðinu. Það 

sem gerir það erfitt fyrir er að í fyrsta lagi þarf maður að finna fyrir öllum og 

leika fyrir alla og í öðru lagi að passa að það heyrist í manni allan tímann, 

sérstaklega þegar maður snýr baki í fólk. Til þess að komast hjá því nýti ég 

mér stuðninginn í maga og þind og reyni að leika með bakinu eins og Unnur 

orðaði svo vel á æfingum.  

Það er óhætt að segja að hver sýning er einstök fyrir sig, þú veist aldrei 

hvað getur komið uppá eða hver mun gleyma línu, propsi eða búning. Oft held 

ég að mér hafi gengið vel á einni sýningunni en verr á þeirri hinni en þá er það 

oftast þveröfugt. Það skiptir því ekki máli hvað okkur finnst eða hvað gerist á 

sviðinu það eina sem skiptir máli er upplifun áhorfendans. Það er held ég það 

sem ég hef lært mest af þessu ferli, því ég hef aldrei sýnt neitt jafn oft og 

þessa sýningu. Allt sem ég hef lært á þessum sex árum í Listaháskólanum, öll 

þekking sem ég hef tileinkað mér, öll verk sem ég hef séð og uppsetningar 

sem ég hef tekið þátt í. Sama hvað þá þarf ég að vera sannur inni á sviðinu 

og teikna upp eins góða mynd af heimi sem fólk hefur eytt miklum pening í til 

þess að sjá. Eins og orðatiltækið segir: Sannleikurinn er sagna bestur. 
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Lokaorð  
Hér hefur verið fjallað um leikverkið Kæra Jelena eftir sovéska 

höfundinn Ljúdmíla Rasúmovskaja, sem sett var upp í Borgarleikhúsinu í 

leikstjórn Unnar Aspar Stefánsdóttur. Karakterinn sem ég lék í verkinu heitir 

Valdi og er valdamikill, sjarmerandi, útsmoginn eiginhagsmunaseggur sem 

greina mætti siðblindan. Valdi gerir bókstaflega allt til að ná sínu framgengt, 

hvort sem það er á kostnað annarra eða ekki. Eins og var nefnt hér að ofan 

eru siðblindir einstaklingar oft og tíðum afar sjálfselskir jafnt sem hrokafullir og 

geta gengið ansi langt til þess að ná sínu framgengt án þess að finna til 

sektarkenndar eða samúðar. En það er einmitt það sem Valdi gerir í þessari 

áhrifamiklu sögu sem Kæra Jelena segir. Hann setti sér markmið, sem var að 

ná lykli af kennara sínum, sem hann þurfti í raun sjálfur ekkert að halda á 

heldur vildi hann bara ná sínu fram. Þegar hann nær ekki lyklinum með fyrstu 

herbrögðum sínum grípur hann til þess ráðs að fremja ofbeldisverk sem endar 

með því að hann brýtur kynferðislega á Lilju vinkonu sinni. Þá gefst Jelena 

loks upp og afhendir honum lykilinn og tekst honum þannig að ná markmiði 

sínu. Hegðun Valda er því dæmigerð hegðun siðblinds einstaklings.  

Að leika siðblindan einstakling fannst mér mjög skemmtilegt, áhugavert 

og en á sama tíma afar krefjandi. Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á siðblindu 

og því fannst mér afar gaman að fá þetta tækifæri. Æfingatímabilið var langt 

og strangt og setti ég mikla pressu á sjálfan mig þar sem þetta er mitt fyrsta 

verkefni í atvinnumannaleikhúsi. Ég bara að vinna með fólki sem hefur gert 

þetta áður og þess vegna hefur þetta tímabil tekið mikið á mig bæði andlega 

og líkamlega, en aftur á móti verið afar gefandi og skemmtilegt. Að leika 

svona andstyggilegan karakter, öskra af lífs og sálarkröftum áróður um sitt 

eigið ágæti, misnota vald sitt og niðurlægja alla í kringum sig tók vitaskuld á. 

Ferlið lét mig spyrja mig margra spurninga eins og hvernig er ekki hægt að 

upplifa tilfinningar? Upplifa siðblindir tilfinningar en bara ekki jafn sterkt og 

aðrir? Eða er þeim bara sama? Eða er einstaklingur sem upplifir ekki 

tilfinningar öfundsjúkur út í þá sem geta það?  
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En vinnan með leikurunum, leikstjóra og listrænum stjórnendum hefur 

verið mikill skóli fyrir mig. Ég mun takast á við næstu verkefni með enn fleiri 

verkfæri í verkfærakistunni og enn betri skilning á notkun þeirra.  Samheldnin í 

leikhópnum hefur verið gríðarlega góð sem hefur verið afar dýrmætt. Með 

hverri sýningunni sem ég leik þá finn ég hvað aðgangurinn er greiðari að 

tilfinningum karaktersins og það gefur verið öryggi fyrir hverja senu. Þá þótti 

mér einnig áhugavert að fræðast meira um siðblindu og kafa svona djúpt ofan 

í þessa persónuleikaröskun. Í raun er partur af því að vera siðblindur 

eiginleikinn að aftengjast einum raunveruleika og búa bara til annan, sem 

hentar manneskjunni. Þannig skín þessi sjálfhverfa í gegn í hegðun siðblindra. 

Þá finnst mér áhugavert að velta því upp hvernig siðferðimörk hafa breyst 

með árunum og eitthvað sem þótti kannski alveg siðlaust fyrir 20 árum þykir 

það ekki í dag. Það er mjög skiljanlegt að verkið hafi vakið gríðarlega athygli 

þá þar sem efni að þessum toga var sennilega fáséð þá. Það eru ekki mörg ár 

síðan umræðan um kynferðisofbeldi fór almennilega af stað og má þá þakka 

byltingum á borð við #Free the nipple og #Me too sem hafa opnað á 

umræðuna. Fólk í dag verður kannski ekki jafn undrandi á nauðgunarsenu 

miðað við fólk árið 1981. Þrátt fyrir þetta á verkið mikið erindi í dag og er ég 

stoltur að hafa fengið tækifæri á að taka þátt í þessari vel heppnuðu 

uppsetningu.  

Eins og sjá má að ofangreindum texta krafðist það mikillar 

rannsóknarvinnu að leika siðblindan einstakling og tók það á bæði líkamlega 

og andlega á köflum. Ég er þakklátur fyrir þessa botnlausu vitneskju sem ég 

hef sankað að mér úr náminu í Listaháskólanum síðastliðin hundrað ár sem 

kom sér oft að góðum notum. En síðast en ekki í síst tækifærinu til að fá að 

leika með þessum flotta leikhóp í Borgarleikhúsinu undir stjórn Unnar Aspar 

Stefánsdóttur. Takk fyrir mig og eins og Valdi myndi segja: 

 

 

Adieu, Bless bless. 
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