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Útdráttur 

Í þessari rannsókn er starfsemi átta áhugaleikfélaga á Íslandi rannsökuð með tilliti til 

baklands þeirra og út frá viðhorfi þeirra viðmælenda sem tóku þátt en á Íslandi starfa 

tæplega 50 áhugaleikfélög vítt og breitt um landið. Markmið rannsóknarinnar er að 

komast að því hver staða áhugaleikfélaga er í íslensku samfélagi, hvernig starfsemi 

þeirra er háttað og hvað það er í samfélaginu sem skiptir máli fyrir áhugaleikfélög til 

að þau nái að blómstra. Leikfélögin voru valin með hliðsjón af virkni þeirra innan raða 

áhugaleikfélaga á Íslandi undanfarin ár en staðsetning þeirra réði einnig að einhverju 

leyti. Viðmælendur voru valdir með það í huga að þeir hefðu reynslu af stjórnarstörfum 

innan hreyfingarinnar og notast var við hálfopin viðtöl til að ná sem mestri dýpt í 

viðtölin. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að bakland 

áhugafélaganna sé nokkuð sterkt og að helsta hlutverk nærsamfélagsins sé að tryggja 

öruggt húsnæði fyrir starfsemi félaganna svo að sköpunarkrafturinn sem býr í 

meðlimum félaganna fái notið sín. 

 

Lykilorð: Áhugaleikfélag, leiklist, leikstarfsemi, menning, samfélag. 

  



 

 

Abstract 

In this study, the endeavor of eight amateur theatre companies in Iceland are examined 

regarding the foundations of the theater as well as the opinion of the representative that 

participated, regarding that in Iceland there are about 50 amateur theatre companies 

operating across the country. The aim of the study is to determine the status of amateur 

theatre companies in Icelandic society, how they operate and what in the community is 

significant for amateur theatre companies for it to flourish. The theatre companies were 

chosen based on their activity in compare of other amateur theaters in Iceland in recent 

years, but their location also predominated to some extent. Representatives were 

selected regarding their experience in management positions within the movement 

exerting semi-open interviews to connect with them on a deeper level in a relaxed 

environment. The main findings of the study indicate that amateur theatre companies 

in Iceland have quite strong foundations and the main role of the local community is to 

ensure a place for the company’s activities and other creative collaborations. 

 

Keyword: Amateur theatre company, theatrics, theatre operation, culture, 
community. 
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börnin þrjú, Sesselja, Vigfús og Valur fyrir endalausan stuðning og pepp. 
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Inngangur 

1. Inngangur 

 
„Og víst er að vörðinn 
við vandlega stöndum 

um menningararfinn okkar. 
Af hugsjónahita 

á hrollköldum ströndum 
Íslands – því leikhúsið lokkar. 

 
Oddur Bjarni Þorkelsson 

 

„Allt fyrir andann“ er sameiningarsöngur áhugafólks á Íslandi um leiklist og í hvert 

skipti sem þetta textabrot hér fyrir ofan sem er partur af söngnum fer um hugann sprettur 

gæsahúðin fram. Áhugi rannsakanda á starfi áhugaleikfélaga á rætur sínar að rekja allt 

til barnæskunnar. Snemma á lífsleiðinni kynntist rannsakandi starfinu í gegnum móður 

sína sem hefur starfað með áhugaleikfélagi svo lengi sem rannsakandi man eftir sér. 

Það var einfaldlega partur af hversdagsleikanum yfir vetrarmánuðina að taka þátt í þeim 

sýningum sem leikfélagið stóð fyrir og lengi framan af var það hlutverk rannsakanda 

að hlýða móður sinni yfir handritið á meðan á æfingum stóð. Sjálfur steig rannsakandi 

sín fyrstu skref á leiksviði áhugamanna í kringum tuttugu ára aldurinn og hefur nú 

starfað með leikfélagi í tæp þrjátíu ár.  

Að starfa í áhugaleikfélagi snýst um töluvert meira en að stíga á svið og leika. Til að 

áhugaleikfélögin nái að dafna er mikilvægt að vel sé staðið að umgjörð og erfitt að ætla 

sér að skorast undan merkjum í þeim efnum ef áhuginn á félagsskapnum er einlægur. 

Eins og gefur að skilja eru ákveðnir hlutir í samfélaginu sem þurfa að vera leikfélaginu 

hliðhollir til að hlutirnir gangi upp. Áhugaleikfélögin á landinu eru fjölmörg og jafn 

misjöfn og þau eru mörg. Bandalag íslenskra leikfélaga eru samtök áhugaleikfélaga á 

Íslandi og var stofnað árið 1950. Í samtökunum eru 48 leikfélög starfandi vítt og breitt 

um landið með um það bil 4000 félagsmönnum á öllum aldri (Bandalag íslenskra 

leikfélaga, e.d.). Rannsakandi hefur í gegnum störf sín í stjórn eigin leikfélags og 

fundarsetu á aðalfundum Bandalags íslenskra leikfélaga sem og í gegnum setu sína á 

skólabekk Bandalagsskólans kynnst áhugaleikurum víða af landinu. Það hefur alltaf 

vakið forvitni rannsakanda að félögin skuli vera jafn ólík og margslungin og þau í raun 

og veru eru og því vaknaði sú hugmynd að skoða leikfélögin út frá því hvað þau ættu 
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sameiginlegt, hvað skildi þau að og hvaða hlutverki baklandið í nærsamfélaginu þjónaði 

til að áhugaleikfélag gæti blómstrað. Ritgerðin fjallar því um áhugaleikfélögin í 

landinu, hvað þarf til að þau haldi sjó og hvernig samfélagið sem hvert og eitt þeirra 

starfar í getur og hefur stutt við bakið á þeim. 

1.1. Rannsóknarspurning og rannsóknarmarkmið 

Í þessari rannsókn er starfsemi átta áhugaleikfélaga, Freyvangsleikhússins, 

Halaleikhópsins, Hugleiks, Leikfélags Hafnarfjarðar, Leikfélags Kópavogs, Leikfélags 

Mosfellssveitar, Leikfélags Selfoss og Leikflokks Húnaþings vestra, rannsökuð með 

tilliti til baklands þeirra og viðhorfa viðmælenda frá hverju félagi fyrir sig. Markmið 

rannsóknarinnar er að komast að því hver staða áhugaleikfélaga er í íslensku samfélagi, 

hvernig starfsemi þeirra er háttað, að hvaða leyti áhugaleikfélögin skipta máli fyrir 

samfélagið og hvað það er í samfélaginu sem skiptir máli fyrir áhugaleikfélögin til að 

þau nái að blómstra. Leikfélögin voru annarsvegar valin með hliðsjón af virkni þeirra 

innan raða áhugaleikfélaga á Íslandi undanfarin ár en jafnframt réði staðsetning þeirra 

að einhverju leyti og aðgengi rannsakanda að viðmælendum. Viðmælendur innan hvers 

félags fyrir sig voru valdir með það í huga að þeir hefðu reynslu af stjórnarstörfum 

innan síns félags og jafnvel víðtækari reynslu svo sem innan Bandalags íslenskra 

leikfélaga eða Leiklistarskóla bandalagsins. Í menningarstefnu Bandalags íslenskra 

leikfélaga segir meðal annars að blómleg starfsemi og fjöldi leikfélaga hér á landi vitni 

um að leiklistin sé almenningseign og að stór hópur fólks, óháð aldri, kyni og 

þjóðfélagsstöðu, nýti frítíma sinn í skapandi starf og vinni saman að leiklist (Bandalag 

íslenskra leikfélaga, e.d.). Þó að peningar séu vissulega stórt málefni þegar kemur að 

rekstri áhugaleikfélaga þá er ýmislegt fleira sem hangir á spýtunni eins og húsnæðismál, 

mannauður, samkeppni og jafnvel mismunun og fordómar. Til að komast að því að 

hvaða leyti áhugaleikfélögin skipta máli fyrir samfélagið var leitað fanga í því efni sem 

nú þegar er til staðar en til að komast að því hvað það er í samfélaginu sem skiptir máli 

fyrir áhugaleikfélögin var gerð eigindleg rannsókn. 

Eftirfarandi rannsóknarspurning var lögð til grundvallar í rannsókninni: 

 Hvert er bakland áhugaleikfélaga og hlutverk nærsamfélagsins í starfsemi 

þeirra? 
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Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að bakland 

áhugaleikfélaganna sé nokkuð sterkt þrátt fyrir að oft og tíðum leggist vinnan á fáar 

hendur. Hvort sem um er að ræða heima í héraði eða hjá Bandalagi íslenskra leikfélaga 

er sýnilegt að þeir sem gefa sig í starfið vinna af heilum hug í framgangi leiklistar á 

Íslandi. Jafnframt gefa niðurstöður vísbendingu um að mikilvægasta hlutverk 

nærsamfélagsins frá sjónarhóli áhugaleikara sé að tryggja öruggt húsnæði fyrir 

starfsemi félaganna svo að sköpunarkraftur félagsmanna fái notið sín og aðrir fái notið 

með þeim. 

1.2. Almennt um aðferðir 

Starfsemi áhugaleikfélaga á Íslandi hefur lítið sem ekkert verið rannsökuð og því ekki 

margar rannsóknir sem hægt er að styðjast við. Eigindlegar rannsóknir byggja á því að 

ná dýpri skilningi á ákveðnum málefnum og byggja á viðtölum, rýnihópum og 

þátttökuathugunum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsakanda fannst við hæfi í 

þessu tilfelli að gera eigindlega rannsókn þar sem viðtalsramminn var hafður opinn. Þar 

sem rannsakandi er vel kunnugur mörgum áhugaleikurum víða um land var notast við 

tilgangsúrtak en það er þegar viðmælendur eru valdir með það í huga að þeir búi yfir 

víðtækri þekkingu á því efni sem er til rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

1.3. Val á viðfangsefni 

Áhugi höfundar á leiklist og áhugaleikfélögum ásamt þeirri uppgötvun að 

áhugaleikfélögin í landinu hafa ekki verið mikið rannsökuð hingað til var kveikjan að 

þessu viðfangsefni. Starfið í áhugaleikhúsunum byggir að mestu leyti á sjálfboða vinnu 

og með auknu úrvali af alls kyns afþreyingu má velta fyrir sér hvort áhugaleikhúsið eigi 

undir högg að sækja þegar kemur að því að „manna“ sýningu hvort sem um er að ræða 

leikara eða aðra starfsmenn sýningar. Jafnframt er forvitnilegt að velta fyrir sér hvort 

áhugaleikfélögin standi öllum jafnopin og hvort þau séu öll jafn vel sett þegar kemur 

t.d. að húsnæði eða stuðningi samfélagsins.  

Leikrit eru jafn misjöfn og þau eru mörg. Þau geta verið fyndin, alvarleg, ádeila, 

söguleg og svona mætti lengi telja. Þau hafa þó gjarnan verið notuð að varpa ljósi á 

málefni líðandi stundar, koma skilaboðum á framfæri, stinga á kýli og fá áhorfendur til 

að velta fyrir sér áleitnum spurningum samtímans. Atvinnuleikhúsin á landinu eru ekki 

mjög mörg og á strjálbýlli stöðum er þeim ekki til að dreifa. Að auki getur verið 
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kostnaðarsamt fyrir stórar fjölskyldur eða þá sem hafa minna á milli handanna að fara 

í leikhús. Til að áhorfandinn sé í stakk búinn til að meðtaka skilaboðin og beita 

gagnrýnni hugsun þegar verki er velt fyrir sér þarf hann að hafa tök á að sjá leiksýningar 

í sinni heimabyggð og þar geta áhugaleikfélögin komið sterk inn en til þess þarf 

samfélagið, almenningur og sveitarfélög að styðja við bakið á starfseminni.  

Ekki var meiningin að velta fyrir sér fjárhagslegri stöðu leikfélaganna eða 

efnahagslegum stuðningi samfélagsins heldur frekar að einbeita sér að samfélagslegum 

stuðningi við fyrirbærið áhugaleikfélag og þeim stuðningi sem leikfélag getur veitt 

samfélaginu á móti. Þrátt fyrir það spilar fjárhagur í hverju leikfélagi fyrir sig stórt 

hlutverk og því varð ekki hjá því komið að koma örlítið inn á þau mál. Upplifun þeirra 

sem starfa innan raða áhugaleikfélaganna segir heilmikið um þessi málefni og því voru 

viðtölin hönnuð með það fyrir sjónum að mat þeirra á mikilvægi starfseminnar fengi að 

koma fram. Skipta áhugaleikfélög yfirleitt einhverju máli í samfélaginu og þá hvaða? 

1.4. Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er hefðbundin. Í kafla tvö er fræðilegur bakgrunnur þar sem 

farið er gróflega yfir sögu áhugaleiklistar á Íslandi og í framhaldi af því er smá 

umfjöllun um íslensk áhugaleikfélög. Menningararfurinn er skoðaður og hvert hlutverk 

áhugaleikfélaga í samfélaginu er. Að lokum er rennt yfir húsakosti leikfélaganna og 

Bandalagi íslenskra leikfélaga og Bandalagsskólanum gerð nokkur skil. Þriðji kafli 

fjallar um þá aðferðafræði sem viðhöfð var í rannsókninni kosti hennar og galla, hvernig 

framkvæmdin var og greining gagna. Jafnframt er rennt yfir þau leikfélög og 

viðmælendur sem tóku þátt. Í kafla fjögur er síðan farið yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar og í kafla fimm eru umræður og ályktanir. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1. Saga leiklistar á Íslandi 

Rætur leiklistar á Íslandi liggja hjá áhugamönnum ólíkt því sem gerðist í mörgum af 

nágrannaríkjum okkar þar sem leiklist atvinnumanna þróaðist fyrir velvild kónga og 

hirða. Sú þróun sem átti sér stað hér á Íslandi er þó svipuð og hjá Skotum, Írum, 

Norðmönnum og Finnum (Sveinn Einarsson, 1998). Segja má að upphaf leiklistar á 

Íslandi megi rekja til Herranætur í Skálholti en fyrstu heimildir fyrir slíkum 

uppákomum eru frá miðri 18. öld eða þar um bil. Þar stigu skólapiltar á stokk og sýndu 

sjónleik eða eins konar krýningarathöfn samkvæmt gamalli trúarlegri hefð (Sveinn 

Einarsson, 1991). Sú staðreynd að vagga leiklistar standi í skólanum í Skálholti og á 

Hólavöllum er all þekkt en þegar skólinn flyst frá Bessastöðum til Reykjavíkur um 

miðja 19. öldina hefst nokkuð reglubundin leikstarfsemi í Reykjavík (Sveinn Einarsson, 

1998). Fyrsta opinbera leiksýningin á Íslandi þar sem selt var inn, var sýnd um miðjan 

janúar 1854 en það var Jón Guðmundsson sem þá var ritstjóri Þjóðólfs sem stóð fyrir 

henni í „Nýja klúbbnum“ í Reykjavík (Sveinn Einarsson, 1991).  

Heimildir eru fyrir því að fyrsta leiksýningin utan Reykjavíkur fyrir utan Herranótt hafi 

verið á Ísafirði laust fyrir 1860. Sú næsta var sýnd skömmu síðar á Hofsósi og virðist 

sú sýning hafa ýtt við Akureyringum. Þar segja fyrstu heimildir að leikið hafi verið á 

dönsku árið 1860, á sama tíma hefjast íslenskar leiksýningar á Grund í Eyjafirði sem 

eins konar mótvægi við þær dönsku á Akureyri (Sveinn Einarsson, 1998). Talið er að 

upphafsmenn leiklistarinnar á landsbyggðinni hafi mikið til verið Danir sem búsettir 

voru á Íslandi og því voru sýningar mikið á dönsku til að byrja með en fljótlega fóru 

menn að gera kröfu um að leikið yrði á íslensku og þá hófst saga leikritunar á Íslandi 

(Sveinn Einarsson, 1991).  

Leiklistin virðist hafa breiðst út nokkuð hratt og víða. Í athugun sem Sveinn Einarsson 

gerði og skrifaði um í Skírni árið 1989 þar sem teknar eru saman áhugaleiksýningar á 

landinu á tímabilinu frá 1860 til 1920 kemur í ljós að leikið var í nánast öllum 

þéttbýliskjörnum eða þorpum í landinu sem voru með yfir 100 íbúa (Sveinn Einarsson, 

1998). Útlit er því fyrir að áhugi Íslendinga á leikhúsinu hafi verið töluverður allt frá 

upphafi. Mörg dæmi eru til um að ekki bara leikfélög heldur alls kyns annar 
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félagsskapur stæði fyrir leiksýningum í fjáröflunarskyni. Þar má nefna verkalýðs- og 

sjómannafélög, kvenréttindafélög, kvenfélög og líknarfélög og ekki síst 

góðtemplarafélög. Góðtemplarar reistu víða samkomuhús sem síðan urðu forsenda 

áframhaldandi leikstarfsemi í landinu (Sveinn Einarsson, 1998). Fram að þeim tíma 

sem samkomuhúsin risu, höfðu leiksýningar verið settar upp í „baðstofum, á 

skólaloftum, í vörugeymslum kaupmanna, þinghúsum, hálfbyggðum kirkjum, 

öldurhúsum og hvarvetna þar sem hægt var að lyfta upp sviði með tunnum og fjölum 

og troða inn áhorfendum“ (Sveinn Einarsson, 1996, bls. 457). 

Áhugi Íslendinga á leikhúsi er umtalsverður enn þann dag í dag eins og tölur 

Hagsofunnar frá tímabilinu 2000 til 2014 sýna. Fjöldi áhorfenda á einu leikári er 

töluvert hærri en íbúafjöldi landsins miðað við 1. janúar hvert ár. Nýrri tölur liggja ekki 

fyrir hjá Hagstofunni (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

2.2. Íslensk áhugaleikfélög 

Bandalag íslenskra leikfélaga var stofnað þann 12. ágúst 1950 og mættu fulltrúar 32 

leikfélaga, ungmennafélaga og annarra félaga sem stóðu fyrir leiksýningum í 

heimabyggð á stofnfundinn (Bjarni Guðmarsson, 2008). Hljómgrunnurinn sem stofnun 

bandalagsins naut sést best á að næstu árin fjölgaði aðildarfélögum hratt og rúmum tíu 

árum eftir stofnun voru þau orðin að minnsta kosti sjötíu talsins. Trúlega hafði ný og 

betri aðstaða í félagsheimilum þar mikil áhrif (Sveinn Einarsson, 2016) en ekki síður 
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var það styrkur frá hinu opinbera en árið 1965 tóku gildi lög um opinberan fjárstuðning 

við leikstarf áhugamanna (Bjarni Guðmarsson, 2008). Þetta var fjárstyrkur sem létti 

heilmikið undir með félögunum en ekki síður að í honum fólst viðurkenning 

samfélagsins á mikilvægi þeirrar starfsemi sem fór fram í leikfélögum landsins og hjá 

bandalaginu sjálfu (Sveinn Einarsson, 2016) 

Í ávarpi formanns í nýjasta ársriti Bandalags íslenskra leikfélaga kemur fram að 

aðildarfélögin séu nú 41 en af þeim hafi á síðasta leikári, 38 félög sett upp 80 

leiksýningar sem sýndar hafi verið 359 sinnum fyrir 22.515 áhorfendur. Þar segir 

jafnframt að félagsmenn í leikfélögum landsins veturinn 2018-2019 hafi verið 2.782 

(Guðfinna Gunnarsdóttir, 2019). Leikfélögum á landinu hefur því fækkað umtalsvert 

undanfarin ár og má velta fyrir sér hver ástæðan að baki því sé. Athygli vekur að á 

Vestfjörðum eru eingöngu tvö félög skráð undir merkjum bandalagsins og á 

Austfjörðum eru þau fimm jafnmörg og þau eru í og við Eyjafjörðinn einan. Flest eru 

félögin þó á þeim hluta landsins sem tilheyra Suður-, Suðvestur- og Vesturlandi og þá 

sérstaklega á Suðurlandi þar sem tíu félög eru á skrá með póstnúmer sem byrjar á átta. 

Á stór Reykjavíkursvæðinu eru níu áhugaleikfélög skráð sé Leikfélagið Sýnir talið með 

en það er félag sem á meðlimi um allt land en er með lögheimili sitt í Reykjavík 

(Leiklistarvefurinn, e.d.).  

2.3. Menningararfurinn 

Það eru til margar skilgreiningar á menningu. Flestir tengja menningu við listir, þar á 

meðal leiklist en menning er svo margt annað. Menning er í íslenskri orðabók meðal 

annars skilgreint sem „þroski mannlegra eiginleika mannsins, þjálfun hugans og 

sameiginlegur arfur (Íslensk orðabók, e.d.). Allt eru þetta hugtök sem eru nátengd 

leiklistinni. Mannfræðingar eru á þeirri skoðun að menning sé afl sem mótar 

einstaklinginn, hegðun hans og hugsun og að við lærum venjur, siði hugmyndir og gildi 

í gegnum félagslega þátttöku (Arnar Árnason, 2002). Bókmenntir hafa löngum verið 

kallaðar hluti af menningararfi okkar Íslendinga og upp úr þessum menningararfi hafa 

fjölmörg leikrit verið skrifuð. Það má því segja að leiklistin sem slík hjálpi til við að 

halda menningararfinum lifandi, með því „að leika sitt eigið þjóðlíf“ eins og Matthías 

Jochumsson orðaði það (Sveinn Einarsson, 1991, bls. 362).  
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Samtímasögur verða til í áhugaleikhúsum og hefur mikið magn leikrita orðið til í skjóli 

áhugaleikflokka (Sveinn Einarsson, 2016) ekki síst með tilkomu Leiklistarskóla 

bandalagsin sem hefur með reglulegu millibili boðið upp á námskeið í leikritun. Fyrstu 

árin eftir að leiklistin fór að ryðja sér til rúms á Íslandi var leikið á dönsku en fljótlega 

fóru að heyrast raddir um að leika skyldi á íslensku og fóru menn þá að „skrúfa saman 

leikrit“ á íslensku fyrir Íslendinga (Sveinn Einarsson, 1991). Samvinna milli 

atvinnuleikara og áhugahreyfingarinnar hefur ætið verið góð og oftar en ekki ráða 

áhugaleikfélögin til sín leikstjóra úr röðum atvinnumanna. Margir af fremstu leikurum 

þjóðarinnar stíga sín fyrstu skref á fjölum áhugaleikfélaganna og eins og Ævar Kvaran 

orðaði það: „Það má aldrei gleymast, að atvinnu-leiklist hlýtur að spretta úr jarðvegi 

leiklistar áhugamanna.“ (Ævar R. Kvaran, 1966, bls. 9).  

Leikstarfsemi áhugamanna á Íslandi er merkilegur kapítuli í 
menningarsögu okkar og á sér ekki marga jafningja sem vitað sé til í 
öðrum Evrópulöndum. Óþarfi er að minna á að list hins íslenska 
leikhúss á sér þarna sínar rætur. Jafnframt hefur þessi starfsemi 
viðhaldið tengslum atvinnumanna við grasrótina og stuðlað að því að 
gera leiklistina að almenningseign og einhverri vinsælustu listgrein 
okkar Íslendinga. (Sveinn Einarsson, 2016, bls. 329) 

2.4. Hlutverk áhugaleikfélaga í samfélaginu 

„List er nauðsyn fyrir það, að hún auðveldar mönnum að skilja samfélagið og breyta 

því – en hún er líka nauðsyn fyrir þann galdur, sem er og verður óaðskiljanlegur hluti 

hennar.“ (Fischer, 1973, bls. 16). Leiklist er eins og í raun kemur fram í nafninu listgrein 

þar sem leikarar túlka ákveðin hlutverk, oftast í leikriti (Íslensk orðabók, e.d.). Oftast 

er um einhverja sögu að ræða sem leikari túlkar með tali látbragði og svipbrigðum og 

stundum er tónlist og dans notað til að gera söguna ljóslifandi fyrir áhorfandann 

(Chekhov, 1991). Leiklistin er leið höfunda, leikstjóra og leikara til að tjá sig eða koma 

einhverjum skilaboðum á framfæri til neytenda eða áhorfenda (Leonard, 1948). Í 

leiklistinni má því segja að hægt sé að sýna samfélagið eins og það var, eins og það er 

og jafnvel eins og það kemur til með að verða frá sjónarhóli þess sem túlkar verkið í 

hvert skipti. Áhorfendur fá síðan tækifæri til að túlka leikverkin á mismunandi hátt 

jafnvel þó þeir séu viðstaddir sömu sýninguna allt eftir eigin „habitus“ eða veruhætti.  

Habitus er eitt af grundvallar hugtökum Pierre Bourdieu og skapast af menningu og 

samfélagi hvers tíma en ekki síst því umhverfi sem við ölumst upp í, hann er gildin 
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okkar, virðið og skynjunin sem okkur hefur verið innrætt. Annað hugtak sem var ríkt 

hjá Bourdieu er „menningarauður“ sem hann útskýrði á þann hátt að til að njóta lista 

þarftu að hafa alist upp við listina (Arnar Árnason, 2002). Eða í sinni einföldustu mynd 

þá má draga þá ályktun að sá sem hefur alist upp við að fara í leikhús á auðveldara með 

að setja sig inn í mismunandi tegundir leikverka, á auðveldara með að njóta þeirra og 

er því líklegri til að koma oftar í leikhús samkvæmt kenningu Bourdieu.  

En hvað kemur þetta áhugaleikfélögunum við? Jú það eru einmitt áhugaleikfélögin sem 

gera fólki af öllum stigum þjóðfélagsins og alls staðar á landinu kleift að njóta leiklistar 

og að eiga þess kost að alast upp við leikhúsferðir. Það hafa því miður ekki allir aðgang 

að leikhúsi allra landsmanna, Þjóðleikhúsinu, þegar löngunin til að sækja leiksýningu 

grípur mann. Annarsvegar vegna landfræðilegrar staðsetningar og hinsvegar af 

efnahagslegum ástæðum. Áhugaleikfélag í heimabyggð getur þannig að einhverju leyti 

komið til móts við þarfir þeirra sem búa fjarri höfuðborgarsvæðinu og þeirra sem hafa 

ekki eins mikið á milli handanna því áhugaleikhúsin bjóða upp á lægra miðaverð á sínar 

sýningar en atvinnuleikhúsin. Vissulega eru atvinnuleikhús víðar en bara á 

höfuðborgarsvæðinu en starfsemi áhugaleikfélaga byggir að miklu leyti á 

sjálfboðastarfi og þau hafa því meiri möguleika á að starfa á strjálbýlli stöðum þar sem 

minni þörf er fyrir stóran markað. 

„Menningarlegt gildi áhugaleiksýninga er einnig viðurkennt af samfélaginu og birtist í 

styrkveitingum hins opinbera til starfseminnar, að teknu tilliti til þess hvert verkefnið 

er hverju sinni, íslensk leikrit, barnaleikrit eða vandasöm erlend verk“ (Sveinn 

Einarsson, 2016, bls. 333). Áhugaleikfélögin eru félagsskapur þar sem allir eru 

velkomnir og kjörinn staður fyrir fólk til að koma saman og uppfylla þörfina til að skapa 

eitthvað. Vitanlega er hægt að fá útrás fyrir þessa þörf víðar en í leikhúsinu en að vel 

athuguðu máli þá getur einstaklingur, svo dæmi sé tekið, ekki tekið þátt í kórastarfi 

nema hafa hæfileika til að syngja. Leiklistin hinsvegar sameinar mörg listform og þar 

er þörf fyrir margskonar hæfileika og því þarf ekki nauðsynlega að hafa þá náðargáfu 

að geta leikið. Fyrir utan hæfileikafólk í leik, söng og dansi þarf líka smiði í leikmynd, 

saumafólk í búninga, tæknifólk í ljós og hljóð og svona mætti lengi telja, fyrir utan ótal 

störf sem gætu tengst markaðsmálum og alls kyns skipulagningu þannig að í 

áhugaleikfélagi er pláss fyrir alla. Áhugaleikhús auðga samfélagið og bjóða upp á stað 

fyrir almenning til að fá útrás fyrir sköpunargleðina (Voss & Giraud, 2000).  
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Rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna fram á að listsköpun hafi jákvæð og 

heilsubætandi áhrif. Tracey A Bone (2018) sýndi til að mynda í sinni rannsókn fram á 

að þátttaka í listsköpun hefði jákvæð áhrif á fólk sem byggi við geðsjúkdóma og Amnon 

og Esther Boehm gerðu rannsókn sem sýndi að þátttaka í áhugaleikhúsi gæti hjálpað til 

við að bæta sjálfstraust, leikni, gagnrýna hugsun, tjáningu og jafnvel til að stuðla að 

valdeflingu þátttakenda (Boehm & Boehm, 2003). Í Brasilíu var skoðað hvort 

áhugaleikhúsið gæti haft jákvæðar breytingar á félagslegan stuðning við ungt fólk. 

Niðurstöður rannsóknar Diba og d‘Oliveira (2015) sýndu að í gegnum þátttöku í 

áhugaleikhúsi hafi ungmenni í fátækum hverfum Brasilíu eignast traust net vina og 

öðlast getu til samræðna, væntumþykju hvert fyrir öðru, minni einstaklingshyggju og 

aukinni gagnrýnni hugsun.  

Meðal þess sem Þórfríður Soffía Þórarinsdóttir (2018) komst að í sinni rannsókn um 

ástæður þess að fólk tæki þátt í áhugaleikstarfsemi var að fólk með ýmsar greiningar 

eins og ADHD, ADD, kvíða og þunglyndi o.s.frv. hefðu fundið sína hillu að einhverju 

leyti í leiklistinni og að leiklistin hefði hjálpað fólki að fá útrás og bætt andlega líðan 

þess. Lokaniðurstaðan í rannsókn hennar gaf vísbendingu í þá átt að það gæfi af sér 

jákvæðan ávinning að taka þátt í áhugaleikfélagi sem gæfi af sér sterkari sjálfsmynd og 

gerði einstaklinginn færari í félagslegum samskiptum (Þórfríður Soffía Þórarinsdóttir, 

2018).  

Menningardemantur Griswold sýnir hvernig listin, listamaðurinn, neytandinn og 

samfélagið tengist innbyrðis (Alexander, 2003) og með því að yfirfæra það síðan á 

leiklist áhugamanna má sjá hvernig áhugaleikarinn er beintengdur við leiklistina, 

áhofandann og síðast en ekki síst samfélagið. 
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Samfélagið í því samhengi sem verið er að fjalla um hér myndi þá bæði vera 

sveitarfélögin í kringum áhugaleikfélögin og almenningur innan þessara sveitarfélaga, 

þ.e. þeir sem geta mögulega haft áhrif á starfsemi áhugaleikfélags á hverjum stað fyrir 

sig. Í áhugaleikfélögum starfar fólk saman úr öllum stéttum þjóðfélagsins og með því 

að hlúa að samvinnu milli fjölbreyttra þjóðfélagshópa getur leiklistin eflt 

umburðarlyndi og þakklæti fyrir mismunandi menningar- kynþátta- og þjóðernishópa 

skv. niðurstöðum Brad Forenza (2016).  

Maður er manns gaman eins og sagt er og á Íslandi hafa áhugaleikfélög verið til í 

flestum þéttbýliskjörnum og sveitum landsins á einhverjum tímapunkti. Bæði 

áhugaleikararnir og áhorfendurnir eru meðlimir samfélagsins í kringum 

áhugaleikfélögin og öll samfélög þurfa að hafa einhverja afþreyingu til dæmis í formi 

leiklistar á boðstólum fyrir sína íbúa, þannig tengjast allir þræðir menningardemantsins 

innbyrðis því án leikara væri ekkert leikhús og engir áhorfendur og án samfélags væru 

engir leikarar og svo framvegis. Ekkert getur án hins verið, leiklistin getur aldrei staðið 

ein og sér því það þarf listamann til að flytja listaverkið, það þarf áhorfanda til að njóta 

verksins og það þarf samfélag sem skaffar listamenn, áhorfendur og aðstöðu fyrir 

listina. 

2.5. Vettvangur leiklistarinnar. 

Eftir að leiklist var farin að breiðast út um landið voru leiksýningar sýndar á hinum 

ýmsu stöðum. Til sveita var gjarnan leikið í baðstofuloftum eða betri stofum en dæmi 
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voru einnig um að leikið væri í hlöðum. Í þéttbýlinu var gjarnan notast við pakkhúsloft 

eða klúbbhús þar sem þau voru. Það er jafnvel til saga af uppfærslu nokkurra þátta úr 

Skugga Sveini á Ægissíðuheiði í Rangárvallasýslu þar sem Guðmundur nokkur 

Felixson flutti valda kafla úr leiknum og leiksviðið var þúfubarð (Sveinn Einarsson, 

1998). Það er því kannski ekki nauðsynlegt að hafa aðgang að húsnæði til að setja upp 

leiksýningu en engu að síður er öruggur samastaður stór hluti þess að leikfélag fái 

þrifist. Góðtemplarar höfðu reist samkomuhús víða um landið undir starfsemi sína og 

iðulega var gert ráð fyrir leikstarfsemi í þeim húsum sem kom sér vel fyrir leikfélögin.  

Um svipað leyti og Bandalag íslenskra leikfélaga var stofnað var gefinn út bæklingurinn 

Félagsheimili. Leiðbeiningar um byggingu þeirra og rekstur af 

menntamálaráðuneytinu en nokkrum árum fyrr eða um það leyti sem Þjóðleikhúsið var 

sett á laggirnar með lögum voru lög um félagsheimili í bæjum og sveitum samþykkt 

(Sveinn Einarsson, 2016). Þar kom fram að helmingur skemmtanaskatts sem áður hafði 

runnið óskiptur til Þjóðleikhússins skyldi nú renna í sérstakan félagsheimilasjóð en 

stuðningur sjóðsins gat numið allt að 40% af byggingarkostnaði (Bjarni Guðmarsson, 

2008). Þetta varð til þess að á fáum árum risu tugir fjölnota húsa til eflingar menningar- 

og félagsstarfi og víða fengu áhugamenn um leiklist utan Reykjavíkur lausn á 

viðvarandi húsnæðisvanda (Sveinn Einarsson, 2016). Umfang þessarar 

byggingastarfsemi var töluverð og sem dæmi má nefna að veturinn 1974-75 voru 160 

fullgerð félagsheimili í landinu í 128 sveitarfélögum (Bjarni Guðmarsson, 2008). 

2.6. Baklandið. 

Bandalag íslenskra leikfélaga var stofnað árið 1950 með það hlutverk fyrir augum 

meðal annars að stuðla að því að félögin væru aðstoðuð við útvegun æfðra leikstjóra og 

betri sviðsbúnaðar. Stofnfélagar voru 32 félög víðsvegar af landinu, þar af 13 leikfélög, 

16 ungmennafélög og 3 önnur félög (Bjarni Guðmarsson, 2008). Tilgangur með stofnun 

bandalagsins vað að vinna að eflingu íslenskrar leiklistar með því að samræma starf 

allra leikfélaga eða leikhópa í bandalaginu, enn fremur að beita sér fyrir samræmingu í 

byggingum leiksviða utan Reykjavíkur (Sveinn Einarsson, 2016) 

Fyrsta verk bandalagsins var að stofna til námskeiðs fyrir leikstjóraefni utan af landi 

þar sem sextán nemendur mættu í æfingasal Þjóðleikhússins en Ævari Kvaran var mjög 

umhugað um að aðstoða þau fjölmörgu áhugamannafélögum sem áttu þess ekki kost að 
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afla sér lærðs leikstjóra. Upp úr þessu námskeiði varð síðan til handbókin Á leiksviði 

þar sem farið er yfir flest það sem þarf að hafa í huga þegar leikrit er sett upp (Ævar R. 

Kvaran, 1966) og hefur sú bók eflaust nýst mörgum leikfélögum í gegnum tíðina. 

Bandalagið hafði frá upphafi milligöngu milli leikfélaga og leikstjóra og frá fyrstu tíð 

var það draumurinn að geta verið með fastráðna leikstjóra á sínum snærum sem færu á 

milli aðildarfélaga. Af því varð þó aldrei nema í mýflugumynd á árunum 1953 til 1958 

þegar Ragnhildur Steingrímsdóttir og Ingibjörg Steinsdóttir störfuðu af og til á vegum 

bandalagsin, settu upp leiksýningar og héldu jafnvel leiklistarnámskeið á meðan þær 

stöldruðu við á stöðunum (Bjarni Guðmarsson, 2008).  

Bandalagði átti um tíma þónokkuð stórt hárkollusafn sem lánað var til aðildarfélaga og 

þegar það yfirtók handritasafn Alfreðs Andréssonar varð til vísir af leikritasafni. Í dag 

telur safnið rúmlega 4000 leikverk frumsamin og þýdd og þar af um 2000 leikrit í fullri 

lengd (Guðfinna Gunnarsdóttir, 2019). Bandalagið átti sér þann draum lengi vel að 

stofna sinn eigin leiklistarskóla og sá draumur varð að veruleika vorið 1997. Það segir 

sitt um þá ábyrgð sem hreyfing áhugaleikara telur sig hafa til að miðla leiklistinni af 

fagmennsku til almennings. 

2.7. Menntun áhugaleikara. 

Fyrstu hugmyndir um leiklistarskóla áhugafólks vaknaði þó töluvert fyrr en slíkar 

hugmyndir voru fyrst reifaðar á bandalagsþingi á Blönduósi vorið 1991. 

Leiklistarskólinn var fljótur að sanna sig, ekki eingöngu fyrir vönduð og fjölbreytt 

námskeið heldur einnig fyrir það að þarna voru ýmsar stíflur rofnar þegar kom að 

samstarfi á milli félaga (Bjarni Guðmarsson, 2008). Einstakt andrúmsloft myndaðist 

innan veggja skólans sem enn ríkir og er skólinn starfræktur á hverju sumri enn þann 

dag í dag. Fyrstu árin var heimili skólans á Húsabakka í Svarfaðardal en árið 2010 flutti 

hann sig um set til Húnavalla í nágrenni Blönduós og fimm árum síðar í Reykjaskóla í 

Hrútafirði þar sem hann starfar enn (Leiklistavefurinn, e.d.).  

Skólinn starfar í níu daga á ári, venjulega í júní og er að öllu jöfnu settur að morgni 

laugardags og slitið um hádegi á sunnudegi viku síðar. Boðið hefur verið upp á mikinn 

fjölda námskeiða frá því að skólinn tók til starfa og hátt á níunda hundrað nemenda hafa 

sótt skólann frá upphafi (Leiklistarvefurinn, e.d.). Unnið er alla daga frá níu á 

morgnanna til sex síðdegis með tveggja tíma matarhléi. Eftir að skóladegi líkur er 
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tíminn notaður í alls kyns sprell og hafa nokkrar hefðir fest sig í sessi í skólanum eins 

og busavíxla, „Bandaleikarnir“ þar sem keppt er í hinum undarlegustu greinum sem 

eiga þó sameiginlegt að virkja sköpunargáfuna og að ógleymdum heimsóknum í bekki 

þar sem nemendur fá innsýn í hvað er að gerast á öðrum námskeiðum það skólaárið. Í 

lokin er síðan haldin lítil leiklistarhátíð þar sem nemendur fá að láta ljós sitt skína og 

sýna hvað þeir hafa lært í vikunni. Mikil og stíf vinna fer fram í skólanum sem 

nemendur búa síðan að þegar þeir fara aftur heim í sitt leikfélag og margir nemendur 

skólans hafa miðlað þekkingunni inn í sitt leikfélag með því að halda námskeið eftir að 

heim er komið eða að taka að sér leikstjórn í sínu leikfélagi eða jafnvel skrifa leikrit 

sem síðan er fært á svið. 
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3. Aðferðafræði rannsóknar 

3.1. Þátttakendur rannsóknar 

Átta leikfélög voru valin til rannsóknar, Freyvangsleikhúsið, Halaleikhópurinn, 

Hugleikur, Leikfélag Hafnarfjarðar, Leikfélag Kópavogs, Leikfélag Mosfellssveitar, 

Leikfélag Selfoss og Leikflokkur Húnaþings vestra. Leitað var til leikfélaga sem hafa 

á undanförnum árum verið vel virk og með töluverða starfsemi á hverju leikári. Innan 

hvers félags var síðan leitast við að tala við einstakling sem hefði þónokkra reynslu af 

starfi áhugaleikfélaga almennt, ekki endilega bara sínu eigin en það var þó ekki alveg 

algilt. Af landfræðilegum orsökum var ekki unnt að taka viðtöl við meðlimi félaga af 

Vestfjörðum og Austfjörðum sem er miður og gæti að einhverju leyti haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknar. Lítum nú nánar á félögin og viðmælendur. 

3.1.1. Freyvangsleikhúsið 

Leikfélag Öngulstaðarhrepps sem er forveri Freyvangsleikhússins var stofnað árið 1962 

en starfsemina má þó rekja allt til ársins 1957. Freyvangsleikhúsið er eitt af fjölmörgum 

leikfélögum í Eyjafirði sem setur upp leiksýningar árlega. Nokkrar sýningar félagsins 

hafa hlotið þann heiður að verða fyrir valinu sem athygliverðasta áhugaleiksýning 

leikársins og fengið boð í Þjóðleikhúsið (Eyjafjarðarsveit, e.d.). Anna María 

Hjálmarsdóttir viðmælandi minn frá Freyvangsleikhúsinu er núverandi formaður og 

hefur starfað með félaginu frá árinu 1998 með nokkrum hléum en alveg frá 2011. Áður 

var hún með Leikfélagi Raufarhafnar í tvö ár. Hún hefur verið „allt í öllu“ hjá félaginu, 

leikið, smíðað, málað, proppsað og allt mögulegt en síðustu fimm ár eftir að hún tók 

við formennsku hefur hún látið eiga sig að stíga á svið. Anna María er jafnframt í stjórn 

Bandalagsins og hefur farið fjórum sinnum í leiklistarskólann. 

3.1.2. Halaleikhópurinn 

Halaleikhópurinn var stofnaður árið 1992 og er rekið af félagsmönnum sjálfum sem 

ganga í öll störf og hefur enga launaða starfsmenn. Sérstaða Halaleikhópsins felst í því 

að þar starfa fatlaðir og ófatlaðir saman og eru aðstoðarfólk og hjálpartæki velkomin 

með félögunum í þeim verkum sem þeir taka að sér. Starfið hefur því brotið niður múra 
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og stuðlaða að auðugra samfélagi þar sem allir geta lagt sitt af mörkum 

(Halaleikhópurinn, e.d.). Skráðir félagar í Halaleikhópnum eru í kringum 70 og töluvert 

fleiri konur virkar í félaginu. Viðmælandi minn frá Halaleikhópnum er Hanna Margrét 

Kristleifsdóttir en hún er formaður félagsins um þessar mundir og hefur starfað með 

félaginu frá 2002. Hún hefur sinnt flestum stöðum innan stjórnar félagsins auk þess að 

hafa leikið í einum 12 sýningum í fullri lengd og eitthvað af stuttverkum í viðbót. Hanna 

Margrét er nýkomin inn í varastjórn Bandalagsins og hefur sótt leiklistarskólann tvisvar 

sinnum auk þess að hafa sótt leikhúsförðunar- og gerva- og leikbúninganámskeið á 

vegum skólans. 

3.1.3. Hugleikur 

Hugleikur var stofnað árið 1984 og er nú elsti starfandi áhugaleikhópur í Reykjavík. 

Sérstaða Hugleiks er að þau leikverk sem sett eru á svið eru öll samin af hugleikurum 

og eru sprottin úr íslensku þjóðlífi. Félagið er opið hverjum sem er og er tilgangur þess 

að skapa vettvang fyrir áhugafólk um leiklist. Það er óljóst hver margir Hugleikarar eru 

um þessar mundir en um 50 greiða árgjald. Töluvert fleiri konur eru í félaginu, á að 

giska tvær af hverjum þremur. Nafn félagsins kemur úr Heimskringlu Snorra 

Sturlusonar (Hugleikur, e.d.). Dýrleif Jónsdóttir viðmælandi minn frá Hugleik er 

formaður félagsins og hefur starfað með félaginu frá árinu 2005. Þar áður starfaði hún 

með Freyvangsleikhúsinu en hún hefur verið viðloðandi áhugaleikhús síðan 1991. 

Dýrleif hefur verið meira og minna í stjórn Hugleiks frá árinu 2010, síðustu 3 árin sem 

formaður. Dýrleif hefur þar að auki verið í skólanefnd BÍL undanfarin 15 ár og þar af 

önnur skólastýra skólans undanfarin 13 sumur eða frá árinu 2007 

3.1.4. Leikfélag Hafnarfjarðar 

Leikfélag Hafnarfjarðar var stofnað með formlegum hætti árið 1936 en leikstarfsemi í 

Hafnarfirði á sér þó lengri sögu. Starfsemi félagsins er sögð heldur skrykkjótt fyrstu 

árin. Bæjarbíó var heimili leikfélagsins frá 1945 til 1965 en þá lagðist starfsemi 

félagsins af allt til ársins 1983 og árið 1984 fékk félagið aftur inni í Bæjarbíói til ársins 

1999 en síðan þá hefur félagið verið í töluverðum húsnæðisvandræðum (Leikfélag 

Hafnarfjarðar, e.d.). Félagið telur um 30 virka meðlimi í dag, 11 karlar á móti 19 

konum. Viðmælandi minn frá Leikfélagi Hafnarfjarðar er Gunnar Björn Guðmundsson. 

Hann er formaður félagsins í dag en hann hefur starfað með því frá árinu 1992. Hann 
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hefur þjónað öllum hlutverkum tengt sýningum og bæði verið stjórnarmaður og 

formaður félagsins. 

3.1.5. Leikfélag Kópavogs 

Leikfélag Kópavogs var stofnað árið 1957 og voru stofnfélagar 46. Félagið er opið 

öllum áhugamönnum um leiklist og er með starfsemi sína að Funalind í Kópavogi. 

Félagið er mjög duglegt að halda alskyns námskeið og hefur jafnframt haldið úti 

unglingadeild til fjölda ára þar sem lögð hefur verið áhersla undanfarin ár á skapandi 

hópvinnu (Leikfélag Kópavogs, e.d.). Félagar í Leikfélagi Kópavogs eru í dag á bilinu 

40-50, tveir af hverjum þremur eru konur. Viðmælandi minn frá Leikfélagi Kópavogs 

er Hörður Sigurðarson en hann hefur starfað með félaginu frá árinu 1985. Hörður hefur 

leikstýrt, samið leikþætti, unnið í allskyns tæknimálum, smíðavinnu, markaðsmálum 

og framkvæmdastjórn sýninga og leikferða fyrir félagið fyrir utan að vaska upp og hella 

upp á kaffi. Hann hefur verið í stjórn félagsins í um 15 ár, lengst af sem formaður sem 

og í stjórn Bandalagsins. Hörður hefur jafnframt leikstýrt vel á annan tug leiksýninga 

hjá leikfélögum víða um land, þýtt 6 leikrit í fullri lengt og 15-20 leikþætti sem settir 

hafa verið á svið. Hörður er jafnframt núverandi framkvæmdastjóri Bandalags íslenskra 

leikfélaga. 

3.1.6. Leikfélag Mosfellssveitar 

Leikfélag Mosfellssveitar var stofnað árið 1976 og hefur síðan þá haldið uppi öflugu 

leiklistarstarfi í Mosfellsbæ. Að jafnaði eru settar upp tvær leiksýningar á ári en að auki 

tekur félagið virkan þátt í ýmsum viðburðum í bænum. Leikfélagi er með öflugt barna- 

og unglingastarf og heldur leiklistarnámskeið fyrir börn og unglinga allt árið um kring 

undir nafninu Leikgleði (Leikfélag Mosfellssveitar, e.d.). Virkir félagar erum um 60 og 

hallar þar heldur á karlmenn sem eru um 35% á móti 65% kvenna. Viðmælandi minn 

frá Leikfélagi Mosfellssveitar er Ólöf Þórðardóttir formaður félagsins en hún hefur 

starfað með félaginu frá 2001 þegar hún fór inn til að sækja manninn sinn á æfingu og 

hefur eiginlega ekki farið út aftur eins og hún orðar það. Fljótlega var hún ráðinn sem 

ólaunaður framkvæmdastjóri félagsins en hefur verið formaður í nokkur ár. Hún er 

jafnframt varaformaður Bandalagsins og hefur setið í skipulagsnefnd fyrir alþjóðlegri 

leiklistarhátíð á Akureyri og í nokkrum valnefndum fyrir stuttverkahátíðirnar Margt 

smátt, sem haldnar voru um tíma árlega á vegum bandalagsins í Borgarleikhúsinu. 



 

 

18 

3.1.7. Leikfélag Selfoss 

Leikfélag Selfoss var stofnað árið 1958 og hefur frá upphafi verið í hópi virkustu 

leikfélaga landsins. Árlega eru settar upp 1-2 sýningar en félagið fæst að auki við ýmis 

smærri verkefni. Meðlimir félagsins hafa verið duglegir að sækja sér aukna menntun í 

ýmsu sem tengist leikhúsinu. þrjár leikferðir hafa verið farnar á erlendar leiklistarhátíðir 

og tvær sýningar hafa hlotið þann heiður að vera valdar athygliverðustu 

áhugaleiksýningar ársins og verið sýndar á sviði Þjóðleikhússins (Leikfélag Selfoss). 

Guðfinna Gunnarsdóttir hefur starfað með Leikfélagi Selfoss nánast frá fæðingu og 

segist hafa alist þar upp. Hún hefur bæði leikið og komið að flestum hlutverkum innan 

og utan sviðs sem og leikstýrt stuttverkum og sýningum í fullri lengd. Hún hefur setið 

í stjórn Bandalags íslenskra leikfélaga um langt skeið og hefur gegn stöðu formanns frá 

2015. 

3.1.8. Leikflokkur Húnaþings vestra 

Leikflokkur Húnaþings vestra er nýtt félag en þó á gömlum grunni þar sem hann varð 

til við sameiningu Leikflokksins á Hvammstanga og Leikdeildar Ungmennafélagsins 

Grettis haustið 2018. Höfuðstöðvar félagsins eru í Félagsheimilinu á Hvammstanga og 

er stefna félagsins að setja upp sýningar annað hvert ár (Gunnar Smári, 2018). Hörður 

Gylfason er formaður félagsins og hann settist niður í spjall með rannsakanda. Félagið 

setti söngleikinn Hárið upp á síðasta leikári sem síðan var valið athygliverðasta 

áhugaleiksýningin og fékk heimboð í Þjóðleikhúsið síðast liðið vor (Bandalag íslenskra 

leikfélaga, 2019). 

3.2. Lýsing á rannsóknaraðferð /kostir og gallar 

Áhugaleikfélögin eru í raun jafn misjöfn og þau eru mörg og þrátt fyrir að höfundur 

væri kunnug áhugaleikfélögum um allt land varð löngun í frekari fróðleik án þess að 

festa viðmælendur í lokuðum spurningalistum til þess að eigindleg rannsóknaraðferð 

með opnum viðtalsramma fyrir valinu. Eigindlegar rannsóknir (e. qualitative research) 

byggjast á viðtölum við þátttakendur rannsóknarinnar þar sem rannsakandi leitast við 

að auka skilning sinn á viðhorfum, upplifunum og reynslu viðmælenda og fá þannig 

svar við þeirri rannsóknarspurningu sem lagt var af stað með (Bryman, 2016). 

Eigindlegar aðferðir leyfa frekar að hlutirnir séu skoðaðir ofan í kjölinn (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013) og veita svigrúm til að spyrja frekar um það sem fram kemur í 



 

 

19 

viðtölunum sem annars hefði kannski ekki komið upp á yfirborðið ef um megindlega 

rannsókn hefði verið að ræða. Erfitt getur þó verið að alhæfa fyrir allt samfélagið þegar 

um eigindlega rannsókn er að ræða heldur aðeins að draga ályktanir af þeim. 

Við val á viðmælendum var notast við tilgangsúrtak en þá eru valdir viðmælendur sem 

best þykja henta markmiði rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Leikfélög 

voru valin með það í huga að hafa á einhvern hátt skapað sér sérstöðu innan 

áhugaleikfélaganna og þá sérstaklega með tilliti til innra starfs, húsnæðisstöðu eða hafa 

skarað fram úr á einhvern hátt að mati rannsakanda. Jafnframt hafið töluverð áhrif hvar 

á landinu félögin voru staðsett þar sem rannsakanda þótti við hæfi að taka viðtölin 

augnliti til augnlitis og því kom það niður á breiddinni að vissu leyti þar sem 

rannsakandi hafði ekki tök á að hafa félög frá Vestfjörðum eða Austurlandi með í 

úrtakinu. Val á viðmælendum innan hvers leikfélags byggðist á vitneskju rannsakanda 

á reynslu þeirra innan áhugaleikfélagahreyfingarinnar. Allir viðmælendur tóku strax vel 

í að ræða við rannsakanda um starfsemi áhugaleikfélagsins síns. 

3.3. Framkvæmd rannsóknar 

Viðtölin fóru fram á þeim stað sem viðmælendur óskuðu eftir, sum á heimilum 

viðmælenda eða í húsnæði viðkomandi leikfélags og enn önnur í almannarými eins og 

í fundarherbergi, kaffihúsi eða veitingastað. Þau voru tekin á tímabilinu frá 15. 

september til 22. október. Viðtölin voru tekin upp á snjallsíma með góðfúslegu leyfi 

viðmælenda og síðan afrituð í word. 

3.4. Greining gagna. 

Eftir að öll viðtölin höfðu verið skrifuð upp voru þau lesin yfir nokkrum sinnum til að 

góð tilfinning fengist fyrir því hvað þau félög sem rætt var við ættu sameiginlegt og 

hvað greindi þau helst að og síðan voru þau kóðuð. Kóðun þýðir að fundnir eru þræðir 

í viðtölunum til að átta sig betur á hvað er sameiginlegt í þeim, hvað greinir þau að og 

ekki síst hvað gagnast til að geta svarað rannsóknarspurningunni (Bryman, 2016). Í ljós 

kom að hægt var að flokka viðtölin niður í fimm megin þemu þ.e. starfsemi, húsnæði, 

samfélagið, fólkið og menntun áhugaleikara og má segja að spurningar í viðtalsramma 

hafi í raun fylgt þessum þemum að einhverju leyti. Flestar spurningarnar var hægt að 

tengja við þemað Samfélagið en innan þess voru spurningar varðandi samskipti við 

sveitarfélögin og samfélagið í kringum leikfélögin almennt sem tengjast 
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rannsóknarspurningunni beint. Aðrar spurningar flokkuðust nokkuð jafnt á hvert þema 

fyrir sig.  

Kóðarnir eru vissulega tengdir innbirgðis og hafa áhrif hver á annan. Húsnæðið, fólkið, 

samfélagið og menntun áhugaleikarans hefur allt áhrif á starfsemi félagsins og að sama 

skapi hefur starfsemi leikfélagsins áhrif á fólkið í samfélaginu. Hafa ber í huga að 

viðmælendur eru margir af sama landsvæði og einungis tvö sem ekki eru á suðurhluta 

landsins og því eru niðurstöðurnar takmarkaðar við það og erfitt að byggja á þeim á 

landsvísu. Þær gefa þó ákveðna mynd af stöðu mála sökum fjölbreytileika þeirra félaga 

sem rætt var við sem og reynslu viðmælenda af fleiri leikfélögum en sínu eigin.  

3.5. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Erfitt getur reynst að meta réttmæti eigindlegra rannsókna en innra réttmæti segir til um 

hvort rannsóknin dragi upp þá mynd sem standist samanburð við verulekann þ.e. hvort 

niðurstöðurnar séu trúverðugar og ytra réttmæti segir til um hvort alhæfa megi um 

niðurstöðuna (Bryman, 2016). Úrtakið samanstóð af átta fulltrúm áhugaleikfélaga en 

erfitt getur verið að heimfæra skoðanir þeirra yfir á alla sem taka þátt í 

áhugaleikhússtarfi á Íslandi þar sem upplifun þeirra geta verið mismunandi. En 

vissulega gefur það ákveðna vísbendingu um viðhorf almennt séð þegar samhljómur er 

á milli þátttakenda. Þrátt fyrir að vantað hafi viðmælendur af Austfjörðum og 

Vestfjörðum þar sem rannsakandi hafði ekki tök á að heimsækja þá staði af 

landfræðilegum orsökum má segja að niðurstöðurnar séu nokkuð trúverðugar þar sem 

þónokkur samhljómur var á milli leikfélaga um ákveðin atriði þrátt fyrir ólíkar 

aðstæður.  

3.6. Staða rannsakanda innan rannsóknar og siðferðileg 

álitaefni 

Rannsakandi er nokkuð náin verkefninu á þann hátt að vera sjálfur meðlimur 

áhugaleikfélags og þekkir því starfsemi slíkra félaga mjög vel auk þess sem rannsakandi 

var kunnugur flestum viðmælendum fyrir. Að þekkja viðmælendur getur bæði haft 

kosti og galla. Kostirnir eru að traust er þegar til staðar á milli rannsakanda og 

viðmælanda og því meiri líkur á að ákveðin dýpt náist en gallinn er að erfitt getur reynst 

að halda fullkomnu hlutleysi til að réttmætar niðurstöðu komi fram. 
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Mikill kostur er að þekkja vel starfsemi áhugaleikfélaga og vera sjálfur starfandi í slíku 

félagi til að eiga auðveldara með að spyrja réttu spurninganna sérstaklega þegar nýjar 

spurningar vakna í sjálfu viðtalinu. Það getur gert rannsókninni gott að fara aðeins út 

fyrir efnið en það getur líka verið galli og því nauðsynlegt að halda vel á spöðunum svo 

að ekki fari illa. Rannsakandi telur að nokkuð vel hafi tekist til að halda viðtalinu innan 

skynsamlegs ramma. 
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4. Niðurstöður 

4.1. Starfsemi áhugaleikfélaganna 

Að mörgu leyti má segja að starfsemi þeirra leikfélaga sem tekin voru fyrir sé á nokkuð 

svipuðu róli þrátt fyrir að aðstaða félaganna væri nokkuð ólík. Flest leikfélögin bjóða 

upp á að minnsta kosti eina stóra sýningu á hverju leikári og mörg voru annað hvort 

með aðra sýningu eða einhverskonar örverkadagskrá. Örverk er eins og nafnið gefur til 

kynna, mjög stutt leikrit, oftast 5 – 10 mínútur í flutningi og það hefur verið að færast í 

vöxt að áhugaleikfélögin nýti sér þetta form. Félögin sem voru helst með frávik frá 

þessari reglu voru þau félög sem höfðu á einhvern hátt verið í vandræðum með 

sýningarstað sökum húsnæðisleysis eða að húsnæðið sem félagið á eða hefur til umráða 

hentar ekki sem sýningarhúsnæði. Fjölbreytnin er þó töluverð eins og sjá má hér á eftir. 

Guðfinna hjá Leikfélagi Selfoss segir þau þykjast góð ef þau setja upp tvær sýningar á 

vetri. Þá er önnur sýningin hefðbundin leksýning en hin annað hvort örverkadagskrá 

þar sem allir geta boðið fram krafta sína sem leikarar, leikstjórar eða leikskáld, eins 

konar grasrótarstarf eða leikaradjús eins og Guðfinna kallaði það, eða minni uppfærslur 

þar sem heimaleikstjórar, einhverjir sem eru jafnvel búnir að taka leikstjórnarnámskeið 

í Bandalagsskólanum, fá tækifæri til að setja upp verk. Þá er búið að ákveða fyrir fram 

að sýningin verði ekki sýnd nema ákveðið oft og umgjörðin er öll minni en þegar um 

stórar uppfærslur er að ræða. 

Hugleikur setur að jafnaði upp eina stóra sýningu á vetri og síðan er oftast allavega ein 

stuttverkadagskrá. Hugleikur er höfundadrifið leikfélag sem hefur það fyrir reglu að 

setja eingöngu upp ný verk eftir félagsmenn. Dýrleif segir að undanfarin ár hafi samt 

aðeins verið brugðið út af vananum vegna þess að þegar þau voru á milli húsnæða var 

starfsemin í lágmarki. Það horfir hinsvegar til betri vegar núna þó að núverandi húsnæði 

þeirra sé í raun ekki sýningarhúsnæði. Stuttverkadagskrárformið hefur tekið 

breytingum í gegnum tíðina hjá Hugleik. Oft hefur verið um þematengda dagskrá að 

ræða þar sem ákveðnir höfundar eða stílar eru notaðir sem innblástur eða þemu eins og 

til dæmis þjóðsögur eða eitthvað slíkt. En síðan hafa líka verið settar upp dagskrár í 

framhaldi af námskeiðum þar sem jafnvel afrakstur tveggja námskeiða hafa unnið 

saman og kalla þau það rannsóknarstöð að sögn Dýrleifar. 



 

 

23 

Halaleikhópurinn reynir að öllu jöfnu að hafa eina stóra sýningu á ári og að auki 

stuttverkadagskrá samkvæmt Hönnu. Stuttverkadagskráin hefur þó ekki gengið 

undanfarin ár sökum vöntunar á mannskap. Halaleikhópurinn hefur þá sérstöðu að hann 

er stofnaður af hreyfihömluðum einstaklingum og hefur alltaf haft það að markmiði að 

fatlaðir og ófatlaðir vinni saman og að ekki sé gerður neinn greinarmunur þar á. Að 

sögn Hönnu hefur félagið jafnframt þá sérstöðu að þau bera sjálf ábyrgð á öllum þáttum 

leikhússins en það er sérstaða sem nær út fyrir landsteinana því erlendis eru margir 

sambærilegir leikhópar en þeir eru þó ávallt með stjórnanda eða starfsmann sem ber 

höfuðábyrgð á starfseminni. 

Leikfélag Kópavogs er alltaf með eina stóra sýningu á vetri og stundum tvær. Venjan 

hefur verið sú að reyna að hafa barnasýningu kannski svona annað eða þriðja hvert ár 

og síðan gaman og drama eitthvað til skiptis. Annar fastur póstur hjá leikfélaginu eru 

svokölluð nýliða- eða byrjendanámskeið. Hörður S. segir þessi námskeið hafi gefist 

mjög vel og séu hugsuð öðrum þræði til að fá nýtt fólk inn í félagið. Í kjölfarið á 

námskeiðunum hefur síðan verið sett upp leikdagskrá með stuttum þáttum þar sem 

nemendum á námskeiðinu gefst kostur á að spreyta sig á sviðinu. 

Leikfélag Hafnarfjarðar er um þessar mundir að fara á fullt í nýju húsnæði eftir þriggja 

ára dvala ef svo má segja en félagið hefur haft aðsetur í 40 feta gámi undanfarin þrjú 

ár. Eins og dagskráin er teiknuð upp fyrir veturinn verður „þetta vikulega“ en það er 

byggt þannig upp að höfundasmiðjan hittist og skrifar örverk sem eru síðan samlesin 

og æfð í eina viku og sýnd helgina eftir. Þetta er form sem hefur verið hjá félaginu til 

nokkurra ára en félagið á að sögn Gunnars Björns mjög sterka höfundasmiðju sem er 

líklega ástæða þess að félagið lagðist ekki af á meðan á húsnæðisvandanum stóð því 

þau voru dugleg að hittast í heimahúsum og gera eitthvað. Síðan verða líka eins konar 

leiklistaræfingar, leiklestur á gömlum verkum og stór sýning eftir áramót sem verið er 

að semja í einskonar boðskrifum segir Gunnar Björn, en það fer þannig fram að 

höfundur fær verkið í hendur og hefur sólarhring til að skrifa áður en næsti höfundur 

tekur við. Verkið er síðan sett í hendurnar á tveim til þremur höfundum og endurskrifað.  

Leikfélag Mosfellssveitar setur upp tvær sýningar á ári, eina fullorðins og eina barna. 

Samkvæmt Ólöfu er það ófrávíkjanleg regla að vera með barnasýningu eða eins og hún 

orðaði það: „við þurfum að vera með barnasýning á hverju ári“, en það er hluti af 
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samning sem félagið er með við bæinn og tengist styrk sem þau fá frá sveitarfélaginu. 

En þau eru alltaf með fullorðins sýningu líka. Að auki er Leikfélag Mosfellssveitar 

líklega eitt allra öflugasta félagið þegar kemur að námskeiða haldi fyrir börn og 

unglinga en það er líka innan samningsins við bæinn og á síðasta ári hélt félagið ein 

fjórtán barna- og unglinga námskeið í heildina. Þau hafa þó úthýst verkefninu til þriggja 

félagsmanna leikfélagsins sem eru orðnir atvinnumenn þar sem umfangið var orðið svo 

mikið. Innan samningsins við bæinn rúmast jafnframt 17. júní dagskrá. 

Leikflokkur Húnaþings vestra er nýtt félag og er samruni Leikflokksins á 

Hvammstanga og Leikdeildar Ungmennafélagsins Grettis en þegar sama fólkið var 

mikið farið að vera á báðum stöðum og reynsla var komin á samvinnu á milli 

leikhópanna var ákveðið að prófa bara að sameina félögin. Það er því ekki komin löng 

hefð hjá félaginu en áður skiptust þessi félög á með sýningar. Á minni stöðum þar sem 

er strjálbýlla þekkist vel að setja upp leiksýningu annað hvert ár og sagði Hörður G. til 

dæmis að þannig hefði það verið í Vestur Húnavatnssýslu áður en Leikflokkur 

Hvammstanga og leikdeild ungmennafélagsins Grettis sameinuðust. Stefna nýstofnaðs 

félags er að vera með jafnvel tvær sýningar á ári, barnasýningu um jólin og svo stórt 

verk eftir áramótin en það á eftir að koma í ljós hvort það gengur upp því til dæmis í 

fyrra var mjög stór uppfærsla sem gekk vel en margir af þeim sem tóku þátt þá hafa 

ekki gefið kost á sér í starfið aftur í haust og því óvíst að þau haldi það út að sýna tvær 

sýningar á ári að sögn Harðar G. Tíminn á eflaust eftir að leiða það í ljós en byrjunin 

lofar góðu hjá hinu nýstofnaða félagi. 

Freyvangsleikhúsið sýnir yfirleitt tvær sýningar á ári. Önnur sýningin hefur þá oft verið 

í formi heimatilbúins kabaretts eða styttri sýning með minna umfangi og jafnvel hefur 

verið gerð tilraun með heimaleikstjóra. Síðasta vetur var gerð tilraun til að hafa 

stuttverkadagskrá í samstarfi við Leikfélag Hörgdæla og vonast Anna María til að það 

verði fastur punktur framvegis. Hún segir þetta vera kjörinn vettvang til að hrista alla 

saman til að æfa sig hvort sem það er í leik eða leikstjórn og þeir sem eru að fikta við 

að skrifa fá verkin sín á svið. Bæði þessi leikfélög hafa átt nemendur á 

höfundanámskeiðum í Leiklistarskóla Bandalagsins undanfarin ár og líklegt má telja að 

þessi samvinna sé sprottin af þeim vettvangi. Freyvangsleikhúsið á sér stóran draum en 

það er að setja upp hringsvið í leikhúsinu, draumurinn er þó ansi fjarlægur og ekki hefur 

verið athugað hvað slíkt myndi kosta en gera má ráð fyrir að það þurfi að fá fjársterka 
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styrktaraðila til liðs við félagið ef þessi draumur á einhvern tímann að rætast segir Anna 

María. 

Viðmælendur eru sammála um mikilvægi þess að hafa leikstjórann með í ráðum þegar 

kemur að því að velja verk til sýninga. Að öðru leyti er sú ákvörðun mikið í höndum 

stjórnar hverju sinni. Leikfélag Selfoss hefur þann háttinn á að oftast nær er það stjórn 

félagsins sem ákveður hvaða leikverk fer næst á fjalirnar í samráði við þann leikstjóra 

sem er að fara að vinna með hópnum „ég held það sé mikilvægt að leikstjórinn hafi 

eitthvað með það að segja hvaða verkefni er valið, þeir verða bara miklu motiveraðri 

(enskusletta af orðinu motivating sem þýtt er hvetjandi eða áhugahvetjandi[innskot 

höfundar]) ef þeir hafa einhver áhrif á það“ segir Guðfinna. Ólöf hjá Leikfélagi 

Mosfellssveitar er sammála þessu og segir að oftast væri reynt að velja leikrit í samráði 

við leikstjóra þannig að þau séu ekki búin að ákveða fyrir fram að taka eitthvað leikrit 

til sýninga sem leikstjóranum finndist síðan kannski bara hundleiðinlegt. En stundum 

væri verkið valið af stjórn og síðan ráðinn leikstjóri eftir því hvað er verið að fara að 

setja upp. 

Gunnar Björn segir Leikfélag Hafnarfjarðar vera með tvöfalt kerfi þegar verkefni er 

valið, annars vegar þegar félagsmaður leikstýrir, þá væri oftast bara einhver sem kæmi 

með hugmynd, jafnvel að eigin verki sem stjórnin ræðir og tekur ákvörðun um hvort 

taka eigi til sýninga en þegar það eru ráðnir leikstjórar þá væri verkefnið oftast valið í 

samráði við hann. „Spáð í hvað hann langar að gera“ eins og Gunnar Björn orðaði það. 

Hörður hjá Leikfélagi Kópavogs segir að val á sýningu markist oft af því fólki sem væri 

til umráða en stundum hafi þó komið fyrir að það hafi bara verið kýlt á eitthvað án þess 

að hafa mannskapinn fyrir fram og þá hefur það fólk sem vantar bara verið fundið. 

Hanna hjá Halaleikhópnum segir að oftast nær væri leikstjórinn ráðinn fyrst og verkefni 

síðan valið í samvinnu við hann og það hefði gefist vel. Þar sem hluti leikhóps er 

hreyfihamlaður hefur það verið ákveðin áskorun fyrir leikstjóra að finna lausnir ef 

einhver vandamál koma upp varðandi sviðsetninguna en þeir eru oftast nær bara 

spenntir fyrir því og það hefur engan veginn stjórnað verkefnavalinu hjá þeim. Hörður 

G hjá Leikflokki Húnaþings vestra segir að stjórnin hafi oftast nær valið næstu sýningu 

en oft hafi það verið í samstarfi við leikstjórann sem er að vinna með þeim. Þau eru 

með leikstjóra í heimabyggð sem þekkir mikið magn verka og hafa notfært sér það. 
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Anna María hjá Freyvangsleikhúsinu segir að yfirleitt sé það samvinna leikstjóra og 

stjórnar að velja næsta verkefni, stjórnin er þá oftast með einhverjar hugmyndir um 

hvað þau vilja gera, hvort það er barnaverk, gaman eða drama en síðan taka stjórn og 

leikstjóri endanlega ákvörðun saman. 

Félögin eru þannig sammála um að það sé mikilvægt að leikverk sé valið í samráði við 

leikstjóra eða að leikstjórinn sé valinn í ljósi þess hvaða verk á að fara á fjalirnar. 

Samvinna leikstjóra, stjórnar og leikhóps sé mjög mikilvæg til að vel takist til. 

Guðfinna, viðmælandinn frá Leikfélagi Selfoss er einnig formaður Bandalags íslenskra 

leikfélaga og hefur því innsýn í fleiri leikfélög en sitt eigið. Hún nefndi að leikfélög 

hefðu stundum tekið upp á því að sýna alltaf barnasýningar eða farsa vegna þess að það 

væri það sem áhorfendur kölluðu eftir og væri oft örugg innkoma af slíkum sýningum 

og það væri sú leið sem oftast væri farin ef það vantaði peninga í kassann sem er gott 

og blessað þegar þannig stendur á. En fyrir leikarann þyrfti meiri fjölbreytni til að hann 

fengi að vaxa og dafna í sinni listsköpun. Einhæf verkefni gera lítið sem ekkert fyrir 

leikara jafnvel þó að þeir séu gríðarlega góðir í því sem þeir gera og það getur líka orðið 

til þess að þeir „festist“ í ákveðnum karakterum og fái aldrei tækifæri til að gera neitt 

annað.  

Hún sagði jafnframt að áhugaleikfélögum bæri engin skylda í sjálfu sér til að þjóna 

einum eða neinum nema þeim sem starfa innan félagsins en vissulega væri mikilvægt 

að taka líka tillit til áhorfenda að einhverju marki því það verður ekkert leikhús án 

áhorfenda. En þegar upp er staðið eru áhugaleikfélögin fyrir áhugaleikara til að fá útrás 

fyrir sköpunargleði sína. Sumum finnst bara gaman að leika og er alveg sama hvað þeir 

gera á meðan aðrir vilja prófa sig áfram í mismunandi stefnum og stílum og þurfa að fá 

útrás fyrir listhneigð sína. „Ef verkefnið er gott og hópurinn er jákvæður þá gerist 

eitthvað gott sem síðan smitar til áhorfenda líka“ segir Guðfinna. Hún bætir því 

jafnframt við að það geti verið metnaður hjá félagi að setja ekki alltaf upp farsa bara af 

því að áhorfendur vilja það frekar. Félög þurfa líka að vera tilbúin til að fá fáa 

áhorfendur en að meðlimir leikfélagsins fái þeim mun meiri útrás fyrir sköpunargleðina 

og svo er líka metnaður að reyna á áhorfendahópinn en sumar stjórnir hafa verið mjög 

uppteknar af að fá áhorfendur segir Guðfinna. 
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Námskeiðahald er mjög mismunandi eftir félögum en flestir viðmælendur töluðu um 

að það færi bara svolítið eftir hver þörfin væri. Þrjú félög eru alltaf með barna- og 

unglinganámskeið fast á hverju ári. Leikfélag Mosfellssveitar er eins og áður sagði með 

það inni í samningi við sveitarfélagið að halda uppi námskeiðum fyrir börn og unglinga, 

Leikfélag Selfoss hefur staðið fyrir leiklistarnámskeiðum fyrir börn á sumrin í um tíu 

ár og Leikfélag Kópavogs er með föst barna- og unglinganámskeið, nú í samstarfi við 

Leynileikhúsið, ásamt því að standa fyrir nýliðanámskeiðum.  

Leikflokkur Húnaþings Vestra hefur ekki haldið nein námskeið en að sögn Harðar G. 

er annar aðili innan sveitarfélagsins sem hefur verið að halda einhver slík námskeið og 

þeir vilja þess vegna ekki fara inná það svið að svo stöddu en segir að þau hagnist þó á 

þeim námskeiðum því við það kvikni áhugi þátttakenda á að starfa með leikfélaginu. 

Guðfinna nefndi að mörg af minni félögunum út á landi ættu kannski frekar að hugleiða 

að styrkja sitt fólk sem hefur áhuga til að fara í leiklistarskólann en að eyða miklum 

pening í að fá leiðbeinanda og jafnvel þurfa að greiða fyrir húsnæði og uppihald 

leiðbeinanda ásamt leigu á stað fyrir námskeið, en síðan mæta kannski ekki nema þrír 

eða fjórir á námskeið þó að það væri alveg gott líka að halda námskeið í heimabyggð. 

4.2. Fólkið í áhugaleikfélögunum 

Það mátti greina í viðtölunum að það getur verið töluvert snúið að fá fólk til starfa í 

áhugaleikfélagi. Flestir viðmælendur báru sig þó vel og sögðu að þetta gengi oftast upp 

fyrir rest en það væri alveg mismunandi hversu vel gengi. Það voru þó flestir sammála 

um að fáar herðar bæru uppi mesta vinnuna og það hefði oft áhrif á vetrarstarfið. Til að 

mynda sagði Guðfinna að reynsla Leikfélags Selfoss sýndi að ekki væri gott að vera 

með of stóra dagskrá yfir veturinn, þá væri verið að mjólka sama mannskapinn aðeins 

of mikið og þá yrði fólk þreytt og ekki til í að vera með næst. Flestir töluðu um mikinn 

kynjahalla og að oftast væru fleiri konur sem gæfu kost á sér í starfið. Einn viðmælenda 

tók svo sterkt til orða að þær væru allt upp í 90% sem honum þótti miður. Aldursbilið 

er samkvæmt viðmælendum nokkuð breitt í áhugaleikfélögunum en lítið um að fólk af 

erlendu bergi brotið gefi sig í starfið. Greinilegt var þó á svörum viðmælenda að allir 

væru jafn velkomnir í félagsskapinn óháð aldri, kyni, þjóðerni, kynhneigð, stétt eða 

stöðu. 
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Viðmælendur töluðu flestir um að það væri yfirleitt fastur kjarni innan félagsins, aðrir 

koma og fara eins og gengur, fólk tekur hlé og kemur síðan aftur, það er allur gangur á 

því. Samkvæmt Dýrleifu tók Hugleikur sér um það bil ársfrí þegar þau voru á milli 

húsnæða og þá datt kjarninn dálítið í burtu. Það hefur samt gengið ágætilega að manna 

aftur og margir að koma til baka sem fóru eitthvað annað á meðan á húsnæðisleysinu 

stóð segir Dýrleif. „Leikfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru svolítið þannig að menn eru 

að flæða á milli félaga og það hefur breytt miklu til hins betra“ segir Gunnar Björn hjá 

Leikfélagi Hafnarfjarðar, „þeir sem eru mjög virkir geta jafnvel náð fjórum verkum á 

ári þannig að það eru allir að græða á því“. Dýrleif hjá Hugleik tekur í sama streng og 

segir að það skipti ekki máli hvort þú búir vestur í bæ eða uppi í Hafnarfirði ef 

leikfélagið er að setja upp eitthvað spennandi þá kemur fólk bara og býður sig fram. 

Það hefur sína kosti því þegar fólk er að taka þátt í einhverju sem því finnst skemmtilegt 

þá verða til hæfari leikarar þannig að það liggja ekki síður tækifæri en ógnir í þessu 

fyrirkomulagi að mati Dýrleifar.  

Bæði þessi félög, Hugleikur og Leikfélag Hafnarfjarðar hafa lent í húsnæðisvandræðum 

og bæði félögin telja líklegt að þessi sveigjanleiki á milli félaga á höfuðborgarsvæðinu 

hafi mögulega gert það að verkum að fólk hætti ekki bara heldur sé að koma til baka 

núna þegar félögin eru að fara aftur á fullt. Gunnar Björn sagði sitt félag vera mjög 

laskað eftir langt hlé þannig að breiddin í hópnum væri ekki mikil aldurslega séð en 

kynjahlutföllin væru nokkuð jöfn. Dýrleif sagði að Hugleikur hafi verið heppin með að 

nemendur úr kvikmyndaskólanum komi gjarnan til að æfa sig en það er fólk sem er á 

leið í atvinnumennsku og stoppar því oftast stutt við. Hörður hjá Leikfélagi Kópavogs 

segir að námskeið með leikdagskrá í lokin hafi hjálpað þeirra félagi heilmikið með 

aðgang að fólki því það er nú bara þannig „að fólk er oft full ragt við að koma inn í 

leikfélögin og þá er erfitt að fá fólk til að byrja“ segir Hörður. 

Hanna hjá Halaleikhópnum sagði að það vera mun erfiðara að fá fólk í starfið í dag en 

það var þegar hún var að byrja fyrir um það bil 15 árum. Hún sagði að það þyrfti yfirleitt 

alltaf að leita að leikurum í dag en allra erfiðast væri þó að finna fólk í störfin baksviðs 

því flestir sem ganga til liðs við félagið vilji bara leika og þá lendir meira og meira á 

stjórninni að sinna því sem þarf að gera utan sviðs. Kynjahalli hefur ekki verið að trufla 

Halaleikhópinn núna en yfirleitt hafa konurnar verið heldur fleiri en karlarnir og verið 

heldur erfiðara að fá karla til starfa að sögn Hönnu. Hörður G. hjá Leikflokki Húnaþings 
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Vestra segir að þau hafi verið með breiðan aldurshóp en að það „virðist dálítið vera 

þannig að það er erfiðara að ná körlunum inn“. Þau hafa aðgang að leikstjóra í 

heimabyggð og vanur tæknimaður býr líka á staðnum sem hefur verið þeim innan 

handar. Starfsfólk prjónastofunnar á staðnum hefur hjálpað til með búninga og 

smíðavinnan hefur verið í höndum stjórnarmanna þar sem nokkrir smiðir eru þar 

innanborðs en Hörður segir þó að þeir myndu vilja hafa fleiri í því. 

Framleiðsluhlutverkið hefur síðan verið í höndum stjórnar líka, en oft hefur það verið 

þannig að fólk bíður eftir því að sjá í hvað vantar og kemur svo bara í það.  

Ólöf hjá Leikfélagi Mosfellssveitar segir að það gangi mjög vel að fá fólk í starfið núna 

bæði á svið og utan, til dæmis hafi verið húsfyllir á kynningarkvöldi fyrir jóladagskrána. 

Þau verða þó alveg vör við kynjahallan sem flestir tala um og segir að það séu miklu 

fleiri konur í starfinu. Anna María hjá Freyvangsleikhúsinu segir líka að það gangi 

yfirleitt vel að fá fólk en þessa dagana vanti helst unga karlmenn. Þau eru alltaf með 

leikprufur þegar þau eru að fara af stað með verkefni og eru mikið að fá inn nýtt fólk 

þannig. Hún segir að það hafi líka gengið vel að fá fólkið á bak við tjöldin, eru núna að 

reyna að ala upp tæknimenn því það er einna helst sú þekking sem þarf að halda fast í 

og erfiðara að fylla í það skarð þegar einhver hættir. 

Annars er nýliðun hjá félögunum nokkuð fjölbreytt en flestir koma þó inn í gegnum 

aðra félagsmenn. Nýliða eða byrjendanámskeið eins og Leikfélag Kópavogs hefur verið 

að halda hafa oft skilað nýju fólki inn í starfið hjá þeim en Hörður sagði að fullorðins 

námskeið sem haldin væru fyrir 18 ára og eldri væru kannski ekki endilega málið. 

Fyrir nokkrum árum þá tók ég þá ákvörðun að setja aldurstakmarkið í 
21 árs og eldri og það skipti dálitlu máli vegna þess að það hefur komið 
í ljós að eldra fólk er tilbúnara að koma ef það veit að það er ekki svona 
mjög ungt fólk með, þannig að bara það að hækka aldurinn í 21, ég sá 
bara strax dálitla breytingu þar. 

Hörður sagði jafnframt að hann hefði bent öðrum leikfélögum á að þessi leið væri mjög 

góð aðferð til að fá nýtt fólk inn.  

Leikprufur eru líka vinsæl leið, sérstaklega ef um stórar uppfærslur er að ræða þar sem 

sérhæfingar eins og til dæmis sönghæfileika er krafist. Leiklistaræfingarnar sem 

Leikfélag Hafnarfjarðar stendur fyrir eiga að miða að því að fá nýtt fólk inn í starfið. 



 

 

30 

Þú getur komið og verið með, leikið þér í tvo tíma og síðan þarftu ekki að koma aftur 

frekar en þú vilt segir Gunnar Björn, þú færð svona að smakka á þessu, ef þú fílar þetta 

þá kannski kemur þú aftur næst og smám saman dettur inn í starfið, skiptir þér rólega 

inná. Flestir sem starfa í áhugaleikfélagi þekkja til þess að standa allt í einu uppi með 

allt of mikið í fanginu eða eins og Gunnar Björn orðar það: 

Yfirleitt er þetta bara, menn koma bara á einhvern samlestur og allt í 
einu enda þeir bara í einhverju sjö vikna þerapíu, bara allt í einu komin 
með allan textann og ert að smíða leikmyndina og hvort sem þú vilt það 
eða ekki og menn eru svona étnir oft. 

Hann tók það samt fram að það væri reyndar ágætis aðferð því þá væru menn oft komnir 

með bakteríuna og þá væri ekki aftur snúið. En stundum þarf líka bara að hringja út ef 

vantar mannskap og það voru nokkrir viðmælendur sem töluðu um að sú aðferð væri 

notuð og gera má ráð fyrir, sérstaklega í minni samfélögum þar sem allir þekki alla að 

sú leið sé oft notuð.  

Guðfinna hjá Leikfélagi Selfoss segir að stefnan hjá þeim sé samt að setja ekki upp of 

stórt þegar ekki væri vitað um mannskapinn í það. Þar hafa helst verið í vandræði með 

tæknifólk eftir að aðal tæknigaurinn flutti erlendis en það hefur samt reddast. Hún talaði 

jafnframt um að á strjálbýlum svæðum væri ástandið stundum viðkvæmt og að oft væri 

nóg að til dæmis hjón sem hefðu verið aðal driffjaðrirnar í leikhúslífi sveitarfélagsins 

flyttu í burtu eða eignuðust barn eða eitthvað til að leikfélag lognaðist hreinlega út af. 

Hún sagði jafnframt að það væri erfitt fyrir Bandalagið að berjast gegn því þar sem 

frumkvæðið yrði að koma innan frá en það væri er alltaf boðið og búið að hjálpa til ef 

það gæti. 

4.3. Húsakosturinn 

Viðmælendur voru sammála um að það væri gríðarlega mikilvægt fyrir leikfélögin í 

landinu að hafa öruggt húsnæði fyrir starfsemina og að oft réði það hreinlega úrslitum 

um hvort félagið héldi velli. Hugleikur var eina félagið af þeim átta sem rætt var við 

sem á eigið húsnæði og það er í raun vegna þess að þau hreinlega þurftu að kaupa það 

þar sem borgin er ekkert að styðja við bakið á þeim. Félagið var upphaflega alltaf með 

aðstöðu til sýninga í Tjarnarbíói en hafa líka sýnt í Möguleikhúsinu og 

Þjóðleikhúskjallaranum svo eitthvað sé nefnt. Að sögn Dýrleifar hentar húsnæðið sem 

þau eiga þó ekki til sýninga þar sem það er bæði lágt til lofts og aðgengi áhorfenda alls 
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ekki nógu gott. Til dæmis þarf að ganga í gegnum leikaraaðstöðu til að komast á 

snyrtingu og það er ekkert aðgengi fyrir hjólastóla. Félagið hefur gert samning við 

ríkiseignir og leigir sýningaraðstöðu á Sölvhólsgötu, fyrrum aðstöðu listaháskólans 

fyrir næstu uppfærslu sína. Þar er aðstaðan góð en þau þurfa þó að greiða leigu, hita og 

rafmagn eins og hver annar leigutaki þannig að sýningin verður að standa undir því. 

Leikfélag Kópavogs á sitt húsnæði „tæknilega séð“ en þar er fyrirkomulagið þannig að 

þau eru með rekstrarsamning við bæinn þar sem bærinn lætur þeim í té húsnæðið ásamt 

ákveðnum rekstrarstyrk og í staðin eru kvaðir um ákveðna starfsemin eins og að halda 

uppi barna- og unglingastarfið og hleypa Menntaskóla Kópavogs inn. Félagið hefur lagt 

mikla vinnu í að koma húsinu í stand og geta leigt það út ef kemur dauð stund í þeirra 

eigin starfsemi. Þau hafa t.d. leigt Kvikmyndaskólanum húsnæðið við góðan orðstír. 

Svipaður samningur er hjá Leikfélagi Mosfellssveitar, sveitarfélagið á húsnæðið þar 

sem leikfélagið er með alla sína starfsemi og félagið þarf ekki að deila því með neinum 

öðrum frekar en þau vilja. Það stendur þó til að rífa það hús en þau eru með vilyrði fyrir 

því að það gerist ekki fyrr en búið er að finna annað húsnæði fyrir leikfélagið. 

Guðfinna seigir að stærsti stuðningur sveitarfélagsins við Leikfélag Selfoss sé að fá að 

vera í húsinu sem þau hafa til umráða. Félagið sér um allan rekstur nema ef þarf að gera 

eitthvað stórt eins og nýja glugga eða ofnakerfi þá stígur sveitarfélagið inn með 

fjármagn, en allt leikhústengt er fjármagnað og/eða unnið af félögum í sjálfboðavinnu. 

Guðfinna talar um að það hafi verið krítískt ástand á sínum tíma þegar félagið var 

húsnæðislaust þannig að þau viti alvega sögulega séð hvað það að eiga fastan samastað 

og sýningarstað er gríðarlega mikilvægt. Halaleikhópurinn er með fast húsnæði sem 

þau „leigja“ að nafninu til af Sjálfsbjörgu, landssambandi hreyfihamlaðra, en þurfa ekki 

að greiða neina leigu. Félagið hefur haft það húsnæði frá stofnun og segir Hanna að þau 

myndu líklega lenda í verulegum vandræðum ef þau myndu missa þetta húsnæði. Eins 

og gefur að skilja geta þau ekki farið í hvaða húsnæði sem er því eðli málsins samkvæmt 

þarf aðgengi fyrir fatlaða að vera í lagi alls staðar í húsinu, fyrir áhorfendur og jafnframt 

fyrir þá sem eru á sviði og baksviðs. 

Freyvangsleikhúsið er með fasta aðstöðu í einu af félagsheimilum sveitarfélagsins. 

Félagið hefur full umráð yfir leikárið eða um það bil frá september og fram í maí. Anna 

María segir þó að þau myndu gjarnan vilja hafa allt húsið til umráða, þ.e. íbúð á efri 
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hæð þar sem húsvörður á vegum sveitarfélagsins er búsettur og geymslur í kjallara. Þá 

væri hægt að geyma búningasafn félagsins í húsinu sem í dag er geymt annars staðar 

og þau gætu jafnframt haft íbúð til dæmis fyrir aðkomu leikstjóra. Félagið borgar 15% 

af innkomu í leigu sem getur verið töluverður peningur þegar vel gengur en á móti ekki 

eins mikill þegar gengur verr þannig að þau eru nokkuð sátt oftast nær með þann 

samning. 

Lekiflokkurinn á Hvammstanga var að sögn Harðar alltaf með aðsetur í kjallara 

félagsheimilisins á staðnum þegar þau voru með starfsemi á hverju ári og félagsheimilið 

hefur jafnframt oftast verið sýningarhúsnæði þeirra. En svo fór það þannig að 

sveitarfélagið þurfti að nýta kjallararýmið í eitthvað annað og þá var þeim í raun úthýst 

að sögn Harðar G., „ekki í neinu illu samt“ bætir hann við og í dag er nýja félagið með 

aðgang að félagsheimilinu en er bundið af öðrum viðburðum sem þurfa að fá inni í 

húsinu. Þau eru síðan með kjallarageymslu til að geyma það sem félagið á af búnaði og 

leikmynd. Félagsheimilið á hljóðkerfið en þau eiga sjálf þráðlausa búnaðinn. 

Leikfélagið á ljósabúnaðinn en félagsheimilið fær að nýta hann og þau fá í staðinn 

ódýrari leigu. Ungmennafélagið Kormákur átti hlut í félagsheimilinu en sveitarfélagið 

er að kaupa það af þeim, aðallega vegna þess að það þarf að gera svo mikið fyrir það.  

Fyrirkomulagið er þannig í dag að þau fá að æfa frítt í húsinu nema ef þau geta ekki 

farið út með góðu móti þá borga þau leigu, til dæmis ef búið er að setja upp 

áhorfendapallana. Félagið greiðir síðan leigu á meðan á sýningum stendur. Þau hafa 

alltaf stefnt á páskasýningar og það er hefð fyrir því að það eru fermingar helgina fyrir 

páska í sveitarfélaginu og því yfirleitt ekki hægt að setja upp palla fyrr en í vikunni fyrir 

frumsýningu, þ.e. eftir fermingaveislurnar ef einhverjar eru. Síðan er menningarfélagið 

með húsnæði sem þau hafa getað fengið til að halda fundi og slíkt. Það er alltaf þorrablót 

þriðju helgi í þorra þannig að það hefur ekki verið hægt að setja neina leikmynd upp 

fyrr en eftir það bætir Hörður G. við.  

Leikfélag Hafnarfjarðar hefur lent í hrakningum sökum húsnæðisleysis sem varð til 

þess að undanfarin þrjú ár hefur félagið hafst við í 40 feta gámi. Þrátt fyrir það hefur 

félaginu tekist að halda úti einhverri starfsemi og vildi Gunnar Björn meina að það væri 

helst að þakka sterkri höfundasmiðju sem hélt áfram að hittast í heimahúsum til að 

skrifa og tryggum félagsmönnum sem með leikfélagshjartað að vopni börðust við að 
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finna eitthvað út úr þeim vanda sem félagið stóð frami fyrir. Þrautaganga félagsins í 

húsnæðismálum á sér þó lengri sögu eða allt frá síðustu aldamótum eða þar um bil. 

Félagið hefur í tvígang reynt að vera í samvinnu við atvinnuleikhús, með því að 

samnýta húsnæði. Það gekk hins vegar ekki sérstaklega vel saman því annar aðilinn er 

jú að reka fyrirtæki sem þarf að koma út með hagnaði á meðan hitt er áhugamennska, 

þetta á ekki alveg samleið segir Gunnar Björn. Félagið er í dag komið með fastan 

samastað til eins árs en síðan er óvissa með framhaldið þó að þau bindi vonir við að 

geta fengið varanlegt húsnæði í framtíðinni. 

4.4. Mikilvægi samfélagsins að baki leikfélaginu. 

4.4.1. Stuðningur 

Velvilji sveitarfélagsins er gríðarlega mikilvægur, félög sem hafa það ekki strögla 

frekar og þá er alltaf hættan að þau leggist af segir Guðfinna þegar talið berst að 

samfélaginu í kringum leikfélögin. Í tilfelli Leikfélags Selfoss, styrkir sveitarfélagið 

þau bæði hvað varðar húsnæði og starfsemi. Hún segir að það hafi alltaf verið fallegt 

samband þarna á milli en að það hafi verið krítískt ástand þegar þau voru húsnæðislaus. 

Stærsti hlutinn af góðu samstarfi er skilningur á mikilvægi þess að eiga fastan samastað 

og sýningarstað. Hún telur það gott þegar hægt er að koma á einhverskonar samstarfi, 

því það sé líka ákveðinn vitnisburður um samþykki samfélagsins við fyrirbærinu 

áhugaleikfélag. Það er hefð fyrir því hjá Leikfélagi Selfoss að bjóða forseta 

bæjarstjórnar, bæjarstjóra og formanni menningarnefndar á þær sýningar sem 

leikfélagið setur upp og það er í raun gert í og með til að láta vita af sér. Hún segir að 

það sé alltaf gott þegar einhver í sveitarstjórn hefur verið í leikfélagi en að þau séu samt 

ekkert á pari við íþróttafélögin. Hún telur að samkeppnin sé meiri í borginni þar sem 

atvinnumennska og stærri menningarapparöt þurfi sitt líka. 

Dýrleif telur borgina vera lélegasta af öllum sveitarfélögum landsins að styrkja 

áhugaleikfélög, þar sé ekkert fast í hendi eða neitt sem hægt sé að treysta á í þeim 

efnum. Hún segir mjög erfitt að finna húsnæði í Reykjavík og við bætist mikil 

atvinnustarfsemi í kringum listgreinarnar í Reykjavík og því hefur ekki verið hægt að 

koma neinu samstarfi á eins og þekkist í öðrum sveitarfélögum, þarna séu margir um 

hituna. Hún segir skilningsleysi borgaryfirvalda með ólíkindum, þar eru ákveðnir aðilar 
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sem virðast áskrifendur að styrkjum og það er algjörlega fyrir neðan allan skilning af 

hverju ekki er hægt að styrkja áhugaleikfélögin eitthvað segir Dýrleif.  

Hanna hjá Halaleikhópnum telur að ekki sé nægur skilningur í samfélaginu. Það eru 

ekki margir leikhópar sambærilegir Halaleikhópnum, þar sem þau stjórna öllu sjálf eins 

og hvert annað áhugaleikfélag, það er enginn framkvæmdastjóri skipaður af 

stjórnvöldum eða neitt slíkt eins og tíðkast hjá svipuðum hópum erlendis en á móti 

kemur að þau þurfa sjálf að standa undir öllum kostnaði og þar vantar dálítið á að það 

ríki skilningur fyrir mikilvægi þess að styrkja starfsemina. Þau eru þó með 

eyrnamerktann styrk frá Öryrkjabandalaginu og þau sækja um styrk frá 

Reykjavíkurborg sem þau fá oftast en misjafnlega mikið þannig að það er erfitt að 

treysta á það fjármagn. Kostnaður er oft meiri hjá þeim en öðrum leikhópum sökum 

þeirrar sérstöðu að hluti leikhóps eru hreyfihamlaðir einstaklingar og því þarf allur 

aðbúnaður þeirra á sviði og baksviðs að taka mið af því ekki síður en 

áhorfendaaðstaðan. 

Leikfélag Mosfellssveitar og Leikfélag Kópavogs eru bæði með samning við sitt 

sveitarfélag um ákveðin fjárstyrk auk húsnæðis til afnota eins og áður hefur komið 

fram. Á móti eru ákveðnar kvaðir sem þau þurfa að uppfylla og það virðist ríkja sátt og 

ákveðinn skilningur í þeirra samfélögum. Ólöf talar þó um yfirvofandi niðurrif á 

núverandi húsnæði og segir: „Nú voru náttúrulega kosningar í fyrra þá notuðum við 

tækifærið og sendum öllum - hvar sérðu leikfélagið fyrir þér þegar húsnæðið verður 

rifið? - Og við bara fengum skriflegt svar frá öllum bara þú veist, - leikfélagið er 

máttarstólpi sveitarfélagsins“. Þannig að velvilji sveitarfélagsins er algjör að mati 

Ólafar. Hörður segir samfélagið í Kópavogi hafa skilning á mikilvægi tilveru 

áhugaleikfélagsin en „stundum vildi maður að það væri meiri áhugi, stundum hefur 

maður á tilfinningunni að þeim finnist bara ágætt að þetta er bara í einhverju boxi“ en 

hann segir þau ekki geta kvartað miðað við mörg önnur félög.  

Leikfélögin „í sveitinn“ það er Freyvangsleikhúsið og Leikflokkur Húnaþings Vestra 

segja bæði að það sé skilningur hjá þeirra sveitarfélögum. Í Húnaþingi er sveitarfélagið 

stór styrktaraðili og jafnar til dæmis alltaf ríkisstyrkinn þannig að Hörður G. taldi að 

þau hefðu ekki undan neinu að kvarta. Þau vonast til að það breytist ekki þegar 

sveitarfélagið verði komið alveg með eignarhaldið á húsinu og binda líka vonir við 
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nýjan sveitarstjóra. Hann segir samfélagið líka mjög velviljað, fólk mæti alltaf á 

sýningar og nokkrir sem koma jafnvel oftar en einu sinni á sýningar bara til þess að 

styrkja félagið. Freyvangsleikhúsið er þokkalega sátt við þann stuðning sem þau fá frá 

sveitarfélaginu en myndu þó vilja hafa allt húsið, allt árið um kring. Anna María segir 

að það myndi muna miklu fyrir félagið. Annars hefur sveitarfélagið líka stutt við félagið 

á þann hátt að geyma skuldir fyrir það þegar þannig hefur staðið á, á meðan þau voru 

að rétta úr kútnum sem munaði heil miklu fyrir þau á sínum tíma. 

Leikfélag Hafnarfjarðar er líklega það félag sem hefur mest þurft á brattan að sækja 

enda búið að vera á hrakhólum með húsnæði í langan tíma og síðustu þrjú ár hafa verið 

þeim einstaklega erfið. Gunnar Björn segir að þó að baráttan hafi verið löng og ströng 

að þá hafi sveitarfélagið í raun verið það hálmstrá sem bjargaði þeim á endanum, „þeir 

björguðu og eru að bjarga því að við séum bara á lífi“ með því að skaffa þeim það 

húsnæði sem þau fengu nú í sumar og félagið er þakklátt fyrir það. Hann segir þó að 

það vanti töluvert upp á að það ríki skilningur hjá sveitarfélaginu. Barningurinn við að 

útvega húsnæði fyrir félagið hefur tekið mikla orku eða eins og hann orðar það „berjast, 

fara á fundi og tryggja að þetta sé satt það sem var búið að segja. Fara yfir einhverja 

helvítis pappíra fram og til baka, allt sem maður hefur ekki áhuga á“. 

Gunnar Björn bendir jafnframt á að það væri mjög ósanngjarnt að réttlæta gríðarleg 

fjárframlög til íþróttafélaga með fjölda iðkenda án þess að hugsa út í hvað iðkendurnir 

væru í raun margir ef engin aðstaða væri til að stunda íþróttir. Starfið sem fer fram í 

leikfélögunum er mikilvægt segir Gunnar Björn, og Stefán Karl heitinn, leikari sem var 

félagsmaður í Leikfélagi Hafnarfjarðar var óþreytandi að benda á hvað leiklist getur 

gert margt gott. Hann benti gjarnan á að það væru ekkert allir íþróttamenn og hann 

margsinnis sagði frá því að leiklistin hefði líklega bjargað honum frá því að vera einn. 

Hann var eins og flestir vita lagður í einelti sem krakki en þarna kom hann inn þar sem 

allir voru jafningjar og urðu að standa með hvert öðru á sviðinu og það er það sem er 

mikið kennt í leiklistinni, þetta er sko ekki bara athyglissýki segir Gunnar Björn. 

Nú er staða Leikfélags Hafnarfjarðar þannig að þau hafa þessa aðstöðu í gamla Sankti 

Jósepsspítala í um það bil eitt ár og það er sá tími sem félagið hefur til að sýna fram á 

að starfsemin skipti einhverju máli fyrir bæjarfélagið, orkan fer núna í að reyna að ná 

upp snúningnum aftur á vélinni segir Gunnar Björn. Hann segir það sorglegt að: 
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[B]eisiklí vorum við svona eiginlega stærsta leikfélag á landinu þegar 
við verðum húsnæðislaus og erum þá í 40 feta gám. Þannig að það sem 
er það sorglega við þetta að við héldum að við værum sterkari þegar við 
fórum út, En við lifðum í þrjú ár útaf því og borguðum af gámnum í 
hverjum einasta mánuði en sem er ógeðslega sorglegt því við áttum 
nógan pening þá en við eigum ekki krónu núna. 

4.4.2. Fordómar 

Fæstir viðmælenda töldu sig verða vara við fordóma í garð leikfélagsins frá samfélaginu 

og var meðal annars talað um að samfélagið bæri frekar virðingu fyrir félaginu sem 

slíku, það væri búið að skapa sér sess í samfélaginu og þar fram eftir götunum. Sumir 

töluðu þó um að þeir yrðu varir við einhvers konar undiröldu en kipptu sér lítið upp við 

það eða eins og Hörður S. orðaði það: „það er bara eins og er oft með fordóma, þá er 

það að fólk þekki ekki, veit ekki að litrófið í áhugaleikhúsinu er alveg gríðarlega breitt 

róf“. Einnig töluðu einhverjir um að kannski væru einhverjir fordómar en það bærist þá 

ekki þeirra eyrum og einn eða tveir viðmælendur vöktu máls á því að líklega yrði 

eitthvað sagt ef almenn vitneskja væri um þá styrki sem félagið fengi frá sveitarfélaginu 

sérstaklega ef sýning stæðist síðan ekki væntingar. 

Gunnar Björn hjá Leikfélagi Hafnarfjarðar sagði fordóma vera að sumu leyti brekkan 

sem hefði þurft að klífa í samskiptum þeirra við sveitarfélagið. Hann minnist þess að 

á einhverjum tímapunkti hafi kjaftasögur um mikla eiturlyfjaneyslu, fyllerí og slæma 

umgengni borið á góma. Hann segir það eitthvað sem eigi alls ekki við nein rök að 

styðjast en hafi verið nefnt þegar verið var að reyna að semja við sveitarfélagið um 

húsnæði og styrki. Gunnar Björn segir að hann hafi unnið með leikfélögum víða um 

landið og aldrei orðið var við neitt slíkt. Auðvitað er fólk að skemmta sér, halda upp á 

frumsýningu og slíkt en það er í sjálfu sér ekki vandamál frekar en þegar smiðir halda 

reisugilli. Hvað varðar umgengni getur það vissulega litið illa út í augum þess sem 

kemur inn af götunni þegar allt er á síðustu metrunum fyrir frumsýningu en á 

frumsýningardag er allt komið í lag. Það er bara eðli málsins samkvæmt segir Gunnar. 

4.4.3. Samkeppni 

Það voru mjög skiptar skoðanir hjá viðmælendum um hvort þeir finndu fyrir að vaxandi 

samkeppni við aðra afþreyingu hefði áhrif á starf leikfélaganna. Guðfinna sagði að eftir 

að verkefnið væri komið í gang finndu þau ekki svo mikið fyrir samkeppni, að það gæti 
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stundum verið þungt að byrja en þá snerist það aðallega um að finna réttu leiðina til að 

koma sér á framfæri. Hún sagði að leikfélög þyrftu að vera dugleg að uppfæra leiðirnar 

til að ná til fólks og það mætti aldrei vera þannig að fólk fengi á tilfinninguna að þetta 

væri bara lokuð klíka sem ekki væri hægt að komast inn í. Félögin þurfa að vera dugleg 

að koma þeim skilaboðum á framfæri að það séu allir velkomnir. Þegar kæmi hins vegar 

að sýningum er mikilvægt að fá fólk til að koma og sjá og síðan til að tala um sýninguna 

út í bæ, eða eins og hún orðar það: „[Þ]ú getur sett upp flottustu barnasýningu í heimi 

en ef enginn talar um hana út í bæ … það er auðvitað hægt að vera með allskonar flotta 

gagnrýni og eitthvað, leikdóma og svona, en orðið á götunni hefur rosalega mikið að 

segja“. 

Dýrleif talaði um að þau finndu ekki sérstaklega fyrir samkeppni frá annarri afþreyingu 

„annað hvort hefur þú áhuga á leiklist eða þú hefur það ekki“ segir hún. Hún taldi 

samkeppnina frekar koma frá öðrum leikfélögum því leikarar margir hverjir flakka á 

milli leikfélaga á höfuðborgarsvæðinu en í því felst líka tækifæri, leikarar verða betri 

með æfingunni. Hún talaði líka um kóra sérstaklega, að það væru margir í kórum en 

taldi það þó ekki sérstakt áhyggjuefni. Fleiri minntust reyndar á samkeppni frá kórum 

og að kannski væru fleiri starfandi í áhugaleikhúsinu ef það væru ekki svona margir 

kórar en það var frekar í gamni sagt. Það bendir þó til að margir sem hafi áhuga á að 

starfa í leikfélagi hafi jafnframt áhuga á að syngja í kór.  

Gunnar Björn sagðist ekki hafa áhyggjur af vaxandi samkeppni við aðra afþreyingu 

þegar kæmi að leikhúsinu. Það sem leikfélög ættu þó að skoða er að tala sig saman 

þegar þau eru á sama svæði þannig að þau séu kannski ekki endilega að frumsýna sömu 

helgi eða með sýningar á sama tímabili því bæði minnkar það aðsókn hjá hvoru félagi 

fyrir sig en svo líka væri það eðli málsins samkvæmt kannski helst áhugafólk um leiklist 

sem starfar í áhugaleikfélögunum og það fólk er þá ekki að koma á sýningar hvert hjá 

öðru ef það er að sýna á sama tíma. Gunnar Björn segist í raun hafa meiri áhyggjur af 

bíóhúsunum en leikhúsunum, en bætti því þó við að það mætti samt ekki sofna á 

verðinum. 

Anna María taldi vaxandi samkeppni við aðra afþreyingu ekki hafa áhrif á stöðu 

áhugaleikfélaga og sagði í því ljósi að leikfélagið þeirra væri svo rótgróið í samfélaginu 

að oft væri það fastur punktur að mæta í leikhúsið þegar einhverjir viðburðir væru í 
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gangi. Nefndi þó að auðvitað lentu þau stundum í að einhver þátttakandi vildi fá að 

mæta seinna á æfingu að því að viðkomandi „þyrfti“ að mæta á crossfit æfingu en þá 

var bara tekið fyrir það strax og viðkomandi sagt að hlaupa bara á æfingar. Fólk velur 

yfirleitt leikfélagið frekar en eitthvað annað ef áhuginn er til staðar og einlægur. Hvað 

varðar áhorfendur telur Anna María að aðsókn á sýningar markist frekar af stöðunni í 

þjóðfélaginu en samkeppni, það er, hvaða sýning nær inn og hver ekki getur verið mikið 

happdrætti. 

Hanna upplifir að allt í starfsemi leikfélaganna sé erfiðara í dag en fyrir 15 til 20 árum 

þegar hún var að byrja. Færri styrkir, meiri samkeppni frá annarri afþreyingu og erfiðara 

að fá áhorfendur í hús. Hún segir að það þurfi að vera sérstaklega gott stykki sem vekur 

mikla athygli til að fá almennilega í kassann. Hörður hjá Leikfélagi Kópavogs segist 

líka hafa fundið fyrir vaxandi samkeppni síðustu 10-15 ár, segir mikið framboð af öllu 

mögulegu og sést einna helst á hvað fólk er upptekið og í mörgu öðru en það eigi ekki 

endilega við um áhorfendur heldur frekar þátttakendur. 

Ólöf í Leikfélagi Mosfellssveitar segir að landslagið sé gjörbreytt frá því sem það var 

þegar hún var að byrja í kringum 2000, nú sé svo ótrúlega mikið sem hægt er að velja 

um þannig að það sé ekki bara að áhorfendum hafi fækkað heldur líka þeim sem gefa 

kost á sér að starfa með félögunum, segir að það hafi komið smá lægð en nú sé allt að 

fara á blússandi siglingu aftur, telur að þetta gangi svolítið í bylgjum og segir að þá sé 

lausnin bara að finna leikrit með færri leikurum þegar svoleiðis stendur á. Hörður G. 

hjá Leikflokki Húnaþings Vestra segist helst finna fyrir aukinni samkeppni þegar kemur 

að því að afla styrkja og slíkt „það eru allir af vilja gerðir en það eru allir búnir að 

minnka, þeir eru kannski að gefa sömu upphæð og þeir gerðu alltaf yfir allt árið en núna 

er það að dreifast á fleiri hendur“. 

4.4.4. Fækkun leikfélaga 

Þegar talið berst að fækkun félaga innan Bandalagsins eru skiptar skoðanir en flestir 

nefna þó sameiningu leikfélaga oft í kjölfar sameininga sveitarfélaga. Hörður hjá 

Leikflokki Húnaþings Vestra sem er einmitt félag sem var sameinað úr tveimur segir 

að það sé engin ástæða til að strögla sitt í hvoru lagi þegar um sama fólkið er að ræða í 

raun og veru, hann bætir því þó við að ungmennafélagsandinn sé svolítið að deyja út, 

það vilji allir fá greitt í dag fyrir sína vinnu og þeir fáu sem eftir eru sem gefa sig í svona 
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starf séu orðnir þreyttir. Það eru ekki nógu margir tímar í sólarhringnum fyrir allt segir 

hann. Ólöf hjá Leikfélagi Mosfellssveitar er sammála því að helsta ástæðan sé líklega 

sameiningar og telur það í raun bara jákvætt, hún bætir því jafnframt við að fólk sé líka 

að finna sér afþreyingu í einhverju öðru „fólk kemur vonandi einhvern tímann úr frí 

aftur , aldrei að vita“ segir hún. 

Anna María nefnir að fyrir lítil félög sem eru kannski þannig staðsett á landinu að 

markaðurinn er lítill geti verið erfitt að kaupa leikstjóra að, því hann er ekkert að taka 

minna fyrir að leikstýra þar en á stærri svæðum sem hafa aðgang að fleiri áhorfendum 

og telur að félögin hreinlega gefast upp á ströglinu. Hanna í Halaleikhópnum telur að 

fjárhagslegir erfiðleikar séu stærsta ástæðan og er því að nokkru leyti sammála Önnu 

Maríu. Gunnar Björn vildi meina að í raun væri ekki fækkun þannig lagað séð, heldur 

að starfsemin sem áður fór svo mikið fram í áhugaleikfélögum væri að færast til dæmis 

inn í framhaldsskólana sem væru orðnir mjög öflugir og væru að setja upp flottar og oft 

og tíðum vinsælar sýningar. Það væri því væri ekkert skrítið að framhaldsskólakrakkar 

kysu frekar að vinna í félögunum þar en með áhugaleikfélögunum eins og áður. 

Dýrleif hjá Hugleik talaði um að þetta væri líklega blanda af mörgum þáttum eins og 

sameiningu, annarri afþreyingu en ekki síður minni skilnings sveitarstjórna og 

bæjarfélaga á nauðsyn þess að hafa leikfélag í bænum eða hreppnum sínum. Hún sagði 

að einangrunin væri ekki eins mikil og hún var og svo væri þetta bara svo mikið strögl 

að fólk hætti að nenna að berjast fyrir hverri krónu. 

Það sem ég held að standi fólki og félögum mest fyrir þrifum það er 
húsnæðisleysi og skilningsleysi stjórnvalda á nauðsyn þess að halda úti 
þessari starfsemi. Af því að þarna geta allir fundið pláss fyrir sig og þar 
er ekkert, ég hef ekki verið í neinum félagasamtökum sem skiptir eins 
litlu máli hver baksaga þín er eða hvað þú ert gömul eða hvað þú hefur 
gert. Þú ert bara einstaklingur og kemur með þitt innpútt í hópinn. Það 
er hvorki stéttaskipting né aldursskipting, aldursbil þurrkast út. 

Hún segir marga hafa fundið ákveðna lífsánægju út úr því að starfa í leikfélagi og finna 

að þeir eru mikils metnir „það er ekkert verið að horfa ofan í kjölinn með hvað hefur 

verið gert áður eða fyrir hvað maður stendur, maður er bara þarna og hefur þetta fram 

að færa og getur gert það á sínum eigin forsendum“. 
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Hörður hjá Leikfélagi Kópavogs talar líka um sameiningu leikfélaga, hann nefnir að 

það hafi vitanlega orðið fólksfækkun víða á landsbyggðinni og síðan spilaði önnur 

afþreying líka eitthvað inn í. Hann segist oft hafa heyrt frá fólki sem hafi komið til 

starfa í hans leikfélagi að það hafi verið ofboðslega stórt skref að stíga inn og að fólk 

sem ekki þekki til hafi stundum talað um að leikhúsið sé svolítið svona lokað box. „Ég 

er hinsvegar sannfærður um það að það eru gríðarlega margir sem að hefðu áhuga á að 

starfa í áhugaleikhúsinu … oft er þetta bara spurning um að finna fólki farveginn inn“ 

segir Hörður. 

Guðfinna nefnir sameiningar og einnig að stundum leggist félög einfaldlega í dvala. 

Hún hefur áhyggjur af áberandi fækkun félaga á Vestfjörðum og segir það örugglega 

haldast í hendur við fólksfjölda en líka eftir þeim einstaklingum sem búa í samfélaginu 

„ég held að þetta … haldist í hendur við mannfjölda og hvar hann býr, dreifbýli versus 

þéttbýli og auðvitað … helst það í hendur við breytta tíma og … einstaklingsframtakið 

í hverju sveitarfélagi fyrir sig“. Sem formaður Bandalagsin er hún oft í sambandi við 

félög alls staðar á landinu og segir að í minni samfélögum sé það alveg þannig að það 

geti verið nóg að aðaldriffjöðurin flytji í burtu og þá bara koðni félagið niður á 

örskömmum tíma. Hún segir jafnframt að „það besta sem sveitarstjórn getur gert í svona 

þar sem að er fólksfækkun eða eitthvað svona í gangi, það er að kveikja á leikfélaginu, 

hafa frumkvæði að því að koma því af stað, einhverjum gömlum hefðum eða eitthvað 

slíkt.“. Hún segir Bandalagið gera allt sem hægt er til að styðja við leikfélögin í landinu, 

þau beri hag þeirra fyrir brjósti en þau geti þó lítil áhrif haft á hvað gerist heima í héraði 

og drifkrafturinn verði að koma innan frá. 

4.5. Menntun 

4.5.1. Grunnskólarnir 

Þau félög sem hafa staðið fyrir barna og unglinganámskeiðum og félög á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem framboð af slíkum námskeiðum er mikið sjá ekki 

greinanlegann mun á fjölgun innan áhugahreyfingarinnar eftir að leiklist var sett inn í 

aðalnámskrá grunnskólanna en þau félög sem þóttu greina mun eru af landsbyggðinni 

og hafa ekki staðið sjálf fyrir barna og unglinganámskeiðum. Þó er almennt talið 

jákvætt að leiklist sé komin inn í aðalnámskrá grunnskólanna. 
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4.5.2. Leiklistarskóli Bandalagsins 

Leiklistarskóli Bandalagsins hins vegar hefur breytt miklu í starfsemi þeirra félaga sem 

hafa átt nemendur í skólann og það virðist vera almenn ánægja með skólann. Flestir 

viðmælendur sögðu sitt félag styrkja meðlimi félagsins til setu í skólanum og heilt yfir 

segja þau að það hafi skilað sér vel til baka til félagsins. Guðfinna segir bæði gott fyrir 

fólk persónulega og fyrir innra starf félaga að senda nemendur í skólann, það sjást 

breytingar á áherslum og verkefnavali og jafnvel sé fólk að stíga sjálft fram á ritvöllinn 

eða sem leikstjórar eða að fara út fyrir boxið í leik. Hún segir að þegar farið hafi verið 

út fyrir boxið í verkefnavali sé það oft komið í gegnum einstaklinga sem hafa verði í 

skólanum og að til dæmis hafi örverkadagskráin Hugarflug hjá hennar félagi komið 

inn eftir veru úr skólanum. Guðfinna bætir jafnframt við að: „þú í raun getur talað þig 

hása um þennan skóla en það er enginn sem hefur farið í hann sem getur ímyndað sér 

hvernig það er fyrr en hann er búinn að prófa það“.  

„Hann breytti náttúrulega öllu fyrir Hugleik í árdaga … ég held að Bandalagsskólinn 

hafi gert það að verkum að við erum þetta sjálfbær í dag sem við erum. Við höfum 

höfunda, við höfum leikstjóra og við höfum leikara“ segir Dýrleif. Skólastarfið skilar 

sér þannig til félagsins að leikstjórum eru ekki greidd laun en félagið styrkir í staðin 

félagsmenn til að fara í skólann. Hörður hjá Leikfélagi Kópavogs segir 

Bandalagsskólann gera svo margt, hann viðhaldi áhugaleikurum sem eru starfandi og 

hjálpar þeim sem eru að koma nýir inn „maður sér fólk koma hreinlega betri leikara úr 

Bandalagsskólanum“ Hann segir jafnframt að skólinn sé ein leið til að finna fólki 

farveg inn í áhugaleikfélögin, að það þekkist að fólk hafi farið í skólann án þess að 

vera í áhugaleikfélagi en fari síðan að starfa eftir að hafa verið í skólanum. 

Gunnar Björn segir að hann hafi haft ákveðnar efasemdir um skólann áður en hann fór 

sjálfur eða eins og hann orðaði það „mér fannst allir vera svo, þetta var soltið hippalegt 

sko“ en síðan bætir hann við „allt þetta sem maður sér út á við er ekkert endilega það 

sem er að gerast þarna … þetta er bara alveg gríðarlega öflugt nám, það er ofboðslega 

stíf vinna“. Hann segir jafnframt að mjög fljótt hafi myndast sterkur hópur því 

Leikfélag Hafnarfjarðar var um tíma með allt að tíu manns í skólanum í einu. Hann 

segir að þetta hafi orðið einhverskonar „kommitment“ þar sem fólk var orðið hluti af 

liði. Félagið greiddi skólagjöldin fyrstu árin fyrir sitt fólk en í dag er sjóðurinn búinn 
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og því ekki hægt að styrkja neinn en grunnurinn í félaginu er sterkur í dag þrátt fyrir 

þær hrakningar sem félagið hefur gengið í gegn um og það má að einhverju leyti þakka 

Bandalagsskólanum fyrir þann grunn. 

Anna María segir sitt félag hafa átt nemendur í skólanum og að það sé að skila sér beint 

í starfið, til dæmis í gegnum samvinnu á milli nágrannaleikfélaga. Þau hafa líka átt 

leikstjóra sem fór í gegnum skólann og hefur leikstýrt hjá þeim. Hanna hjá 

Halaleikhópnum segir fáa hafa farið í skólann á þeirra vegum til að þau merkji að það 

sé að skila sér til félagsins, aðal ástæðan sé að aðgengið í skólanum sé ekki alveg nógu 

gott og Ólöf hjá Leikfélagi Mosfellssveitar segir of fáa hafa farið í skólann undanfarið 

en að þeir sem hafi farið séu allir að skila til baka til félagsins. Hörður hjá Leikflokki 

Húnaþings Vestra segir þau ekki hafa sent neinn í skólann eftir að hann kom í 

heimabyggð en segir þó að þessu sé haldið vakandi. 

Guðfinna segir að það sé kannski heillavænlegra fyrir minni félög út á landi þar sem 

hættan er að eyða miklum peningum í leiðbeinanda á námskeið sem síðan þrír eða fjórir 

mæta á að styrkja þessa þrjá til fjóra frekar til að fara í skólann. Þeir sem fara á námskeið 

í skólanum geta síðan líka farið með þá þekkingu inn í sín félög og haldið míni 

námskeið þar, þá þurfa ekki allir að fara í skólann, „hann [skólinn] er algjörlega búinn 

að sanna sig og er frábær“. 

4.6. Hinn mannlegi breyskleiki 

Vangaveltur um hvort angar #metoo byltingarinnar eða vandamál sem tengdust 

kynferðislegri áreitni hafi lagt leið sína í áhugaleikhúsin eins og hjá 

atvinnuleikhúsunum vöknuðu hjá rannsakanda og þegar innt var eftir því hjá 

viðmælendum voru flestir þeirra sammála um að þeir könnuðust ekki við nein slík 

dæmi. Tvö félög höfðu þó þurft að takast á við eitthvað slíkt og í öðru tilfellinu var um 

veikan einstakling að ræða sem ekki gerði sér grein fyrir hvað hann var að gera og var 

það leyst með því að hafa hann aldrei einan innan um konur. Í hinu tilfellinu var 

brugðist við á þann hátt að viðkomandi var „skúbbað út úr leikfélaginu“ og var ekki 

velkomin lengur og í framhaldinu var talað við leikhópinn 

Við ræddum við hópinn og tókum alla bara saman í hring og ræddum 
þetta, hvað hefði gerst, með leyfi þess sem lenti í þessu sem sagt, og svo 
var bara hópknús. Þannig að það fengu allir að vita og mér finnst það 
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líka ágætis fordæmi að ef eitthvað kemur þá bara fá allir að vita, það er 
bara þannig. 

Dýrleif sagðist ekki kannast við að vandamál vegna kynferðislegrar áreitni hafi komið 

upp hjá Hugleik en „#metoo byltingin varð til þess að við gerðum okkur plagg sem 

heitir jafnréttisstefna Hugleiks sem er opinbert plagg og er í lögum eða semsagt bókað 

þar, að gæta jafnræðis á milli karla og kvenna og þjóðernis og stöðu“. Hörður hjá 

Leikfélagi Kópavogs sagðist ekki muna eftir tilfellum um kynferðislega áreitni innan 

starfsins en að það hafi verið rætt innan stjórnar. Ólöf hjá Leikfélagi Mosfellssveitar 

segir félagið hafa verið svo heppin að lenda ekki í neinum málum sem varða 

kynferðislega áreitni og hafa ekki velt fyrir sér hvað yrði gert ef upp kæmi.  

Guðfinna efast ekki um að einhvern tímann hafi komið upp mál er varða kynferðislega 

áreitni innan félagsins en það séu engin nýleg dæmi um það. Leikfélag Selfoss setti 

upp sýningu ekki alls fyrir löngu sem tekur á þessum hlutum að einhverju leyti og 

málefnið var ávarpað í þeirri sýningu. Hún telur skýringuna kannski að finna í 

kynjahallanum í hreyfingunni, „það eru bara svo miklu fleiri konur sem starfa með 

félögunum“. Hörður hjá Leikflokki Húnaþings Vestra segir að engin slík mál hafi 

komið upp hjá þeim og bætir við að það þekkist allir svo vel og að samfélagið sé þétt 

þar sem verið er að koma saman og setja upp sýningu. Hann segir að það hafi ekki 

verið rætt neitt um kynferðislega áreitni eða hvernig ætti að bregðast við en telur að 

það myndi alveg leysast og að það þurfi ekki að vera nein viðbragðsáætlun. Gunnar 

Björn sagði Leikfélag Hafnarfjarðar hafa verið með hugann við annað en þetta væri 

eitthvað sem þyrfti svo sannarlega að fara inn á borð félagsins. 
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5. Umræður og ályktanir 

5.1. Rannsóknarspurning verkefnis 

Rannsóknarspurningin sem lagt var af stað með var svohljóðandi: Hvert er bakland 

áhugaleikfélags og hlutverk nærsamfélagsins í starfsemi þess? Í þessum kafla verða 

helstu niðurstöður teknar saman og rannsóknarspurningunni svarað. Heimildir um 

viðfangsefnið voru af skornum skammti og þær sem fundust á innlendum markaði voru 

mikið til fengnar frá Sveini Einarssyni sem hefur þó verið duglegur að skrifa um leiklist 

á Íslandi bæði í bókum og blaðagreinum. Rannsakandi fann eina íslenska rannsókn á 

meistarastigi um áhugaleikfélög og fjallar hún um ástæður fyrir þátttöku í 

áhugaleikfélögum og hvaða þættir þess skipta mestu máli. Hvað erlendar heimildir 

varðar voru þær rannsóknir sem fundust helst afmarkaðar við tilgreinda minnihlutahópa 

sem erfitt var að heimfæra við áhugaleiklist almennt á Íslandi þó að finna mætti ákveðna 

samnefnara á sumum sviðum. 

5.2. Helstu niðurstöður og umræður 

Leiklist er einhver vinsælasta listgrein okkar Íslendinga og starfsemi áhugamanna á því 

sviði á sér ekki marga jafningja svo vitað sé í Evrópu en starfsemin hefur viðhaldið 

tengslum atvinnumanna við grasrótina og stuðlað að því að gera leiklistina að 

almenningseign (Sveinn Einarsson, 2016). Leiklistin barst frekar seint til Íslands og það 

var í raun ekki fyrr en á síðari hluta 19. aldar sem leikstarfsemin í landinu tók verulegan 

kipp. Til að byrja með var leikið á dönsku en fljótlega fóru Íslendingar að skrifa sín 

eigin leikrit sem mikið til voru byggð á sagnaarfinum og enn þann dag í dag eru gamlar 

og nýjar sögur settar á svið bæði hjá atvinnuleikhúsum og áhugaleikfélögum. Lengi vel 

var leikstarfsemin þó eingöngu í höndum áhugamanna og enn þann dag í dag eru 

áhugamenn að störfum í félögum vítt og breytt um landið. Starfsemi 

áhugaleikfélaganna á Íslandi er afar blómleg þrátt fyrir að þeim hafi fækkað verulega á 

landsvísu frá því þegar þau voru sem flest en skýringuna er að einhverjum hluta hægt 

að rekja til sameiningu leikfélaga, sérstaklega í dreifbýlinu. Bættar samgöngur eiga 

líklega þátt í að fækkun félaga virðist ekki hafa komið að sök því leikhúsáhugi landans 

en enn töluverður. 
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Íslendingar eru duglegir að sækja leiksýningar og fjöldi gesta á leiksýningar hvert ár 

fer yfir mannfjölda á Íslandi ár eftir ár sem jafngildir því að hver einasti Íslendingur fari 

rúmlega einu sinni á ári í leikhús (Hagstofa Íslands, e.d.). Samkvæmt kenningum 

Bourdeiu skapast veruháttur okkar af menningu og samfélagi hvers tíma og til þess að 

við getum notið til dæmis leiklistar þurfum við helst að hafa alist upp við að sækja þær 

allt frá barnsaldri (Arnar Árnason, 2002). Leiða má því líkur að því að hluti ástæðunnar 

fyrir þessum mikla leikhúsáhuga Íslendinga megi rekja til þeirra ótalmörgu 

áhugaleikfélaga um allt land sem hafa verið dugleg að setja upp sýningar í öllum 

landshlutum. Þar sem flest er unnið í sjálfboðastarfi í áhugaleikhúsunum hefur verið 

hægt að halda miðaverði í lágmarki og þannig stuðlað að því að flestir landsmenn geti 

leift sér að fara endrum og eins í leikhús án þess að landfræðilegir eða efnahagslegir 

þættir ráði þar einhverju um. Leiklistarskóli Bandalagsins hefur síðan lagt sitt af 

mörkum til að sýningar áhugaleikfélaga eru oft og tíðum vandaðar og metnaðarfullar 

og áhorfendur hafa lært að meta það. 

Leikfélög þeirra viðmælenda sem rætt var við í þessari rannsókn eiga það öll 

sameiginlegt að vera nokkuð virk. Þau setja upp að minnsta kosti eina leiksýningu í 

fullri lengd á hverju leikári og að auki eru flest þeirra sem standa fyrir einhvers konar 

örverkadagskrá eða smærri uppfærslu til viðbótar. Flestir viðmælendur voru líka 

sammála um mikilvægi þess að sá leikstjóri sem væri að vinna með þeirra félagi í hvert 

skipti hefði eitthvað um það að segja hvers konar verkefni yrði fyrir valinu. Umrædd 

félög hafa því öll lagt sitt af mörkum til að áhorfendur þeirra eigi þess kost að sjá 

fjölbreyttar sýningar af öllum stærðum og gerðum unnar með fagmönnum svo að 

útkoman verði sem allra best og stuðla þannig að því að almenningur læri að njóta 

leiklistarinnar. 

Oftast er það þörfin til að skapa sem dregur fólk inn í áhugaleikfélögin en það er líka 

félagsskapurinn og að finna að það sé þörf fyrir mann. Víða um heim hafa verið gerðar 

rannsóknir á jákvæðum áhrifum af starfi í áhugaleikfélögum og margt bendir til þess 

að þátttaka geti bætt sjálfstraust og stuðlað að valdeflingu einstaklinga (Boehm & 

Boehm, 2003). Í leikhúsinu geta flestir fundið eitthvað við sitt hæfi og það eru allir 

velkomnir óháð aldri, kyni, þjóðerni, stétt eða stöðu. Einn viðmælanda talaði 

sérstaklega um að allir sem kæmu inn, kæmu á eigin forsendum og það væri ekkert 

verið að horfa ofan í kjölinn með hvað viðkomandi hefði gert áður eða fyrir hvað hann 
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stæði. Það rímar að nokkru leyti við það sem Þórfríður Soffía (2018) komst að í sinni 

rannsókn varðandi fólk með mismunandi greiningar og að það hafi fundið sína hillu að 

einhverju leyti með þátttöku í áhugaleikstarfsemi. Af þessu má draga að nærsamfélagið 

ætti að sjá sér hag í að hlúa að starfsemi áhugaleikfélaga. 

Að sögn viðmælenda getur nýliðunin stundum verið snúin og algengast er að nýtt fólk 

komi inn með einhverjum sem eru fyrir. Það var þó bent á að leiðir eins og 

nýliðanámskeið fyrir fullorðna gæfu góða raun sem og leikprufur þegar um stærri stykki 

væri að ræða. Minnst var á að félögin þyrftu að vera dugleg að koma þeim skilaboðum 

á framfæri að allir væru velkomnir og að mikilvægt væri að vera dugleg að uppfæra 

leiðirnar til að ná til fólks.  

Eitt af því mikilvægasta sem leikfélag þarf á að halda til að starfsemin gangi upp er 

öruggt sýningarhúsnæði og kom það berlega í ljós í viðtölunum að þetta væri eitt helsta 

áhyggjuefni leikfélaganna. Mörg þeirra félaga sem rannsóknin náði til höfðu á 

einhverjum tímapunkti lent í húsnæðisvanda eða sáu fram á að geta lent í 

húsnæðisvanda síðar meir eða jafnvel hvort tveggja. Gott samstarf leikfélaganna við 

sín sveitarfélög kristölluðust dálítið í þessu mikilvægi að eiga fastan samastað og 

sýningastað og þau leikfélög sem nutu velvilja sveitarfélaganna í formi húsnæðis voru 

að mörgu leyti sáttari en þau sem ekki höfðu vísan aðgang að húsnæði. Að reka 

leikfélag án húsnæðis er ansi brött brekka að klífa. Ef ekkert er húsnæðið er erfitt að 

setja upp sýningu og án sýningar eru engir áhorfendur sem greiða sig inn á sýninguna 

og án aðgangseyris er erfitt að greiða leikstjóra laun og án leikstjóra er flókið að setja 

upp vandaða leiksýningu o.s.frv. Þetta helst allt í hendur og ef einn hlekkinn vantar í 

keðjuna er voðinn vís.  

Höfuðborgarsvæðið kom verst út hvað þetta varðar. Af þeim átta félögum sem tekin 

voru fyrir, voru fimm staðsett á höfuðborgarsvæðinu og þar voru tvö félög sem höfðu 

lent í verulegum vandræðum með húsnæði og það þriðja var upp á aðra en sveitarfélagið 

komið hvað varðar húsnæði. Þau tvö félög sem ekki voru í vandræðum voru með 

heildarsamning við sín sveitarfélög þar sem fundinn hafði verið flötur á málin sem 

gagnaðist báðum aðilum. Félagsheimili eru í flestum sveitum landsins og hafa leikfélög 

um allt land hingað til notið góðs af þeim og gera má ráð fyrir að húsnæðisvandi sé ekki 

eins stórt vandamál þar eins og á þéttbýlli stöðum. Samkeppnin við atvinnustarfsemina 

á höfuðborgarsvæðinu hefur eflaust sitt að segja líka. 
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Þrátt fyrir að ekki stæði til að skoða fjárhag leikfélaganna sérstaklega var viðmælendum 

tíðrætt um mikilvægi þess að einhverskonar fjárhagslegur styrkur væri að mörgu leyti 

nauðsynlegur fyrir rekstur áhugaleikfélaga. Fæst félögin hafa burði til að reka félagið 

eingöngu á aðgangseyri, sérstaklega í fámennari samfélögum. Sá styrkur sem ríkið 

veitir í starfsemi áhugaleikfélaga hrekkur stutt þegar sækja þarf leikstjóra langt að og 

greiða uppihald og fæði í viðbót við launin. Nokkrir viðmælenda sögðu sitt félag vera 

með einhvers konar samning við sveitarfélagið sem fólst þá í húsnæði til umráða fyrir 

félagið og einhverri fastri upphæð árlega til reksturs á móti ákveðinni starfsemi sem 

félagið veitti oft í formi námskeiðahalds fyrir börn og unglinga.  

Viðmælendur voru flestir á einu máli um að almennt væri fólk frekar ánægt með 

starfsemi áhugaleikfélaganna og fáir höfðu orðið varir við fordóma gagnvart 

leikfélaginu sínu frá almenningi. #metoo byltingin virðist lítið hafa teygt anga sína inn 

í áhugaleikfélögin og getgátur voru um að ástæðuna gæti verið að finna í þeim 

kynjahalla sem virðist vera viðloðandi áhugaleikfélögin er lang flestir viðmælendur 

töluðu um að auðveldara væri að fá konur í starfið og heilt yfir var hlutfall þátttakenda 

oftast tvær konur á móti hverjum karli. Þrátt fyrir það kom nokkuð á óvart hve lítið 

virðist hafa verið rætt innan félaganna um hvernig skyldi bregðast við ef slíkt kæmi 

upp.  

Nokkuð skiptar skoðanir voru á því hvort samkeppni við aðra afþreyingu væri að hamla 

starfsemi leikfélaganna og á meðan um það bil helmingur viðmælenda taldi samkeppni 

hafa aukist töluðu aðrir aðallega um samkeppni um þátttakendur í sýningum. Félögin á 

höfuðborgarsvæðinu töluðu sérstaklega um þetta þar sem undanfarin ár hefur flæði á 

milli félaga aukist og áhugaleikarar virðast ekki lengur eins bundnir við eitt félag eins 

og áður tíðkaðist heldur fara á milli og ná þá jafnvel að taka þátt í allt að fjórum 

sýningum á einu leikári. Viðmælendur litu þó frekar á þetta sem tækifæri fyrir 

áhugaleikara að öðlast betri og meiri reynslu en að félögunum stafaði einhver ógn af 

þessu rápi. 

Almenn ánægja ríkti um leiklistarskóla Bandalagsins og töldu þeir viðmælendur sem 

þekktu til skólans að mikill ávinningur væri af þeirri starfsemi sem þar færi fram. Þau 

félög sem átt hafa nemendur í skólanum töldu flest að námið þar væri að skila sér beint 

aftur inn í starfið hjá félaginu þeirra og flest félaganna styrktu sína nemendur til veru í 

skólanum. Við skólann kenna alltaf fagaðilar og er það liður í að viðhalda þeirri góðu 
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samvinnu sem ætið hefur verið á milli atvinnu- og áhugahreyfingarinnar. Athugasemdir 

voru þó gerðar við aðgengi fatlaðra en það var eini skugginn sem féll á umræðuna um 

skólann. 

Áhugaleikfélögin í landinu eru eins misjöfn og þau eru mörg en þó eiga þau það öll 

sameiginlegt að þar fer fram mikið og gott sjálfboðaliðastarf sem miðar að því að 

leiklist sé aðgengileg öllum landsmönnum sem áhuga hafa hvort heldur sem þátttakandi 

eða áhorfandi. Niðurstaða rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að bakland 

áhugaleikfélaganna sé nokkuð sterkt og að þeir sem gefa sig í starfið vinni af heilum 

hug í framgangi leiklistar á Íslandi hvort sem um er að ræða bakland félaganna heima í 

héraði eða baklandið í Bandalagi íslenskra leikfélaga. Flest bendir til að upplifun 

viðmælenda af nærsamfélaginu sé nokkuð jákvæð og að sátt ríki um starfsemi þeirra þó 

að alltaf megi gera betur. Helstu erfiðleikar sem félögin standa frammi fyrir eru hvað 

varðar mannafla og húsnæði. Hlutverk nærsamfélagsins er að hlúa að starfseminni svo 

áhugaleikfélögin geti haldið áfram að blómstra og eitt af mikilvægustu skilyrðunum til 

að það gangi upp er að hafa öruggt húsaskjól. 

5.3. Hagnýtt og fræðilegt gildi rannsóknar og hugmyndir að 

frekari rannsóknum 

Áhugaleikfélögin eru lítið rannsökuð eins og margoft hefur komið fram og því 

mikilvægt að halda rannsóknum áfram. Áhugavert væri til dæmis að skoða 

áhugaleikfélögin í samanburði við aðrar áhugahreyfingar hvort sem það eru íþróttir eða 

skátastarf eða hvað sem er. Í því ljósi væri forvitnilegt að skoða hvernig fólk úr öllum 

áttum getur fundið samhljóm í að gera eitthvað saman og stækka sem einstaklingar. 

Einnig væri forvitnilegt að skoða áhugaleikfélögin út frá sjónarhóli sveitarfélaganna 

sjálfra og kanna viðhorf sveitarstjórnarmanna til starfsemi á borð við áhugaleikfélög. 

Íþróttahreyfingin í landinu hefur áunnið sér nokkuð háan sess þegar kemur að 

fjárveitingum sveitarfélaga og það má alveg velta fyrir sér af hverju leiklistin hefur ekki 

náð sömu hæðum. Mögulega kemur það til með að breytast nú þegar leiklist er orðin 

hluti af aðalnámskrá grunnskólanna og hún því orðin viðurkenndara fag. Í raun 

vöknuðu miklu fleiri spurningar við úrvinnslu þessarar rannsóknar en þau svör sem 

fengust og ótal margt sem þarf að rannsaka betur.  

Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að geta nýst áhugaleikfélögum um allt land þegar 

kemur að því að semja við sitt sveitarfélag um einhverskonar stuðning. Jafnframt gæti 
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hún nýst sveitarstjórnarfólki, almenningi, skólafólki og í raun öllum sem hafa einhvern 

áhuga á menningarstarfi í íslensku samfélagi. Þrátt fyrir að Austurland og Vestfirðir 

hafi orðið út undan í þessari rannsókn voru þau leikfélög sem valin voru til þátttöku 

það fjölbreytt og ólík og með mismunandi reynslu að flestir ættu að geta fundið eitthvað 

nothæft í niðurstöðunum. Ákveðinn samhljómur var til dæmis þegar koma að 

umræðunni um húsakosti og það var áberandi hvað félögin voru sammála um mikilvægi 

þess að hafa fastan samastað fyrir starfsemi sína og sýningahald sem gefur vísbendingu 

um að það skipti ekki máli hvar á landinu félagið er eða hver baksagan er 

húsnæðismálin eru greinilega ofarlega á baugi.  

Rannsakanda þykir við hæfi að enda á öðru erindi úr sameiningarsöng Bandalags 

íslenskra leikfélaga því það er jú galdurinn að skapa sem dregur áhugaleikarann af stað 

inn í leikfélög landsins og stuðlar þannig að fjölbreyttri menningu fyrir alla landsmenn. 

Sá grátur, sú gleði  
sá galdur að skapa 

fegurð oft furðu vekur. 
En ef ég er álitinn 

ærunni tapa 
af að leika er ljóst ég er sekur“ 

Oddur Bjarni Þorkelsson 
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7. Viðaukar 

7.1. Viðauki 1 – viðtalsrammi 

1. Hvernig er starfsemi félagsins háttað, eru fastir póstar eða bara eftir því 

hvernig vindur blæs í hvert skipti 

a. Leiksýningar 

b. Önnur starfsemi (námskeið, stuttverkadagskrá??) 

2. Hvernig gengur þínu/ykkar leikfélagi að fá fólk í starfið? 

a. Skiptir aldur máli 

b. Kyn 

c. Þjóðerni  

d. Aðra en leikara, búningar, tæknifólk, fólkið á bak við tjöldin 

3. Nú er leiklist orðin hluti af aðalnámskrá grunnskólanna, finnst þér það vera að 

skila sér í aukinni þátttöku í áhugaleikfélögum? 

4. Hvað með skóla Bandalagsins, (er þitt félag að senda nemendur í skólann)? 

a. finnst þér hann vera að skila miklu til baka til félagsins? 

b. hefur aukin menntun áhugaleikara orðið til þess að aðrir sem ekki hafa 

sótt slík námskeið veigra sér við að taka þátt í starfinu? 

c. Eru sýningarnar orðnar vandaðri fyrir vikið? 

5. Eruð þið með fast húsnæði fyrir starfsemi ykkar? 

6. Styður samfélagið/sveitarfélagið við bakið á áhugaleikfélaginu þínu á einhvern 

hátt? 

a. Telur þú að það ríki skilningur hjá sveitarfélögum á mikilvægi starfsemi 

á borð við áhugaleikfélög í samfélaginu? 

7. Verður þú var/vör við fordóma í garð félagsins?  

a. Frá almenningi 

b. Frá stjórnvöldum, er einhver samningur í gangi á milli leikfélagsins og 

sveitarfélagsins 

8. Þegar kemur að því að ákveða leikverk til sýninga, hvernig stendur þitt félag að 

því? 

a. Fer það eftir leikhópnum sem er til umráða? 

b. Eruð þið bundin af húsnæðinu á einhvern hátt?  

c. Veltið þið fyrir ykkur kynjahalla eða hvort leikritið er viðeigandi, 
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9. Hefur þitt/ykkar leikfélag þurft að takast á við vandamál sem snúa að 

kynferðislegri áreitni og hvernig var þá brugðist við því?  

a. Breyttist eitthvað í þeim efnum við #metoo byltinguna 

b. Hefur þetta eitthvað verið rætt innan félagsins og þá hvernig myndi vera 

brugðist við? 

c. Hafið þið þurft að aðlaga sýningu að nútímanum vegna álitaefna sem 

tengjast metoo? 

10. Telur þú að vaxandi samkeppni við aðra afþreyingu áhrif á stöðu 

áhugaleikfélaga? 

a. Varðandi aðsókn 

b. Varðandi þátttöku 

c. Varðandi bakhjarla 

11. Nú hefur áhugaleikfélögum fækkað á landinu undanfarin ár, kanntu einhverja 

skýringu á því? 

 


