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Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BA-prófs frá Sviðshöfundabraut við 

Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi 

höfundar. 



Útdráttur 

 

Hin persónulega saga í sviðslistum er viðfangsefni þessarar ritgerðar þar sem markmið er 

að skoða hvernig listafólk hér á landi vinnur með persónulegar sögur fólks í verkum sínum. 

Sérstök áhersla er á siðferði og hvaða siðferðilegu spurningar sviðslistafólk getur staðið 

andspænis í ferlinu og rýnt var í þrjú íslensk verk, Flóð, Hún pabbi og Sóley Rós 

ræstitæknir og rætt við þrjá listamenn Björn Thors, Hannes Óla Ágústsson og Maríu 

Reyndal um þeirra reynslu á þessu sviði. Ritgerðin skiptist í þrjá kafla og byggir að mestu 

leyti á bók Clark Baim, Staging the Personal – A Guide to Safe and Ethical Practice sem 

kom út 2020. Í fyrsta kafla er greint frá hugtakinu leikhús hinnar persónulegu sögu, 

einkenni sjálfsævisögulegra verka og heimildaverka og umfjöllun um verkin þrjú og 

kveikjuna að þeim. Hvað þarf að hafa í huga er tekið fyrir í öðrum kafla með áherslu á 

siðferði og tilgang, hver hann var í sýningunum og áhrifin að deila sögu sinni í viðtölum. Í 

þriðja kafla er kastljósinu beint að því hvaða siðferðilegu spurningar og áskoranir 

listafólkið mætti í ferlinu og hvaða viðbrögð verkin fengu. Niðurstöður sýna að sviðsetning 

hinnar persónulegu sögu hafði jákvæð áhrif á fólkið sem deildi sögum sínum í verkunum 

þremur. Á sama tíma krefst það mikils af listafólkinu hvernig það stóð að undirbúningi og 

framkvæmd og vann verkin. Verkin voru ólík að umfangi og reyndu mis mikið á fólkið 

sem deildi sögu sinni í viðtölum. Þær siðferðilegu spurningar sem mættu listafólkinu voru 

af svipuðum toga, sem þurfti að vega og meta í öllu ferlinu til þess að valda þátttakendum 

og þeim sem tengdust sögunni ekki skaða og friðhelgi einkalífs fólks væri virt. Viðbrögð 

áhorfenda voru jákvæð og í sumum tilfellum hreyfðu verkin mjög mikið við fólki og áttu 

sinn þátt í að stuðla að breytingum innan heilbrigðiskerfisins sem dæmi.  
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Inngangur 

Hin persónulega saga raunverulegs fólks hefur verið vinsælt viðfangsefni í sviðslistum 

undanfarna áratugi og hefur sviðslistasenan hér á landi ekki farið varhluta af því eins og 

mörg dæmi sanna. Um er að ræða fjölbreytta flóru, hvernig verkin eru unnin og flutt á 

sviði. Algengt er að leikarar séu í hlutverki persónu sem sagan byggir á meðan aðrir flytja 

eigin sögu sjálfir eins og í verkinu Quality control sem unnið var af þýska leikhúshópnum 

Rimini Protokoll. Í því verki var fötluð kona sem sagði sögu sína af því að fatlast í slysi 

tvítug að aldri.1 Rimini Protokoll hópurinn þróar oft sviðsverk, performans innsetningar og 

hljóðverk í samvinnu við sérfræðinga; fólk sem hefur þekkingu og hæfni sem er fyrir utan 

leikhúsið.2 Heimildaleikhús er aðferð sem byggir á heimildum frá liðnum atburðum eða 

sögum úr samtímanum og fjallar oft um núlifandi fólk eins og gert var í verkunum Flóð og 

Sóley Rós ræstitæknir sem voru sett upp 2016. Bæði þessi verk fjalla um erfiða atburði í 

lífi fólks um áföll og missi, annað vegna náttúruhamfara en hitt vegna mannlegra mistaka í 

heilbrigðiskerfinu. Í báðum þessum verkum eru leikarar sem flytja verkið en ekki persónan 

sjálf sem á söguna, eins og í Hún pabbi sem var flutt af Hannesi Óla Ágústssyni leikara 

2017. Þessi þrjú verk og mörg önnur sem hafa verð sýnd hér á landi heyra undir 

skilgreininguna The theatre of personal stories eða leikhús hinnar persónulega sögu sem er 

megin viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Í þessari ritgerð verður rannsakað hvernig sviðslistafólkið (Björn Thors, Hannes Óli 

Ágústsson og María Reyndal) unnu með persónulegar sögur fólks í sýningunum Flóð, Hún 

pabbi og Sóley Rós ræstitæknir. Sérstök áhersla er lögð á að skoða siðferði og hvaða 

siðferðislegu spurningar listafólkið stóð frammi fyrir í ferlinu. Auk þess mun ég skoða 

hvaða áhrif verkin höfðu á þátttakendur og áhorfendur sem og hvaða viðbrögð sýningarnar 

fengu. 

Af hverju hef ég áhuga á að skoða sviðsetningu á persónulegum sögum fólks? Í fyrsta lagi 

hef ég lengi haft áhuga á að nota sviðslistir sem vettvang til að skoða reynslu fólks og 

afhjúpa hið ósýnilega. Ég gerði óhefðbundið lokaverkefni í BA námi í þroskaþjálfafræði 

og vann leikverk og ljósmyndagjörning í samvinnu við fólk með þroskahömlun. Í MA 

námi í fötlunarfræði vann ég að rannsókn um reynslu fatlaðs fólks af vinnumarkaði og 

 
1 Rimini Protokoll, „Quality control,“ verk eftir Helgrad Haug og Daniel Wetzel.   
2 Rimini Protokoll, um hópinn, https://www.rimini-protokoll.de/website/en/about  

https://www.rimini-protokoll.de/website/en/about
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vinnusamningi öryrkja og gerði leikverkið Þú ert fín en. Verkið er leikgerð byggt á einu 

rannsóknarviðtali sem ég vann á námskeiði í leikgerð í opna Listaháskólanum vorið 2015. 

Á námskeiðinu heyrði ég fyrst af Rimini Protokoll hópnum og er verkið Þú er fín en undir 

áhrifum þess hóps. Verkið var leiklesið af mér og fleirum í kennslustofu á Jafnréttisdögum 

Háskóla Íslands um haustið 2015. Vinnan við gerð þessarar rannsóknar og leikverks gekk 

mjög nærri mér og konunni sem verkið fjallar um. Ég kláraði ekki MA ritgerðina mína og 

fann að áhugi minn var ekki í fræðunum heldur listinni. 

Í öðru lagi er kveikjan að þessari ritgerð leikverkið KÁM – Þeir síðustu verða fyrstir sem 

ég skrifaði í febrúar og mars 2021 og er lokaverkefni mitt á Sviðshöfundabraut. Verkið 

byggir á minningum úr lífshlaupi mínu og leið mína inn í Listaháskólann. Mín upplifun af 

því að fatlast á unglingsaldri, upplifun mín af þunglyndi móður minnar sem og sögu ömmu 

minnar sem átti barn með amerískum hermanni. Verkið er þroskasaga og tilraun mín til að 

skila skömm; drusluskömm sem ég hef erft í gegnum formæður mínar. Ég velti fyrir mér 

hvort þessi skrif hafi verið einskonar þerapía eða heilun fyrir mig? Einnig velti ég fyrir mér 

siðferðilegum spurningum eins og að afhjúpa ýmislegt persónulegt um nána ættingja mína, 

móður og ömmu sem eru báðar fallnar frá. Ég valdi að nota ekki gervinöfn í verkinu mínu 

og er það ákveðin berskjöldun og grimmd sem mér finnst einna erfiðust gagnvart þeim sem 

standa mér nærri. Markmið mitt var að reyna að búa til listaverk út frá mínu lífshlaupi. 

Þessi ritgerð er í raun leið fyrir mig til að afla þekkingar á því hvernig aðrir listamenn hafa 

unnið með sviðsetningu á persónulegum sögum og tekist á við þau siðferðilegu atriði sem 

óneitanlega fylgja slíkum verkum. Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um leikhús 

hinnar persónulegu sögu og rætur þess. Greint frá mun á sjálfsævisögulegum verkum og 

heimildaverkum. Þar á eftir sagt frá verkunum þremur Flóð, Hún pabbi og Sóley Rós 

ræstitæknir og kveikjuna að baki þeim. Annar kafli fjallar um hvað þarf að hafa í huga 

þegar unnið er með sviðsetningu á persónulegum sögum fólks út frá siðferði og tilgangi - 

hver hann er í sýningunum þremur. Í þriðja kafla verður komið inn á hvaða siðferðilegu 

spurningar og áskoranir listafólkið mætti í vinnuferlinu, hvaða áhrif ferlið hafði á 

þátttakendur og viðbrögð áhorfenda við sýningunum. Niðurstaðan er sú að það er 

vandasamt og krefjandi verkefni að vinna með persónulega sögu fólks í sviðslistum. 

Sviðslistafólk þarf að gæta að ýmsum siðferðilegum atriðum í öllu ferlinu. Ef vel er að 

verki staðið geta áhrifin verið styrkjandi heilunarferli fyrir manneskjuna. 
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1. Sviðsetning hinnar persónulegu sögu 

Um áratugaskeið hefur orðið hröð þróun er varðar leikhús, form og aðferðir sem byggja 

með beinum hætti á persónulegri sögu einstaklinga, flytjanda, áhorfenda og almennings 

sem hafa sögu að segja. Allt frá sjálfsævisögulegum verkum til rannsóknar og 

heimildaverka. Verk er byggja á raunverulegri reynslu fólks geta bæði verið áhrifarík og 

umbreytandi fyrir þátttakendur og áhorfendur. Að flytja sögur af raunverulegum atburðum 

var viðfangsefni í leikritum Grikkja til forna. Á seinni hluta tuttugustu aldar átti sér stað 

mikil breyting á hinu alþjóðlega sviði, breyting er snýr að einstaklingnum og hans lífi. Hin 

persónulega saga fólks, reynsla þess og barátta varð viðfangsefni sviðslista.3 En hver er 

ástæðan fyrir því að hin persónulega saga er orðin svo algeng í megin straumi leikhúsa? 

Því verður svarað í þessum kafla. 

1.1 Hvað er leikhús hinnar persónulegu sögu? 

Clark Baim höfundur bókarinnar Staging the Personal – A Guide to Safe and Ethical 

Practice, notar hugtakið „theatre of personal stories“ eða leikhús hinnar persónulegu sögu 

sem regnhlífarhugtak yfir allt leikhúsform sem inniheldur persónulega sögu einstaklinga og 

einnig sameiginlega sögu fólks af ákveðnum atburði.4  Verkið Flóð er dæmi um atburð sem 

snerti marga einstaklinga og þjóðina. Að sögn Clark Baim er leikhús hinnar persónulegu 

sögu nýtt hugtak; ekki birtst í fræðibókum fyrr en nú þó svo að nokkrir leikhúshópar noti 

hugtakið í lýsingu á vinnu sinni á vefsíðum sínum.5 Leikhús hinnar persónulegu sögu er 

breitt svið sem Clark Baim útskýrir á eftirfarandi hátt; 

The theatre of personal stories is an intentionally broad genre that encompasses any theatre or 

drama-based practice where people present or explore their personal stories, or where people‘s 

personal stories are dramatized and performed by others. This can be directly personal 

material, or it can be fictionalized (based on a true story) in order to create aesthetic distance, 

preserve confidentially, protect vulnerable participants, or for other reason.6 

Efnið sem tekið er fyrir getur verið byggt á persónulegri reynslu eða skáldskap sem byggir 

á sannri sögu - í þeim tilgangi að skapa fagurfræðilega fjarlægð, tryggja trúnað og friðhelgi 

einkalífs sem og til að vernda þátttakendur sem eru í viðkvæmri stöðu. 

Theatre of personal stories arise from a confluence of emergent trends across a wide spectrum 

of socio-cultural, political, historical and artistic domains, … and it is a type of theatre that has 

 
3 Clark Baim, „Introduction.“ Í Staging the Personal: A Guide to Safe and Ethical Practice (UK: Palgrave 

Macmillan, 2020), 2. 
4 Ibid., 5. 
5 Ibid., 5. 
6 Clark Baim, „History: An Archeology of the Theatre of Personal Stories,“ 21. 
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many uses and great potential impact for audiences and participants, at the same time it is a 

type of theatre that requires serious attention to ethics and psychological safety in the process 

of theatre-making.7 

Leikhús hinnar persónulegu sögu sprettur þannig út frá þáttum er tengjast sögulegum, 

félagslegum, menningarlegum, pólitískum og listrænum áhrifavöldum. Þetta er tegund 

leikhúss sem hefur marga jákvæða eiginleika og getur verið áhrifaríkt bæði fyrir 

þátttakendur og áhorfendur. Á sama tíma er það tegund leikhúss sem krefst mikillar athygli 

er varðar siðferði og sálfræðilegt öryggi í öllu ferlinu. Oft á tíðum er um að ræða skelfilega 

reynslu og áföll sem varpað er fram og endurheimt/sótt á sviði af persónunni sjálfri sem 

upplifði reynsluna.8 Clark Baim nefnir verkið The Two Worlds of Charlie F sem dæmi um 

róttæka sjálfsafhjúpun (e.self-exposure) þar sem áhorfendur upplifa reynslu ungs manns, 

hermanns er missir báðar fætur stríði í Afganistan. Daniel Shaw, ungi hermaðurinn, tjáði 

Clark Baim eftir sýninguna að verkið Charlie F væri endurhæfingardrama, hluti af 

endurhæfingu hermanna vegna þeirrar líkamlegu og sálrænu þjáningu sem hlýst af átökum 

í stríði.9 Þekkt er að leikhúsið getur einnig verið staður fyrir þerapíu, hreinsun og heilun. 

Leikhús forn Grikkja var einskonar meðferð fyrir fjöldann í kjölfar stríðs með það að 

markmiði að sameiginleg vitneskja nái fram að ganga og samfélagsleg hreinsun og heilun 

gæti átt sér stað.10 Í viðtölum við Björn Thors og Maríu sem ég tók við þau, kom fram að 

bæði ferlið og sýningarnar Flóð og Sóley Rós ræstitæknir hafi falið í sér heilunarmátt fyrir 

marga. 

Rætur leikhúss hinnar persónulegu sögu er í fyrsta lagi komið frá tilraunum í leikhúsi, það 

er performans og performans list. Í öðru lagi liggja rætur þess með tilkomu sálfræðidrama, 

í þriðja lagi, uppgangi heimilda og aktivista leikhúss þar sem áhersla er á pólitískar og 

félagslegar breytingar. Í fjórða lagi er það samband milli leikhúss, þerapíu og hagnýta 

leikhússins og síðast en ekki síst er það leiðin í átt að sjálfsævisögu og sjálfsafhjúpun í 

leikhúsinu.11 Í lok nítjándu og byrjun tuttugustu aldar var mikið um tilraunir og nýbreytni. 

Áherslan var á leikhús sem rannsóknarstofu. Leikstjórar, leikskáld og leikarar vildu 

brjótast undan gamaldags aðferðum hins hefðbundna leikhús. Áhrif frá leikstjóra eins og 

Stanislavski sem hvatti leikara til að byggja á eigin lífsreynslu og ímyndunarafli til þess að 

 
7 Clark Baim, „Introduction.“ Í Staging the Personal: A Guiede to Safe and Ethical Practice, 5. 
8 Clark Baim, „History: An Archeology of the Theatre of Personal Stories,“ 21. 
9 Clark Baim, „Introduction,“ 4. 
10 Clark Baim, „History: An Archeology of the Theatre of Personal Stories,“ 46. 
11 Ibid., 27. 
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gera persónuna og innra líf hennar trúverðugt á raunsæjan hátt.12 Með þessu móti verður 

leikhúsið staður fyrir sjálfsuppgötvun leikarans, þar sem hið persónulega líf hans verður 

aðgengilegt eða opinbert, í gegnum skáldaða sögupersónu. Þetta er stórt skref í átt að 

leikhúsi hinnar persónulegu sögu þar sem hulan er afnumin.13 Í verkum Kriðpleirs er leikið 

sér með sviðsetningu sjálfsins, meðlimir hópsins koma fram sem þeir sjálfir, í ýktari útgáfu 

en þeir eru í raun og veru. Mörkin milli sviðspersónunnar og leikarans eru hæfilega 

óskýr.14 Friðgeir Einarson, höfundur og flytjandi verksins Club Romantica, kemur fram 

sem Friðgeir Einarsson eins og Hannes Óli Ágústsson í verkinu Hún pabbi. Club 

Romantica er sjálfsævisöguleg sýning frá 2019 og snýst um leit Friðgeirs að hinni 

raunverulegu konu, eiganda myndaalbúma sem Friðgeir keypti á flóamarkaði í Belgíu. 

Sýningin er um þessa konu og ástæðurnar fyrir því af hverju þessi persónulegu albúm 

enduðu á flóamarkaði.15 Áhorfendur sem hafa séð sýninguna vita að í ljós kemur að konan 

hafði átt við andleg veikindi að etja og endaði líf sitt. Hér má spyrja hvort það sé 

siðferðislega rétt að spinna verk um ókunnuga konu sem er fallin frá og hefur ekki 

hugmynd um að lífi hennar sé varpað upp á íslensku leiksviði. 

Leikhús hinnar persónulegu sögu felur í sér að líf fólks og hið hversdagslega verður að list 

sem á erindi við fólk. Áhersla er á að brjóta skilin milli listar og lífsins sjálfs til að hjálpa 

fólki til að ögra eigin viðhorfi á sjálfa sig og sambandi sínu við aðrar manneskjur og 

heiminn í kring.16 Leikhús hinnar persónulegu sögu er endurvarp til sjöunda áratugarins 

þar sem listin var tekin niður af stalli og fókusinn færðist frá hlutbundinni list yfir í 

performans, viðburð og reynslu. Í því ljósi er hægt að líta svo á að leikhús hinnar 

persónulegu sögu sé lýðræðisleg.17 Þannig verður sviðið ekki aðeins fyrir elítuna og 

ráðandi menningu til spegla sig í heldur koma fram nýjar raddir og sögur. Hin síðustu ár 

hefur leikhús hinnar persónulegu sögu verið skilgreint sem partur af meginstraums 

leikhúsi.18 

Leikhús hinnar persónulegu sögu er því regnhlífarhugtak yfir allt leikhúsform sem 

inniheldur persónulega sögu einstaklinga og/eða sameiginlega sögu hópa. Efniviður verka 

getur verið byggður á persónulegri reynslu eða skáldskap sem byggir á sannri sögu. Rætur 

 
12 Clark Baim, „History: An Archeology of the Theatre of Personal Stories,“ 28. 
13 Ibid., 28-29. 
14 Guðni Tómasson, „Ýktar útgáfur af góðum vinum“, Fréttatíminn - 58. tölublað (24.09.2016). 
15 Sigríður Jónsdóttir, „Blaðað í fortíðinni.“ Leikgagnrýni í Fréttablaðið – 61. tölublað (13.03.2019). 
16 Clark Baim, „History: An Archeology of the Theatre of Personal Stories“, 30. 
17 Ibid., 30. 
18 Ibid., 50. 
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þess koma frá tilraunum í leikhúsi við lok nítjándu og byrjun tuttugustu aldar og einkum 

performans listar frá 1960. Um er að ræða tegund leikhúss er felur í sér marga jákvæða 

eiginleika fyrir flytjendur, sem hluti af heilunar- og bataferli eins og var raunin í The Two 

Worlds of Charlie. En á sama tíma er um ræða tegund leikhúss sem felur í sér siðferðilegar 

áskoranir. Þær  þarf að vega og meta út frá friðhelgi einkalífs og meðferð 

persónuupplýsinga eins og í verkinu Club Romantica og réttinum til tjáningarfrelsis.  

1.2 Sjálfsævisaga, heimilda- og rannsóknarleikhús 

Clark Baim segir að „The 1980s we saw the rice of the full-length autobiographical 

monologue focused on poignant memoir, social and political commentary and artistic re-

visioning of one´s personal experiences.“19 Aðferðir sjálfsævisögulegs leikhúss eiga einnig 

rætur að rekja til annarrar bylgju femínisma. Einn af þeim fyrstu róttæku hópum sem 

notuðu sjálfsævisögulega frásögn samhliða öðrum tilraunum var kvennaleikhúsið It‘s 

Alright to be Woman sem komu fram víða í Bandaríkjum frá 1970-1976. Konurnar notuðu 

eigið líf sem efnið í leikverk þar sem þemað gat verið reynsla af  móðurhlutverkinu, 

hjónabandi, kúgun, nauðgun eða ótti við að koma út sem lesbía.20 Bobby Baker performans 

listamaður frá Bretlandi er hluti af þessari bylgju og hefur flutt sjálfsævisögulegan 

performans í Drawing on a Mother Experince frá 1998.21 Verkið byggir á persónulegri 

reynslu Bobby af móðurhlutverkinu og varpar ljósi á hvað störf kvenna innan heimilisins 

voru álitin vanmetin. Bobby hefur einnig fjallað um reynslu sína af geðrænum erfiðleikum 

í verkum sínum.22  

Innan sjálfsævisögulega leikhússins eru fjölbreytileg form en það sem einkennir verk undir 

þeim hatti er að flytjandinn flytur eigin persónulega sögu fyrir áhorfendur. Sumir 

undirflokkar undir sjálfsævisögunni eins og ,,Theatre of Witnesses“, leggur áherslu á að 

hjálpa hópi einstaklinga að flytja sína sameiginlegu sögu fyrir áhorfendur. Í sumum 

tilfellum er sagan sett í form skáldskapar. Lykil atriðið er að sá sem segir söguna, eigandi 

hennar, er viðstaddur sem performer eða segir söguna.23 Undirflokkar innan 

sjálfsævisögulega leikhússins eru fjölmargir eins og Self-revelatory performance, 

Autobiographycal and Auto-ethnographic theatre, Life story theatre, Theatre of witnesses, 

 
19 Clark Baim, „History: An Archeology of the Theatre of Personal Stories,“ 49-50. 
20 Clark Baim, ibid., 49. 
21 Deirdre Heddon, Autobiography & Performannce, 3.  
22 Bobby Baker. Drawing on A Mother‘s Experince. Vefsíða Artsadmin, 

https://www.artsadmin.co.uk/project/drawing-on-a-mother-s-experience/  
23 Clark Baim, „History: An Archeology of the Theatre of Personal Stories,“ 22. 

https://www.artsadmin.co.uk/project/drawing-on-a-mother-s-experience/
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Ritual Theatre, Refugee performance, Autobiographical storytelling, auk annara.24 Ég valdi 

að hafa ensku heitin í stað þess að reyna að þýða þau yfir á íslensku svo áhugasamir 

lesendur geta leitað frekari upplýsinga. 

Undir heimilda- og rannsóknarleikhús aðferða er venjan sú að leikarar flytja hina sönnu 

sögu fólks sem er yfirleitt ekki á staðnum á meðan flutningur verksins stendur yfir. Sagan 

sem sögð er á sviði er venjulega sótt og verður til í gegnum workshops/vinnusmiðjur, 

viðtöl og heimildir af ýmsu tagi svo sem úr tímaritum, skýrslum, rannsóknum og með 

vettvangs athugun. Sagan getur verið framsett sem ævisaga eða í skáldlegu formi og er 

bæði nöfnum fólks og persónueinkennum breytt.25 Undir þessum hatti má nefna 

Testimonial theatre, Biographical theatre (ævisögu leikhús), Documentary theatre, 

(heimildarleikhús)  Site-specific performance, Investigative/journalistic theatre, Verbatim 

theatre o.fl.26   

Í ritgerð Kolfinnu Nikulásdóttur Lifandi viðfang - hvernig Tengdó breytti Magneu er fjallað 

ýtarlega um heimildaleikhús og verbatim aðferðina og sjónum sérstaklega beint að verkinu 

Tengdó. Fram kom í ritgerð Kolfinnu að sýningin gekk mjög nærri Magneu andlega og 

líkamlega. Hún varð að leita sér hjálpar og leggjast inn á geðdeild í kjölfarið. Magnea 

endurupplifði erfiða reynslu og áföll úr æsku við að horfa á sögu sína á sviði í 

Borgarleikhúsinu.27 Í ritgerð Kolfinnu er umfjöllun um hvaða áhrif verkið hafði á Magneu 

og hve vandasamt getur verið að vinna heimildaverk, en siðferði er ekki tekið sérstaklega 

fyrir. Clark Baim bendir sérstaklega á það í bók sinni Staging the Personal um mikilvægi 

þess að sviðslistafólk hugi að siðferðilegum atriðum og öryggi þátttakenda þegar 

persónulegar sögur fólks eru sviðsettar. Hann gerir greinarmun á hvort sagan sem sögð er 

sé reynsla af áfalli eða atburður úr fortíð sem fólk hefur náð að vinna úr, eða er enn óleyst. 

Til dæmis er eitthvað sem var sársaukafull reynsla eða tráma úr fortíð, en er búið leysa úr, 

sögur sem skilgreina má sem nonclinical psychodrama.28 Í tilfellum þar sem sögur eru 

hvað viðkvæmastar og eru enn óleystar getur persónulega sagan á sviði gert fólk mjög 

 
24 Clark Baim, „History: An Archeology of the Theatre of Personal Stories,“ kafli 2, í Staging the Personal: 

A Guiede to Safe and Ethical Practice, 22-23. 
25 Ibid., 23. 
26 Ibid., 23-24. 
27 Kolfinna Nikulásdóttir, Lifandi viðfang – hvernig Tengdó breytti Magneu, BA ritgerð Sviðshöfundabraut, 

LHÍ, 2016. 
28 Clark Baim, „Praxis: The Drama Spiral,“ kafli 4, í Staging the Personal: A Guiede to Safe and Ethical 

Practice, 138. 
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berskjaldað og viðkvæmt. Ef ábyrgðaraðili er ekki menntaður sem þerapisti er mikilvægt 

að fá leiðsögn fagfólks á því sviði t.d. psychodramatista eða dramatherapista.29 

Sjálfsævisagan verður áberandi á níunda áratugnum þar sem róttækir hópar og 

kvennaleikhúsið nota eigið líf í leikverk og performans til að varpa ljósi á veruleika sinn og 

stöðu. Í sjálfsævisögulegum verkum flytur flytjandinn sögu sína fyrir framan áhorfendur en 

í heimilda- og rannsóknarleikhúsinu flytja leikarar söguna. Söguefnis í heimildaleikhúsi er 

venjulega aflað í gegnum vinnusmiðjur, viðtöl og heimildir af ýmsum toga. Þegar unnið er 

með persónulegar sögur fólks þarf sviðslistafólk að vera meðvitað um hvort sagan byggi á 

áfalli sem fólk hefur unnið úr eða sé enn óleyst. Því áföll úr fortíð og erfið reynsla birt á 

leiksviði getur gert fólk mjög berskjaldað og viðkvæmt eins og í tilfelli Magneu í verkinu 

Tengdó. 

1.3 Verkin þrjú, Flóð, Hún pabbi og Sóley Rós ræstitæknir 

Hér mun ég fjalla um þær sýningar sem ritgerðin hverfist um; Flóð, Hún Pabbi og Sóley 

Rós ræstitæknir. Ég valdi að taka þessi þrjú verk þar sem umfjöllunarefni þeirra eru ólík en 

á sama tíma lík og fjalla um áföll, hamfarir, missi og breytingar. Tvö þeirra falla undir 

skilgreininguna heimildaverk, þ.e. Flóð og Sóley Rós ræstitæknir, sem eru leikin af 

leikurum, en Hún pabbi er sjálfsævisögulegt heimildaverk þar sem Hannes Óli Ágústsson 

leikari segir sína sögu sjálfur á sviðinu. 

Flóð var frumsýnt á Litla sviði Borgarleikhússins 22. janúar 2016. Höfundar verksins eru 

Hrafnhildur Hagalín leikskáld og Björn Thors leikari, en hann sá einnig um leikstjórn. Flóð 

fjallar um þann stóra atburð þegar snjóflóð féll á Flateyri 26. október 1995 með þeim 

afleiðingum að tuttugu manns fórust. Flóð er heimildaverk en má einnig kalla 

frásagnarleikhús að sögn Björns Thors í viðtali í Morgunblaðinu. Verkið byggist á 

viðtölum sem þau Björn og Hrafnhildur tóku við ýmsa aðila sem upplifðu flóðið.30 

Kveikjan sprettur út frá persónulegri reynslu Björn Thors en aðdragandinn að verkinu var 

langur. Á þeim tíma sem snjóflóðið fellur á Súðavík og Flateyri er Björn nemandi við 

Menntaskólann í Hamrahlíð; 

Snjóflóðið á Súðavík var auðvitað mikill harmur en fór einhvern veginn minna inn í 

þjóðarsálina, þó það hafi verið hræðilegur atburður. Snjóflóðið á Flateyri hafði einhvern vegin 

meiri áhrif … ekki síst fyrir okkur þar sem það vorum svo margir Flateyringar í MH. Tveir 

vinir okkar, tveir strákar sem sátu með okkur á borði en höfðu þessa önn, verkfallsönn, hætt í 

skólanum og flutt aftur heim til þess að sigla. Svo ílengdust þeir þar og svo fellur flóðið, annar 

 
29 Ibid., 142. 
30 Silja Björk Huldudóttir, „Margradda frásögn.“ Morgunblaðið, -16. tölublað (21.01.2016). 
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þeirra er í húsi sem er inn á hættusvæði og hinn er inn á svæði sem er öruggt og þetta víxlast. 

Sá sem er inni á græna svæðinu ferst með pabba sínum og hinn er ræstur út um miðja nótt til 

þess að fara að leita. Þetta hafði mjög mikil áhrif á okkur öll og var mikil tráma stund fyrir alla 

nemendur skólans. Við misstum skólabróður okkar og margir misstu ættingja og fjölskyldur. 

Þetta er ástæðan að flóðið bítur sig í mig á þessum tímapunkti.31 

Mörgum árum seinna eftir útskrift sem leikari rata til hans verkefni sem tengjast Flateyri að 

hans sögn. Við undirbúning og tökur á kvikmyndinni París Norðursins sem kom út 2014 er 

Björn staddur á Flateyri og lýsir eftirminnilegri stund þaðan; 

ég ligg upp í rúmi í gulu blokkinni á Flateyri og er að leita að lesefni um Flateyri og dett þar 

niðr‘á grein eftir Eirík Finn Greipsson, sem er faðir þessa vinar míns úr skólanum sem grófst 

undir í flóðinu. Og hann lýsir í grein inn á bloggsíðu sinni sem heitir Örlaganóttin, aðdraganda 

hamfaranna og sögu þessarar fjölskyldu. Og þar sem ég ligg upp í rúminu fyrir framan tölvuna 

mína, horfi ég beint upp á Skollahvilft þar sem flóðið fellur úr. Þessi saga og situasjón beit 

mig alveg. Og þetta fer að vinda upp á sig í kjölfarið af því.32 

Ári seinna fer Björn að vinna í handriti að kvikmynd um flóðið og viðrar hugmyndina í 

Borgarleikhúsinu. Sú hugmynd þróast út í að gera leikverk. Ein pæling Björns var að gera 

einleik, innblásið frá verkinu Djúpið eftir Jón Atla Jónasson. Kristín Eysteinsdóttir sem þá 

var leikhússtjóri vildi gera eitthvað í tilefni af því að það voru tæp tuttugu ár liðin frá 

flóðinu. Hrafnhildur Hagalín, leikskáld, kemur inn í verkefnið með Birni og þau hefja 

undirbúning í janúar 2015. Björn segir að þá hafi sprottið strax umræðan um; 

hvernig gerum við þetta? Er þetta hægt og hvað finnst fólki um þetta og má þetta? Fullt af 

fólki sem ferst í flóðinu og má gera svona gagnvart nánustu aðstandendum? Hverja má maður 

tala við og við hverja má maður ekki tala við? Hvernig nálgastu viðmælendur, án þess að 

styggja fólk og án þess að brjóta á fólki beinlínis?33 

Allt eru þetta siðferðislegar vangaveltur um hvað sé rétt eða rangt að gera með svo 

viðkvæmt efni og hvaða afleiðingar eigin breytni geta haft áhrif á annað fólk. Björn 

minnist einnig á aðra forsendu að baki verkinu og lykilatriði í allri nálgun sinni við 

viðmælendur; 

ég eignast dóttur sem er fötluð. Og það er stór innblástur að fara inn í þessa frásögn og pæling 

um áföll og áfalla úrvinnslu. Það að eignast fatlað barn er mikið áfall, samanber snar hækkuð 

skilnaðartíðni foreldra sem eignast fötluð börn. Og margir eiga erfitt með að sætta sig við þetta 

og erfitt að díla við þetta. Áföll heilluðu mig eftir þetta af því að við göngum í gegnum fasa 

sem er mjög þungur og erfiður og hann er lífsbreytandi. Úrvinnslan úr því samtvinnast með 

 
31 Björn Thors, viðtal tekið í Sviðslistadeild LHÍ 26. apríl 2021. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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þessari sögu að einhverju leiti og við förum með það inn í þetta verkefni. Það eru svona mínar 

forsendur til þess að kafa inn í þessa áfallasögu Vestfjarða, áfallasögu Flateyrar.34 

Viðtölin við viðmælendur voru afrituð og hafði Hrafnhildur Hagalín umsjón með 

leikhandritinu. Flóð var flutt af fjórum leikurum, Halldóru Geirharðsdóttur, Hilmi Jenssyni, 

Kristbjörgu Kjeld og Kristínu Þóru Haraldsdóttur.35  

Flóð fjallar því um snjóflóðið á Flateyri og var sýnt í Borgarleikhúsinu 2016. Það verk er 

tilkomið af persónulegri reynslu Björns að missa skólabróður í flóðinu og upplifun hans af 

því að lesa grein um atburðinn mörgum árum seinna á Flateyri við tökur á myndinni París 

Norðursins. En reynsla Björns að eignast fatlað barn er ástæða þess að hann hefur áhuga að 

kafa ofan í áfallasögur fólks og áfallasögu Flateyrar. 

Verkið Hún pabbi fjallar um samband sonar og föður og varpar ljósi á reynslu feðga þegar 

faðirinn kemur út úr skápnum sem kona og fer í kjölfarið í kynleiðréttingarferli. Verkið er 

einleikur, sjálfsævisögulegt heimildaverk þar sem sagan er sögð út frá sjónarhóli Hannesar 

Óla Ágústssonar leikara. Hún pabbi var unnið af Trigger Warning hópnum í samstarfi við 

Borgarleikhúsið og var frumsýnt 6. janúar 2017.36 Sigríður Jónsdóttir segir að verkið sé „á 

mörkum sviðsetningar og raunveruleika, þar mætast leikarinn Hannes Óli Ágústsson og 

pabbi hans, transkonan Anna Margrét Grétarsdóttir, sem fór í kynleiðréttingu á 

sextugsaldri“.37 Hannes Óli segir að kveikjan að verkinu sprettur ekki beint frá honum; 

ég hafði alveg hugsað mig um að fjalla um sögu pabba míns. Kara Hergils hefur samband við 

mig og vill ræða við mig um verkefni, hún var að undirbúa styrkumsókn. Og hana langar 

rosalega að búa til leiksýningu sem fjallar um pabba minn, eða sögu hennar og um mig, og 

viðbrögð mín við að pabbi minn er sem sagt transkona. Þetta var haustið 2015. Hún í rauninni 

keyrir þetta í gang og sækir um styrk og er titluð sem listrænn stjórnandi verkefnisins.38 

Kara hafði heyrt í Hannesi í viðtölum og vissi að hann væri opinn með þetta. Hannes segir; 

henni fannst þetta heillandi með kynhlutverk, kyn og kyngervi og identity. Við byrjuðum að 

fara í þær áttir, tókum mánuð í workshop, hún og Halla Þórlaug tóku viðtöl við mig og pabba 

og safna efni. Viðtal tekið líka við mömmu, heyra í henni en hún vildi í raun ekkert mikið taka 

þátt og þá náttúrulega virtum við það. Tekin voru viðtöl við sérfræðinga sem þær Kara og 

Halla höfðu umsjón með en þær leyfðu mér dálítið bara að vera ég.39 

 
34 Björn Thors, viðtal 26. apríl 2021. 
35 Silja Björk Huldudóttir, „Margradda frásögn.“ Morgunblaðið -16.tölublað (21.01.2016), 80. 
36 Hannes Óli Ágústsson, viðtal tekið í Sviðslistadeild LHÍ, 27. apríl 2021. 
37 Sigríður Jónsdóttir, „Sonurinn og konan pabbi hans.“ Vísir. 10. janúar 2017. 
38 Hannes Óli Ágústsson, viðtal 27. apríl 2021. 
39 Ibid. 
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Þegar þau fóru að æfa verkið kom Pétur Ármannsson leikstjóri inn í verkefnið og þá 

þróaðist verkið aðeins í aðra átt; 

Fókusinn fór í að vinna með sögur, ég að segja sögur af sambandi mínu og pabba míns, alveg 

frá því þegar pabbi minn kemur út og kynleiðrétting hennar. Það gerðist 2009 og ákveðinn 

tími liðinn og við fórum að vinna svolítið með það hvað mér er farið að þykja þetta normalt. 

Sýningin fór að fjalla um samband föður og sonar, bæði hvernig það var fyrir og hvernig þessi 

kynleiðrétting hafði áhrif á það og hversu lítil hún hefur á það í raun og veru, og bara 

jákvæð.40 

Innan hópsins var verkið Tengdó mikið rætt og sú sýning; „en við vildum bara ekki gera 

það leikhús. Ég hafði miklu meiri áhuga á og Pétur líka á afdramatísku, þýsku leikhúsi.“41 

Sýningin var óhefðbundin að því leiti að hún var brotakennd frásögn og það kom fólki á 

óvart að þetta var ekki Tengdó. 

Þetta var bara ég að mæta eins og ég er klæddur en samt lék ég alla sýninguna í hælaskóm og 

það voru mjög leikhúsleg element og unnið með leikhúsmiðilinn en aldrei að leika persónur, 

alveg forðast það. Fullt af texta úr bókinni frá pabba en lesum það bara. Miklu hreinni frásögn 

ef þetta er bara allt frá mér.42 

Verkið tekur mið af því hvaða umboð Hannes Óli hefur til að segja sögu trans fólks sem 

hann telur sig ekki hafa nema út frá því að vera sonur. Verkið er samsett verk (e.devised) 

og ekki var um eiginlegt leikhandrit að ræða í lokin.  

Hún pabbi segir frá sambandi Hannesar Óla og föður hans sem kom út sem trans kona árið 

2009. Kveikjan að verkinu er tilkomin að frumkvæði Köru Hergils sem hafði samband við 

Hannes Óla. Áherslan var fyrst á kynhlutverk, kyn og kyngervi en þróaðist meira yfir í 

samband sonar og föður. Hversu lítil áhrif kynleiðréttingin hafði á samband þeirra og hvað 

Hannesi var farið að þykja normalt að eiga pabba sem er trans kona. Tekin voru viðtöl við 

þá feðga og móður Hannesar en hún vildi ekki koma að verkinu sem var virt. Sýningin var 

brot af frásögnum en ekki hefðbundið dramatískt verk.  

Sóley Rós ræstitæknir er heimildaverk sem kvenfélagið Garpur frumsýndi í Tjarnarbíó 

10. september 2016.43 Höfundar verksins eru María Reyndal leikstjóri og Sólveig 

Guðmundsdóttir leikkona. Kveikjan að verkinu kemur í gegnum vinkonu Maríu Reyndal 

sem starfar hjá Háskólanum á Akureyri. Þar er kona sem kemur inn og er að skúra hjá 

henni á hverjum degi. „Og sú kona er svo skemmtileg týpa og öðruvísi svona rödd en 

 
40 Hannes Óli Ágústsson, viðtal 27. apríl 2021. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Silja Björk Huldudóttir, „Einhver hefði átt að hlusta.“ Morgunblaðið - 214. tölublað /13.09.2016), 33. 
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vinkona mín. Og hún fer að segja mér sögur af henni.“44 María segir að „á þessu tímabili 

sem hún er að tala við vinkonu mína og er að skúra þá fer hún í gegnum alveg ótrúlegar 

hremmingar, þessi skúringakona. Hún missir barn sem hún er gengin stutt með eða 27 

vikur.“45 Vinkona Maríu segir „þú verður að gera eitthvað með þetta, þetta á að fara á 

svið.“46  Þessi atburður í lífi konunnar gerist 2015. Í framhaldinu ræðir María við Sólveigu 

Guðmundsdóttur og þær sækja um styrk fyrir einleik. 

Og við hugsum bara þetta er eitthvað spennandi að taka þetta þema sem að lítið hefur verið 

rætt um þessa sorg að missa barn á meðgöngu, og réttinn til þess að syrgja það sem er ekki, 

eða vonirnar og þetta er svona pínu tabú.47 

Í styrkumsókninni segja þær frá þessari konu og að þær ætli mögulega að taka viðtal við 

hana og fleiri konur ef þær fái styrk. „Síðan fáum við styrkinn og ég hef bara samband við 

þessa konu. Vinkona mín segir henni að við höfum áhuga á þessu og í kjölfarið hef ég 

samband við hana. Og hún er bara til í að veita okkur viðtal um hvað sem er.“48 María segir 

jafnframt; 

Vinkona mín var þá búin að segja henni að hún þekkti mig, þannig að þetta kemur í gegnum 

smá trúnað, þetta er ekki eitthvað út á götu eða ég las grein. Heldur er hún búin að vera treysta 

vinkonu minni fyrir öllu og þetta kemur svona til okkar. Hugmyndin var að gera verk um 

reynslu þessarar konu og jafnvel fleiri af því að við vissum í rauninni ekkert hvað við myndum 

fá.49 

Eftir að þær María og Sólveig hittu umrædda konu og tóku við hana viðtal vissu þær strax 

að þær þyrftu ekki að ræða við fleiri konur. „Þá föttuðum við að þessi saga var svo sterk og 

mikið í henni og hún svo skemmtileg persóna að það var eitthvað sem var virkilega 

spennandi að setja á svið.“50 María segir að verkið sé heimildaverk „og við vorum með þá 

reglu í þetta skiptið af því að hún kemur svo ógeðslega skemmtilega að orði að reyna að 

halda því.“51 Textinn í leikhandritinu er bæði frá konunni og „svo fundum við út að við 

urðum að hafa Halla (gervinafn) manninn hennar með sem spegill. Orðin hans eru skálduð 

en samt byggð á því hvernig hún talar um hann.“52 María segir að kjarni verksins sé „líf 

lágstéttarkonu á Íslandi og saga hennar sögð í gegnum barnsfæðingar, menn og börnin 

hennar. Hún verður ólétt fimmtán ára og sagan byrjar þar endar svo á hvernig hún nær ekki 

 
44 María Reyndal, viðtal tekið í Sviðslistadeild LHÍ 30. apríl 2021. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 María Reyndal, viðtal 30. apríl 2021. 
52 Ibid. 
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að bjarga mönnum og dýrum og börnum í sínu lífi og í raun verður heilbrigðiskerfið henni 

ofurliða. Hún nær ekki að bjarga sínu eigin barni þar og upplifir að hún hafi algjörlega 

brugðist.“53  

Sóley Rós ræstitæknir er heimildaverk um lífi lágstéttarkonu á Akureyri og persónulega 

reynslu hennar af barnsmissi á meðgöngu. Saga sem kemur til Maríu Reyndal í gegnum 

vinkonu hennar og verður til þess að María fær áhuga á að gera sviðsverk um reynslu 

kvenna sem missa börn á meðgöngu. 

Í öllum verkunum voru tekin viðtöl við fólk en þau voru þó mismörg.  Flest þeirra voru 

tekin fyrir Flóð, 30-40 viðtöl fyrir sviðsverkið en í heildina urðu það 80-100 viðtöl vegna 

útvarps þáttaraðarinnar Flóð sem flutt var á Rás 1. Tvö viðtöl voru tekin í Sóley Rós 

ræstitæknir og í Hún pabbi voru tekin viðtöl við Hannes Óla og Önnu Margréti og fleiri 

aðila. Í kafla tvö verður fjallað um áhrifin af því að deila sögu sinni í viðtölunum.   

Hér hef ég fjallað um  leikhús hinnar persónulegu sögu, sem er regnhlífarhugtak yfir allt 

leikhúsform er inniheldur persónulega sögu einstaklinga og einnig sameiginlega sögu fólks 

af ákveðnum atburði eins og til að mynda verkið Flóð. Rætur leikhúss hinnar persónulegu 

sögu má rekja til performans listar, sálfræðidrama, uppgangs heimildaleikhúss og 

sjálfsævisögulegra verka og sjálfsafhjúpun. Áherslan er á að brjóta skilin milli listar og 

lífsins sjálfs, líf fólks og veruleiki þess verður að list sem á erindi við fólk. Innan 

sjálfsævisögulegra leikhússins flytur fólk söguna sjálft fyrir framan áhorfendur meðan að í 

heimilda- og rannsóknarleikhúsi eru leikarar sem flytja hina sönnu sögu þar sem eigandi 

sögunnar er ekki viðstaddur.  

Verkið Flóð er heimildaverk byggt á viðtölum við fólk sem upplifði snjóflóðið á Flateyri 

og kveikjan er komin frá Birni Thors og hans persónulegri reynslu af áföllum. Sóley Rós er 

einnig heimildaverk byggt á viðtölum við konu sem missir barn á meðgöngu og kveikjan af 

verkinu kemur í gegnum vinkonu Maríu sem segir henni deili á þessari skúringakonu. Hún 

pabbi er sjálfsævisögulegt heimildaverk um samband Hannesar Óla og föður hans sem er 

trans kona og sprettur af áhuga Köru Hergils á að fjalla um sögu þeirra feðga. Leikhús 

hinnar persónulegu sögu eru spennandi aðferðir til að koma óheyrðum röddum og sögum 

fólks af breytingum, erfiðri reynslu og áföllum á framfæri. Á sama tíma getur það verið 

vandmeðfarið og ýmsar siðferðilegar spurningar og álitaefni sem listafólk þarf að spyrja 

sig að og takast á við í ferlinu.  

 
53 Ibid. 
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2. Hvað þarf að hafa í huga? 

Í þessum kafla mun ég fjalla um hvað þarf að hafa í huga þegar unnið er með persónulega 

sögu. Áherslan í þessum kafla er á siðferði frá ýmsum hliðum og mikilvægi þess að 

ígrunda vel tilgang og hver var hann í sýningunum þremur og áhrifin að deila sinni 

persónulegu sögu í viðtölum. 

2.1 Siðferði 

Hvað er siðferði? Páll Skúlason segir að siðferði er veruleiki sem við sjálf erum hluti af 

með svipuðum hætti og tungumálið. Siðferðið er í sífelldri mótun eftir því hvernig fólk 

temur sér að breyta í hugsun, orði og verki.54 Á Vísindavefnum segir að siðferði sé fólgið í 

þeim reglum (í víðum skilningi orðsins) er varða lifnaðarhætti okkar, breytni og samskipti 

við annað fólk, dýr og jafnvel umhverfið.55 Siðferði snýst um það sem við eigum að gera. 

Við eigum að taka tillit til hagsmuna annara þegar við ákvörðum breytni okkar.56 Sem sagt 

þegar við ætlum að skapa og flytja sjálfsævisögulegt verk sem fjallar um okkur sjálf þá 

þurfum við að taka tillit og ígrunda hvernig sagan snertir aðra í kringum okkur.  

Sem dæmi um siðferðisleg álitamál í sviðslistum er verk Spalding Gray, Rumstick Road frá 

197757 sem Deirdre Heddon tekur fyrir í bók sinni Autobiography and Performance. 

Spalding Gray er dæmi um hvernig listamaður fór yfir siðferðileg mörk er varðar friðhelgi 

einkalífs ættingja sinna og fleiri aðila. Hér er komið inn á hvar mörkin liggja á milli 

siðferði og frelsi listamannsins til að skapa list. Rumstick Road er performans er fjallar um 

sjálfsmorð sem móðir Gray framdi.58 Í verkinu eru birt persónuleg gögn eins og 

fjölskyldumyndir, bréf sem móðir hans skrifaði honum, hljóðupptökur af viðtölum við 

föður og ömmu og geðlækni móður hans. Amma Gray krafðist þess að viðtalið við hana 

væri ekki birt opinberlega og upptaka við geðlækninn var gerð án hans vitundar og leyfis.59 

Gray vissi upphaflega ekki hvað hann ætlaði að gera við upptökurnar, samtalið var ekki 

planað fyrir fram.60 Verkið fyrir Gray var; 

 
54 Páll Skúlason, „Hvað er siðfræði?“ Í Siðfræði, 1990, 51- 52. 
55 Geir Þ. Þórarinsson, „Hvað er siðferði? Og hvað er siðfræði?“ Vísindavefurinn, 7.9.2005. 
56 James Rachels, „Sálfræðileg sérhyggja.“ Í Stefnur &Straumar í siðfræði, 90. 
57 Deirdre Heddon, „Introduction.“ Í Autobiography and Performance, 8. 
58 Deirdre Heddon, „Ethics: The story of the Other.“ Í Autobiography and Performance, 145. 
59 Ibid., 146. 
60 Ibid., 147. 



 

19 

 

an act of distancing. At last I was able to put my fears of and identification with my mother‘s 

madness into a theatrical structure. I was able to give it some therapeutic distance. I was not 

looking to understand it, only to get it out of myself and give it some perspective.61 

Líta má svo á að verkið skapi fjarlægð og feli í sér þerapíu en Gray krefst þess að Rumstick 

Road sé listaverk, nýtt verk sem standi fyrir sig sjálft. Það er heilandi (e.therapeutic) sem 

listaverk. Hinn sögulegi atburður af sjálfsmorði móður hans er aðeins hluti af 

listaverkinu.62 Annað dæmi sem Heddon tekur fyrir um siðferðileg álitmál í 

sjálfsævisögulegum performans er verkið Well eftir Lisa Kron og segir frá sambandi 

mæðgna og vandamálum tengt heilsufari þeirra. Í ferlinu sannfærir dóttirin sem skrifar 

verkið móður sína um að hún verði ekki birt á neikvæðan hátt í verkinu. Dóttirin tekur 

viðtöl við móður sína og skrifar handrit sem hún leyfir móður sinni að lesa yfir en þrátt 

fyrir það kemur verkið illa út fyrir móður hennar.63 Heddon segir að: „A large theme of 

Kron´s performance concerns the ethics of representing others in the moment of self-

representation.“64 Lisa Kron segir að verkið sé hvorki um hana né móður sína „I work 

using autobiographical material but ultimately this is a theatrical exploration of a universal 

experience.“65 Spurningin er því sú, er hægt að gera list úr öllu og nota efni upp úr 

persónulegum samtölum við okkar nánustu? Hvað er satt og hvað ekki? Lisa Kron leikur 

sér með sjálf/ævisöguna á skáldlegan hátt. Hins vegar á aldrei að nota eða ráðskast með 

fólk til að ná fram markmiðum okkar hversu góð sem þessi markmið kunna að vera.66  

Málþingið Er allt leyfilegt í listum? – hádegisspjall um siðferði í listum var haldið í janúar 

2017. Salvör Nordal spurði í erindi sínu - hver á manns persónulegu sögu? Hún sagði 

jafnframt að við getum ekki sagt okkar persónulegu sögu án þess að draga aðra inn í. 

Spurningin er þá sú, hefur hinn eða hinir eitthvað um það að segja að maður segir sína 

eigin sögu? Skiptir það máli að við séum að valda öðrum sársauka vitandi vits af því að við 

erum að nota nöfn tiltekins einstaklings, sem hefði alveg verið hægt að sleppa. Hver er 

tilgangurinn að tengja tiltekna sögu beinlínis við einhverja tiltekna einstaklinga. Þarf að 

nota nöfnin? Það skiptir máli hvort fólk hafi opinberað eða talað um þetta áður og hvort 

það sé langt um liðið síðan atburðir áttu sér stað.67 Í kynningarefni málstofunnar voru 

myndir úr verkinu Hún Pabbi og verkinu Gott fólk sem var sýnt í Þjóðleikhúsinu 2017. 

 
61 Deirdre Heddon, „Ethics: The story of the Other.“ Í Autobiography and Performance, 148. 
62 Ibid., 149. 
63 Ibid., 155. 
64 Ibid., 153. 
65 Ibid., 154. 
66 James Rachels, „Kant og virðingin fyrir persónum.“ Í Stefnur & Straumar í siðfræði, 173.  
67 Salvör Nordal. „Er allt leyfilegt í listum – hádegisspjall um siðferði,“ Youtube, 22. janúar 2017. 



 

20 

 

Leikhúsið getur talið umfjöllunarefni vera aðkallandi og eiga erindi en ásetningurinn með 

því að sviðsetja verkið Gott fólk var ekki til að skaða eða særa aðra að sögn Ara 

Matthíassonar þjóðleikhússtjóra sem tók til máls á málþinginu í lokin. Ari hafði rætt við 

höfund bókarinnar sem verkið byggir á, um hvar þeir stæðu siðferðilega að sýna verkið. 

Þeir voru sammála um að það væri skáldverk sem væri búið að færa nægjanlega langt frá 

máli sem var í opinberri umræðu.68 Ljóst er að umræða um siðferði í listum er þörf og 

gagnleg ekki síst fyrir þær sakir hve algeng hin persónulega saga í sviðslistum er orðin. 

Ástríður Stefánsdóttir segir að út frá sjónarhóli siðfræðinnar, hvað varðar eigindlegar 

rannsóknir, er sérstaklega mikilvægt að fá upplýst samþykki þátttakanda og einnig þarf að 

leggja höfðuðáherslu á að rannsókn skaði ekki þátttakandann. Ábyrgðin á því að 

þátttakandi verði ekki fyrir skaða vegna þátttöku sinnar í rannsókn er og verður alltaf hjá 

rannsakandanum. Erfið reynsla getur komið upp á yfirborðið í kjölfar rannsóknarviðtals og 

því er í sumum tilfellum gerð sú krafa að þátttakandi geti leitað til sálfræðings eða fengið 

viðtöl til að vinna úr reynslu sinni.69 Í mínum huga eru vinnuaðferðir eigindlegra 

rannsókna ekki ólíkar þeim vinnuaðferðum er snýr að heimildaleikhúsi við öflun gagna og 

úrvinnslu. Rannsóknarvinna að baki byggir á viðtölum við þátttakendur sem endar í 

handriti sem síðan er flutt eða leikin á sviði fyrir áhorfendur. Ég velti fyrir mér hvaða 

kröfur eru gerðar til sviðslistafólks sem vinnur með persónulegar upplýsingar fólks í nafni 

listarinnar. 

In the classical tradition, moral philosophers have defined ethics primarily in relation to 

questions of obligation: How should I act? What are my responsibilities and what are their 

limits? How do my actions affect others? What is a good act, and what is bad act?70 

Þetta eru hinar klassísku siðferðislegar spurningar sem sviðslistafólk þarf að hafa í huga 

þegar það vinnur með persónulegar sögur fólks. Hvernig á ég að hegða mér, hver er mín 

ábyrgð og takmörk. Hvernig hefur breytni mín og gjörðir áhrif á aðra. Hvað er góð og 

slæm hegðun. Megin siðferðisreglan er að valda ekki skaða.71 Hluti af skyldu 

sviðslistafólks er snýr að aðgát fyrir þátttakendum, er meðvitund um hvernig ferlið getur 

haft áhrif á fólk sem deilir sinni persónulegu sögu, til lengri og skemmri tíma.72 Annað 

mikilvægt atriði er varðar siðferðileg vinnubrögð er hver ræður yfir efninu? Og hvernig 

 
68 Ari Matthíasson, „Er allt leyfilegt í listum – hádegisspjall um siðferði,“ Youtube 20. janúar 2017. 
69 Ástríður Stefánsdóttir, „Eigindlegar rannsóknir og siðferðileg álitamál.“ Netla - Veftímarit um uppeldi og 

menntun, sérrit 2013, 5-8. 
70 Clark Baim, „Ethics: Principles and Guidelines for Ethical Practice When Using Personal Stories in the 

Theatre,“  kafli 3, 65. 
71 Clark Baim, kafli 3, 73. 
72 Ibid., 86. 
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verður hinni persónulegu sögu deilt, til hverra og í gegnum hvaða ferli?73 Verður ferlið 

skrifað niður og birt? Verður það tekið upp á myndband og ljósmyndað og ef svo er hver 

mun stýra upptökum og myndbirtingu?  Munu þátttakendur geta krafist breytinga og haft 

áhrif á lokaafurð verksins? Hafa þessi atriði verið útskýrð fyrir þátttakanda og samþykkt af 

hans hálfu skriflega?74 Þegar persónuleg saga er yfirfærð á svið þarf að gera það 

varfærnislega og í samvinnu. Það á sérstaklega við þegar sagan verður að leikhandriti.75   

Fram kom í viðtölum við listafólkið sem stóð að sýningunum þremur að um upplýst 

samþykki hafi verið að ræða. Í Flóð og í Hún pabbi fengu þátttakendur ekki sérstakt skjal 

sem þeir skrifuðu undir. María segir að það hafi verið í seinni hluta ferlisins sem hún hafi 

beðið konuna að skrifa undir skjal þess efnis að hafa skjalfest leyfi frá henni um að nota 

efnið. Handritið var borið undir konuna og gert í góðri samvinnu við hana. Í Hún pabbi var 

handritið ekki borið undir en „pabbi var alveg meðvituð um hvaða upptökur voru notaðar 

og upplýst um það.“ Í Flóð var handritið ekki borið undir þátttakendur sem hefði ef til vill 

verið erfitt að fá sjónarhorn allra viðmælenda.  Björn og Hrafnhildur voru vel meðvituð um 

hættuna sem viðtal um erfiða reynslu og áfall gæti falið í sér. Björn sagði að þau hafi aldrei 

tekið sér hlutverk áfallasérfræðinga. Þau hafi hvatt fólk til að tala við sérfræðinga ef fólk 

óskaði efir því eða þyrfti á því að halda. Vigfús sjúkrahúsprestur var þeim innan handar að 

veita fólki aðstoð ef til þess kæmi. 

Að mörgu er að hyggja er viðkemur siðferðilegum atriðum þegar unnið er með 

persónulegar sögur fólks í leikhúsi. Sviðslistafólk þarf fyrst og fremst að átta sig á sínum 

skyldum og ábyrgð gagnvart fólki sem það vinnur með. Þátttakandi þarf að vita hvað felst í 

þátttöku og hvernig unnið verður með efnið. Upplýst samþykki þarf að liggja fyrir og 

koma þarf fram hvort þátttakandi hafi rétt á að breyta eða hafa áhrif á loka afurð verksins. 

Þegar persónuleg saga er flutt á svið í formi handrits er mikilvægt að gera það í samvinnu 

og af varfærni. En hver er tilgangurinn að vinna sviðsverk út frá persónulegum sögum 

fólks eða hópa?  

  

 
73 Ibid., 87. 
74 Ibid., 87. 
75 Ibid., 88. 
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2.2 Tilgangur – hver var hann í sýningunum þremur 

Clark Baim segir að „the more personal and sensitive the material, the more crucial it 

becomes to have clear intentions and a clear focus on the integrative potential of a given 

theatre project.“76 Þessi atriði nefnir hann: Hver er tilgangur og möguleg útkoma verksins? 

Áhuga hvers er verið að þjóna og hver eru valdatengslin í ferlinu? Er ferlið hjálplegt og 

sameinandi á einhvern hátt?77  Hann segir leikhús hinnar persónulegu sögu eigi margt 

sameiginlegt með leikhúsi sem er róttækt og pólitískt þar sem félagslegt réttlæti er haft að 

leiðarljósi. Tilgangurinn getur verið skapa vettvang fyrir óheyrðar raddir, til að vekja 

meðvitund um mikilvæg mál, pólitískt andóf og leið til breytinga. Eða til að skapa frásögn 

af fólki og hópum er hefur verið fjallað um á meiðandi hátt þar sem þarf að benda á og 

leiðrétta fordómafulla orðræðu.78  

Tilgangurinn að baki verkinu Flóð að mati Björns var að hleypa fólki að borðinu með sína 

sögu þar sem áfall fólks af snjóflóðinu er ekki einkamál heldur mál þjóðarinnar að vinna 

úr; 

Ég lít líka svo á að þessi stóri atburður, hann sé ekki persónulegur fyrir einstaklingana sem 

voru á staðnum, heldur er þetta þjóðaráfall, þjóðarharmur og sorg. Og það er okkar allra að 

vinna úr því. Okkar hlutverk fannst mér vera að taka hina geymdu frásögn frá þessum atburði 

og færa hann inn í almenningsrými og skoða það. Og reyna að fá sögurnar fram og reyna að fá 

fólk til að tala. Því í gegnum frásögn þá er svo mikil heilun sem fólk gengur í gegnum. Við 

erum að reyna að hleypa fólki að borðinu með sína sögu.79 

Björn sagði að allir listamenn þurfi að spyrja sig að; why, how og what. Og bætti við;  

Af hverju ertu að gera þetta sem þú ert að gera? Og sá hringur er mjög stór, hið stóra 

samhengi. Hlutverk þitt í samfélaginu og af hverju ættum við að vilja að segja þessa sögu? Það 

eru bara þessar týndu sögur, sögur af áfallakeðjum, áföllin í okkur og hvernig okkar einstöku 

sögur hafa áhrif á samfélagið okkar. Hvernig? Með því að hleypa fólki að borðinu og leyfa 

þeim að segja sína sögu, flétta þessum sögum saman og búa til heildstætt verk, sem að miðlar 

bæði frásögninni, tímanum og sársaukanum og gefur okkur eitthvað plattform til að ræða það. 

Og svo getur þú ákveðið hvað ætlar þú að gera? Við ákváðum að gera leikrit.80 

Í Hún pabbi var markmið að fræða fólk og afdramatesera að eiga föður sem væri trans 

kona. Hannes Óli vildi koma á framfæri; 

að þetta er ekki svona mikið mál, þetta er bara pabbi minn, hann er bara svona. Vil að fólk viti 

að þetta er ekkert skrýtið, er bara frábært. Veist? allir hlutir verða normal. Maður er með 

 
76 Clark Baim, „Intentions: The Integrative Imperative in the Theatre of Personal Stories“, kafli 5, 171. 
77 Ibid., 172. 
78 Ibid., 173. 
79 Björn Thors, viðtal, 26. apríl 2021. 
80 Ibid. 



 

23 

 

einhverja tilveru og það gerist eitthvað og maður aðlagast því. Og manns daglega líf eins og í 

mínu tilfelli hættir að snúast um þetta. Auðvitað hafði þetta heilmikil áhrif eins og að foreldrar 

mínir skilja í kjölfarið en ég er orðin fullorðin, þannig það er ekkert brjálaðslegt mál, er ekkert 

barnæsku tráma.81 

Í Sóley Rós ræstitæknir var ásetningurinn að koma sögunni inn í leikhúsið þar sem hér var 

á ferðinni rödd sem hafði ekki heyrst og innihald sögunnar heitt efni; 

Þú veist, skúringakona utan að landi, saga um barnsburð og barnsdauða, þetta er ekki beint 

mest sexí topic finnst manni til að byrja með en svo er það bara. Og það hefði ekkert þótt sexí 

topic fyrir fimm árum eða tíu árum en í dag má það og er kannski komið pláss til þess að segja 

sögur kvenna, eins og hennar sögu. Og þá er það bara orðið ferskt og mjög spennandi.82 

Áhuga hvers var verið að þjóna með sviðsetningu á verkinu segir María að hafi verið í 

þágu almennings. Og í Hún Pabbi var það út frá áhuga áhorfanda til að fræða fólk um þessi 

mál þar sem það upplifir sig hrætt við að spyrja. Reynsla Hannesar Óla er sú að fólk vill 

fræðast meira um þessi málefni. Trans fólk er í raun ennþá jaðarsettur hópur og fólk er 

kannski ekkert að leita sér upplýsinga um málefnið en gerði það kannski í kjölfarið á 

sýningunni. Í Flóð var það fyrst og fremst áhugi leikhússins að opna dyrnar fyrir sögur sem 

eru ósagðar og segja sögur úr okkar samfélagi. Sögurnar okkar var yfirskrift leikársins og 

þetta er ein af þeim sögum. Clark Baim segir að þegar unnið er með persónulegar sögur 

fólks sem felur í sér berskjöldun þarf ábyrgðaraðili þ.e. listafólk að spyrja sig – af hverju, 

hvernig, hvar og fyrir hverja er verið að gera sýningu um ákveðin atburð eða áfall í lífi 

fólks.83   

Hvatinn og kveikjan að verkunum þremur kemur ekki frá fólkinu sjálfu sem á söguna eða 

hefur reynslu af tilteknum atburði, heldur kemur utan frá. Frá listafólki sem vill gera 

leikverk um persónulega sögu fólks eða sameiginlega sögu fólks af atburði eins og 

snjóflóðið á Flateyri. Spyrja má hvort liðinn hafi verið nægur tími frá því að konan í 

verkinu Sóley Rós missir barn sitt 2015 og þær María og Sólveig hitta hana ári síðar. Hvað 

þarf að líða langur tími frá því að hægt sé vinna verk um erfiða reynslu? Í verkinu Flóð 

kom fram að sumir viðmælendur Björns og Hrafnhildar höfðu aldreið tjáð sína reynslu. 

Sumir höfðu aldrei talað um það við nokkurn mann fyrr en í viðtalinu, tuttugu árum síðar. 

Fram kom í viðtalinu við Maríu að konan sem á söguna var mjög opin með sína reynslu. 

Hún hafði ekki sagt aðeins vinkonu Maríu frá þessari reynslu heldur einnig fólki á 

kaffistofunni í Háskólanum á Akureyri þar sem hún skúraði. Var um að ræða áfall sem 

 
81 Hannes Óli Ágústsson, viðtal, 27. apríl 2021. 
82 María Reyndal, viðtal, 30. apríl 2021. 
83 Clark Baim, „Introduction,“ 4. 
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konan var búin að vinna úr þegar viðtalið fór fram? „Að hluta til og hún er náttúrulega 

ennþá að vinna úr þessu“84 sagði María Reyndal.  

Tilgangurinn í verkunum þremur var að skapa vettvang fyrir óheyrðar raddir og sögur sem 

eiga erindi við þjóðina. Fyrir hinar geymdu sögur um snjóflóð á Flateyri sem þjóðin þarf að 

heyra og vinna úr saman.  Fyrir líkama og veruleika kvenna, þar sem hið persónulega er 

pólitískt. Vettvangur til að fræða og skapa jákvæða orðræðu um trans fólk og aðstandendur 

þeirra. Tilgangurinn þróaðist og tók breytingum í verkunum sem er hluti af skapandi ferli 

og byggir á því sem fólk deilir í viðtölum og verður nú fjallað um hvernig þátttakendur 

upplifðu að deila sögu sinni í viðtölum. 

2.3 Áhrif þess að deila persónulegri sögu í viðtölum 

Misjafnt var fyrir fólk að deila sögu sinni í verkunum þremur. Það gat verið erfitt fyrir fólk 

þótt liðin væri langur tími frá áfallinu. Björn tók dæmi af manni sem missti föður sinn í 

flóðinu þegar hann var drengur. „Þú bara komst heim, þú misstir pabba þinn, en þetta var 

aldrei til umræðu inni á heimilinu. Pabbi er dáinn, það er bara pabbi er dáinn. Svo bara líða 

tuttugu ár og það er aldrei talað um hvernig þér leið.“85 Í viðtölunum hafi þau Björn og 

Hrafnhildur verið eins og sálfræðingar. Bæði börn og fullorðið fólk hágrét og voru eftir sig 

í viðtölum. Björn sagði jafnframt að þau hafi ekki ýtt á fólk „heldur gekk fólk mjög nærri 

sjálfu sér.“86 Eftir viðtölin hafi fólk þakkað þeim fyrir að fá að tala og fá tækifæri til að 

segja sögu sína. Systir eins manns sem kom fram í útvarpsþættinum Flóð hafði samband og 

tjáði þeim að bróðir sinn væri breyttur maður „hann er kominn aftur tuttugu árum síðar. 

Hann bara kemur út úr sinni skel við þessa frásögn.“87 

María sagði að viðtölin við konuna hafi gengið vel. Hún hafi ekki átt erfitt með að deila 

reynslu sinni „henni fannst það ekkert mál, hefði getað talað um þetta þrisvar sinnum aftur. 

Hún einu sinni táraðist, og það kom henni mjög á óvart.“88 Það getur verið háð ýmsu eins 

og karakter. Þessi kona er mikil sagna manneskja, sterk og með háan innri status sagði 

María. 

Í Hún pabbi kom fram að Anna Margrét hafi verið opin að ræða málin og tók Hannes Óli 

sjálfur viðtal við hana upp í hljóðveri RÚV Rásar 1. Hannes spurði pabba sinn út í hluti 

sem hann hafði aldrei spurt út í áður. Þeir feðgar hafa aldrei verið nánir og það kom fram 

 
84 María Reyndal, viðtal, 30. apríl 2021. 
85 Björn Thors, viðtal 26. apríl 2021. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 María Reyndal, viðtal 30. apríl 2021. 
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bæði í viðtali mínu við Hannes Óla og í öðrum viðtölum um verkið. Í kynningu á verkinu 

kemur fram að Hannes Óli upplifði aldrei nánd við föður sinn.89 Var það vegna þess pabbi 

hans var í feluleik með sjálfan sig og lék hlutverk karlmanns? Var það tíðarandinn, 

uppeldið og karakter föðurins? Eða er hægt að misskilja og alhæfa að trans konur eigi erfitt 

að sína börnum sínum nánd? Ég velti fyrir mér upplifun trans fólks sem eru foreldrar 

hvernig þetta blasir við þeim. Ég upplifði sjálf ekki mikla nánd við föður minn í æsku og 

tel það vera tengt karlmennsku ímynd, tíðaranda og uppeldi hans. 

Í dæminu hér að ofan um verkið Well segir Lisa Kron, að markmið með 

sjálfsævisögulegum verkum sé ekki að segja sögu af sjálfum þér heldur að nota atriði úr 

eigin lífi til þess að lýsa eða rannsaka eitthvað sem er almennt.90 Talað er um listaverk 

þegar verkið getur bæði verið hið einstaka og hið almenna. Hin persónulega saga 

einstaklingins er hluti af stærri heild, hið smáa í hinu stóra. Björn sagði að mikil þekking 

væri í leikhúsinu á mannlegu eðli og að mörgu leyti hefur leikhúsið frelsi til þess að fjalla 

um hluti kreatíft. Það verður fyrir vikið miklu sterkari upplifun fyrir fólk en að sama skapi 

að einhverju leyti ópersónuleg. Hún er ekki bundin í upplifun þína. Þetta er svona 

collective saga, við erum að segja sögu okkar. Þetta er ekki beint þú, þetta hverfist ekki um 

þig en þú ert klárlega hluti af sögunni.91 Sviðsverkið Flóð er margradda frásögn ólíkra 

einstaklinga, einstaklinga sem lentu í flóðinu og fólks sem stóð fyrir utan og kom að 

flóðinu eins og björgunarfólk. Börn sem mundu ekki eftir flóðinu en allt líf þeirra litaðist af 

því, sorgin og þögnin.  

  

 
89 Tix.is, „Hún pabbi.“ Sótt 18. apríl 2021 af https://tix.is/is/event/3110/hun-pabbi/  
90 Deirdre Heddon, „Ethics: The story of the Other.“ Í Autobiography and Performance, 155. 
91 Björn Thors, viðtal 26. apríl 2021. 

https://tix.is/is/event/3110/hun-pabbi/


 

26 

 

3. Siðferðilegar spurningar í ferlinu og áhrif sýninganna 

Hér verður sjónum beint að þeim siðferðilegu spurningum sem listafólkið stóð frammi fyrir 

í ferlinu og hvernig þau tókust á við þær. Hvaða umboð og hvaða sögur má segja? Um 

friðhelgi einkalífs, trúnað og nafnleynd. Hvaða áhrif sýningarnar höfðu á þátttakendur sem 

deildu sögu sinni og hvaða viðbrögð verkin fengu.  

3.1 Umboð og hvaða sögur má segja? 

Í vinnslu á verkinu Flóð komu upp siðferðilegar spurningar eins og t.d. má fjalla um 

þennan atburð? Hvað þarf að líða langur tími og hvaða sögur má segja? Hvenær má segja 

sögu þar sem tuttugu mannas deyja í snjóflóði? Eru tuttugu ár nógu langur tími? Björn velti 

upp; 

Hvað ætlar þú að gera þegar einn í sveitarfélaginu segir þetta má ekki. Hvað gerir þú þá? 

Getur þú haft vit fyrir fólki, getur þú verið að höndla með einhverja svona almannasögu, sem 

þetta klárlega er. Getur þú vasast í þessum persónulegu málum þessara einstaklinga, ef einhver 

einn í hópnum segir nei ég vil þetta ekki. Þetta eru svona siðferðisleg álitamál sem þú verður 

bara að díla við.92 

Hvernig tókust þau á við þau siðferðilegu álitamál sem komu upp og á hverju byggðist sú 

ákvörðun? Björn og Hrafnhildur töluðu við lykilfólk innan sveitarfélagsins sem voru þeim 

innan handar eins og að finna viðmælendur. Eiríkur Finnur Greipsson var einn af þeim. 

Þau töluðu einnig við fullorðið fólk á Flateyri sem gat miðlað málum og rætt við íbúa um 

verkefnið. Björn sagði að þau hafi virt það að þessi eini maður var ekki á því að segja 

þessa sögu af flóðinu og sá aðili tók ekki þátt og það gefur augaleið að þau segja ekki sögu 

þeirra sem vilja ekki deila sögu sinni: 

Við erum að reyna að segja þær sögur sem hægt er að segja og reyna að flétta saman 

atburðarás einstaklinga og heildar atburðarás á þann hátt að þú áttir þig á atburðarásinni, hvað 

gerðist og hvernig það gerðist án þess að styggja fólk. Og það er línudansinn að nálgast 

sögusviðið og persónurnar af virðingu en fara þó það djúpt í málið að þú áttir þig á harminum. 

Það má ekki fjalla um svona mál af léttúð en þú þarft líka að geta sagt söguna.93 

Í öllu vinnuferlinu voru siðferðilegar spurningar sem komu upp sem þurfti að vega og meta 

hvað rétt væri að gera hverju sinni í gegnum samtal og úrvinnslu:  

Þú ert bæði með einstaklingana í viðtölunum rosalega nálægt þér og líka verkið um leið. Við 

sitjum yfir hverri einustu frásögn og klippu. Og við erum stöðugt í samtali við Hrafnhildur, 

hvað má segja og hvað má ekki segja og hvernig hlutirnir koma út, og bara til að tryggja það 

að það sé ekki hallað á neinn. Að viðkvæmum sögum er haldið innan ákveðinna marka og af 

 
92 Björn Thors, viðtal 26. apríl 2021. 
93 Ibid. 
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virðingu. Við reynum að segja sögur af fólki sem lifir, við reynum að segja sögur af fólki sem 

sigrast á erfiðleikum. Við veljum að segja sögu Eiríks Finns, sem skrifaði þessa löngu grein. 

Eiríkur grefst niður með konunni sinni og tveimur sonum. Þau björguðust öll.94 

Í Hún pabbi kom fram að í öllu ferlinu voru miklar umræður um samþykki og umboð. Það 

var leiðarstefið í allri dramatúrgíu í Hún pabbi. Hannes Óli velti fyrir sér; 

Hvaða sögu hef ég rétt á að segja. Ég er ekki að fara að leika pabba minn, ekki að fara að setja 

henni orð í munn önnur en það sem ég upplifði sjálfur. Allt filterað í gegnum mína upplifun. 

Og ég hef rétt á minni upplifun og ég hef umboð á minni upplifun, ef ég er ekki að ljúga upp á 

neinn þá er það leiðarstefið.95 

Hannes sagði að móðir hans hafi ekki verið sérlega hrifin og hélt sig til hlés í ferlinu en 

virti hans rétt til að segja þessa sögu. Þær siðferðilegu spurningar sem komu upp í ferlinu 

voru heilmargar sem Hannes þurfti að spyrja sig að varðandi transmálefni og hvaða umboð 

hann hefur í sambandi við það; 

Maður fer alveg í gegnum svona ferli, erum við að fara að tala um transmálefni á stórum skala, 

og hver er ég að tala um það? Þannig endum við á að segja sögu mína, mínar upplifanir. 

Hvaða rétt hef ég að tala um reynslusögu transgender einstaklings? Ég hef bókina og ég hef 

leyfi til þess að lesa upp úr bókinni og þá get ég lesið beinar upplifanir. Þannig var það, ég að 

lesa upp úr bók og reyndi að vera eins neutral eins og ég gat án þess að vera eintóna. Til að 

reyna að hafa ekki áhrif á upplifanir þeirra sögu.96 

Bókin sem um ræðir heitir Hún er pabbi minn: saga transkonu sem kom út 2016. Í ferlinu 

kom í ljós að Anna Margrét var með handrit að bók niðri í skúffu sem var gefin út áður en 

verkið Hún pabbi fór á fjalirnar. Hannes hafði leyfi til að lesa upp úr bókinni og rödd Önnu 

Margrétar og sjónarhorn er miðlað beint upp úr bókinni eða af hljóðupptökum, viðtölum 

sem voru tekin við hana. Umræða um nálgun Rimini Protokoll hópsins bar á góma í viðtali 

mínu við Hannes Óla. Hann er mjög hrifin af þeirra verkum og skrifaði BA ritgerð um 

hópinn. „Ég er engin sérfræðingur í transmálum, en ég er leikari og við leikum okkur með 

það element að vera leikari og listamaður og svo þetta með að vera sonur. Mitt 

sérfræðisvið í transsögu pabba míns er að vera sonur, þannig að það varð svona stefið.“97 

Markmiðið var að gera allt með virðingu, samþykki og kærleika. Sýningin átti ekki að ögra 

neinum sagði Hannes Óli. 

Í Sóley Rós ræstitæknir voru siðferðislegar spurningar er snúa að hvernig farið er með 

textann úr viðtölunum, siðferðislegar spurningar gagnvart friðhelgi einkalífs þeirra sem 

 
94 Björn Thors, viðtal 26. apríl 2021. 
95 Hannes Óli Ágústsson, viðtal 27. apríl 2021. 
96 Ibid. 
97 Hannes Óli Ágústsson, viðtal 27. apríl 2021. 
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tengjast konunni og siðferðislegar spurningar gagnvart heilbrigðiskerfinu. María og 

Sólveig veltu fyrir sér hvernig konan talaði um eiginmann sinn. Að sögn Maríu talaði hún 

dálítið niður til hans og þær höfðu áhyggjur af birtingamynd mannsins í verkinu. Hvernig 

tókust þær á við það? Með því að senda konunni handritið og fá þeirra álit. Konan tók sem 

sagt ábyrgð á því að ræða handritið við eiginmanninn. Þau voru ekki ósátt og gerðu engar 

athugasemdir. Þeim fannst verkið mjög fyndið og höfðu húmor fyrir sjálfum sér. Það voru 

einnig siðferðislegar spurningar gagnvart heilbrigðiskerfinu; 

hvernig ætlum við að tækla, að við, að hún sé að gagnrýna það og hvað er þá sýningin að 

segja? Og hvar stöndum við sem höfundar gagnvart því sem viðmælandi okkar heldur fram. 

Þar er einhver siðferðisleg spurning, það eru læknar sem koma að þessu tiltekna máli. Það er 

fjallað um lækna á Akureyri, það vita allir hvaða læknar það eru. Þeir koma reyndar mjög vel 

út.98 

Á þessu má sjá að María tókst á við siðfræðileg álitaefni með því að bera þau undir konuna 

sjálfa svo ekki væri hallað á fólk eða dregin upp mynd af því sem það væri ekki sátt við.  

Hvernig tókst María á við þessar siðferðilegu áskoranir, hvað væri rétt að gera hverju 

sinni? 

Maður þarf bara svolítið að vega og meta og bæði þarf maður að hafa frelsi sem listamaður að 

koma sögunni hennar sem best á framfæri. Oft finnst mér gott að hugsa um hvað vill verkið, 

hvað vill sagan verða. Og hvernig get ég gert það án þess að særa eða valta yfir þá sem koma 

að sögunni.99 

Hér togast á saga persónunnar og frelsi þitt sem listamaður að koma sögunni sem best á 

framfæri. Mikilvægt var fyrir Maríu að bregðast ekki trúnaði né trausti konunnar. Að fara 

vel með þá sögu þó hún hefði algjört listrænt frelsi til að túlka. 

Og þarna er mjög fín lína sem maður þarf að fara sem eru líka bara heilindi við efnið sem 

maður fær í hendurnar. Og það er mér mjög mikilvægt sem manneskja að geta staðið 

heiðarlega við þær skuldbindingar sem ég gef fólki sem gefur mér sögurnar. Ég held að það sé 

bara karmatengt, ég held að maður verði að vera bæði skýr fyrir sjálfan sig og þau sem maður 

er að fá svona sögur frá.100  

Hér hefur verið fjallað um þær siðferðislegu spurningar sem listafólkið stóð frammi fyrir, 

spurningar eins og hvaða sögur má segja, hvernig og hvenær og af hverjum. Hvaða umboð 

og rétt þú hefur að fjalla um sögu annara eða málefni sem þú er ekki sérfræðingur í, 

meðhöndlun textans úr viðtölum, að friðhelgi einkalífs annara sem tengjast sögunni sé ekki 

fótum troðið, hvað má segja og hvað ekki gagnvart heilbrigðiskerfi og viðkvæmum sögum 

 
98 María Reyndal. viðtal 30. apríl 2021. 
99 Ibid. 
100 María Reyndal, viðtal 30. apríl 2021. 
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haldið innan ákveðinna marka. Línudansinn felst í að nálgast sögusviðið og persónunnar af 

virðingu en fara samt á dýptina svo áhorfendur átti sig á harminum eða kjarna verksins. 

Niðurstöður sýna að listafólkið þurfti stöðugt að vega og meta hvað rétt væri að gera 

hverju sinni í öllu ferlinu. Þær siðferðislegu spurningar sem listafólkið mætti voru af sama 

meiði, hvað má, hvað er rétt, hvað ber mér að gera, hverjar eru mínar skyldur og ábyrgð 

gagnvart fólkinu sem á söguna eða er hluti af henni, hvernig hefur breytni mín áhrif á aðra 

og virða skoðun annarra. Að nálgast fólk af virðingu og umhyggju og valda þátttakendum 

ekki skaða í vinnuferlinu.  

3.2 Friðhelgi einkalífs, trúnaður og nafnleynd 

Nöfn fólksins komu ekki fyrir í verkunum Flóð og Sóley Rós ræstitæknir. Notuð voru 

gervinöfnin Sóley Rós og Halli til að vernda og virða friðhelgi einkalífs fólks sem kemur 

fram í sögunni. María greindi frá því að konan hafi sagt frá ýmsum ljótum hlutum um 

fyrrverandi sambýlismann sem beitti hana líkamlegu ofbeldi; 

Og þetta var fyrir okkur svona mest á reiki hvað varðar siðferðislega hvar línan er, af því við 

erum ekki bara farin að segja sögu hennar. Við verum farin að segja sögu dóttur hennar og 

fyrrverandi eiginmanna. Af því það er alveg hreint gagnvart henni, erum búnar að fá samþykki 

frá henni. En við erum ekki búin að tala við hina aðilana. Að því leyti tel ég að þetta hafi verið 

mikilvægt fyrir okkur að taka nöfnin frá.101 

Í Flóð eru engin nöfn í leikverkinu sem koma fram. Það er bara notað hann og hún, drengur 

og fullorðin maður o.s.frv. Textinn var heilagur texti þ.e. orðréttur úr viðtölum við fólk. 

Hannes Óli segir að nafn föður hans kemur fram framan á bókinni sem lesið er beint upp úr 

á sýningum. Friðhelgi einkalífs móður Hannesar og systur var virt. 

Fyrir verkið Sóley Rós voru tekin tvö viðtöl upp á vídeó við konuna á heimili hennar. 

María sagðist hafa reynt að passa upp á trúnaðinn við konuna.  

Handritið er borið undir hana, ekki síst fyrir mig og okkur. Þessi heilindi, þú getur ekki tekið 

upp viðtal við einhverja manneskju og skrifað það upp og gert svo eitthvað rosalega við það 

sem er í óþökk hennar. Var unnið í samvinnu við hana og líka unnið í samvinnu við hana hvað 

hún vildi.102 

Viðtölin og upptökur geymir María og upptökur á viðtölum við fólkið sem kom að verkinu 

Flóð eru geymdar í Ríkisútvarpinu. Friðhelgi einkalífs var gætt í verkunum þremur og nöfn 

fólksins kom ekki fram í heimildaverkunum Flóð og Sóley Rós.  

 
101 María Reyndal, viðtal 30. apríl 2021. 
102 Ibid. 
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3.3 Áhrif og viðbrögð við sýningunum 

Áhrifin sem sýningarnar höfðu á þátttakendur voru almennt mjög góð. Sóley Rós 

ræstitæknir var frumsýnd í Tjarnarbíó en konan var ekki viðstödd þá en sá sýninguna á 

Akureyri. „Hún elskaði sýninguna og fannst þetta ógeðslega fyndið.“103  María telur að 

verkið hafi styrkt konuna sem manneskju og það að segja sögu sína hafði góð áhrif á 

konuna sem heilunarferli. Að geta staðið keik og lokað þessu máli og á hana var hlustað. 

María sagði að „Áhorfendur eru að taka þátt í því að hlusta á hana. Og það er partur af 

sögunni að áhorfendur eru knúnir til þess að heyra og hlusta á manneskju sem hefur ekki 

verið hlustað á.“104 Viðbrögð áhorfenda við verkinu voru „gríðarlega mikil og bæði 

kannski hlógu þeir dálítið að þessari konu og grétu svo með henni. Við byggðum upp 

verkið þannig að maður kannski fyrst dæmdi hana en svo varð hún að okkur.“105 

Verkið hreyfði við fólki bæði heilbrigðisstarfsfólki, konum og mönnum sem höfðu verið í 

sömu sporum. Konur skrifuðu persónuleg bréf til þeirra Maríu og sýningin hafði mikil 

áhrif á umræðu um reynslu foreldra sem missa barn á meðgöngu. Fram kom að 

heilbrigðisfólk hélt að sagan byggi á atviki sem hefði gerst 1990. Að svona vinnubrögð 

þekkst þá en ekki í dag. Verkið kom á framfæri því sem var ábótavant á kvennadeild að 

konur væru ekki látnar fæða andvana börn sín á sama stað og konur sem fá lifandi börn sín 

í fangið. Sýningin hafði áhrif á að konur sem hefðu misst börn sín á meðgöngu þorðu að 

opna sig og segja frá. Gömul kona um áttrætt tjáði sig á sýningu að hún hafi aldrei sagt frá 

af því hún skammaðist sín svo fyrir að hafa misst fóstur sem hún gróf út í garði heima hjá 

sér fyrir sextíu árum.106 

Björn sagði að upplifun fólksins sem deildi sögu sinni í verkinu Flóð var mjög góð hjá 

þeim sem komu á sýningu, mættu í frumsýningarhóf og töluðu um verkið og þökkuðu fyrir 

sig. Viðbrögð áhorfenda við verkinu var á þá leið að sögunni hefði verið gerð góð skil og 

af virðingu fyrir umfjöllunarefninu. Þeim hafi verið hrósað fyrir að vera varfærin og sýna 

miklu virðingu. „Ég meina það voru sögur sem við fengum sem voru mjög rosalegar og 

hefðu verið mjög áhrifaríkar í leikhúsi en þú reynir að fara ekki þangað, sko. Að segja 

sögur af litlum börnum og af fólki sem er í sínum mest vulnerable stað.“107 

 
103 María Reyndal, viðtal 30. apríl 2021. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Björn Thors, viðtal 26. apríl 2021. 
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Áhrifin sem verkið Hún pabbi hafði á samband Hannesar og föður hans voru þau að pabba 

hans þótti mjög vænt um verkið og að sjá sýninguna. En samband þeirra hefur ekki breyst 

nema að því leiti að pabbi hans á auðveldara með að tjá sig um trans málefni en áður.  

Hannes sagði að;  

Henni finnst auðveldara að tala um þannig hluti, léttari samskipti. En þetta var aldrei neitt 

voða dramatískt. Þótti mjög vænt um þetta því pabbi hverfur úr fjölskyldu eða vinahópur 

foreldra minna var í gegnum fjölskyldu mömmu og það var rof. Pabbi einangrast mjög mikið 

eftir skilnaðinn, sem er algengt í svona ferli. Þakklát fyrir að finna að hún er ekki alveg ein í 

þessu, það samband er sterkara eftir þetta. Ég veit þetta og ég er hérna.108 

Systir Hannesar kom á sýningu og hafði jákvæða upplifun af verkinu. Einnig föðurbróðir 

þeirra sem var mjög þakklátur og hefur stutt bróður sinn í gegnum ferlið. Viðbrögð 

áhorfenda voru mjög góð og frábærar spurningar sem komu fram sagði Hannes Óli. Óttar 

Guðmundsson geðlæknir var mjög ánægður og aðstandendur trans fólks höfðu samband 

við Hannes eftir á. Á heildina litið var Hannes ánægður með sýninguna, stílinn og ánægður 

með hana sem listaverk. Sýningin gerði það sem hún átti að gera listrænt séð og 

boðskapurinn skilaði sér að einhverju leiti, að vera fræðandi.  

Áhrif sýninganna á þátttakendur voru jákvæð og góð. Í tilfelli Sóley Rós stóð konan uppi 

sem sigurvegari í þeim skilningi að sorgin og áfallið að missa barn á meðgöngu var ekki 

falið né þaggað og rödd hennar heyrðist og sagan hafði mikil áhrif og hreyfði við fólki og 

heilbrigðiskerfinu. Verkið Hún pabbi hafði jákvæð áhrif á Önnu Margréti og Hannes Óla 

og hún upplifði stuðning sonar síns sem og bróður og hún átti auðveldri um að tala um 

þessa hluti. Í Flóð voru viðbrögð áhorfenda góð og þeim sértaklega hrósað fyrir nærgætni 

og virðingu gagnvart umfjöllunarefninu/sögu fólks og harmleiknum sem snjóflóðið olli.  

 
108 Hannes Óli Ágústsson, viðtal 27. apríl 2021. 
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Lokaorð 

Það er ljóst að sviðsetning hinnar persónulegu sögu nýtur vinsælda í leikhúsum hér á landi 

sem og erlendis. Sú tegund leikhúss er vítt og fjölbreytt svið. Oft á tíðum er um að ræða 

mjög persónulegar sögur af áföllum og erfiðri reynslu, sem fólk deilir í hljóðrituðum 

viðtölum, unnið er úr í handrit og flutt á leiksviði. Því er mikilvægt að vanda vel til verka, 

ekki síst vegna siðferðislegra álitaefna og sálrænna áhrifa. Sviðslistafólk sem vill vinna 

með persónulegar sögur fólks eða hópa þarf að átta sig á skyldum sínum gagnvart fólkinu 

og aðilum sem þeim tengjast. Að verkefnið valdi þátttakendum ekki skaða og nálgast fólk 

af virðingu og nærgætni. Sviðslistafólk þarf að hafa upplýst samþykki, gæta að trúnaði og 

persónuvernd. Ennfremur gæta að notkun gagnanna, aðgengi að þeim, hvernig þau verða 

varðveitt og hvenær þeim verður eytt.  

Þá þarf að hugleiða hvaða afleiðingar ferlið getur haft á þátttakanda til lengri eða skemmri 

tíma og hvort aðgangs að sálgæslu sé þörf. Þegar sögur eru viðkvæmar og enn óleystar 

vegna áfalla í fortíð er sérstaklega mikilvægt að hafa skýran tilgang og markmið með 

verkefninu; afmarka verkefnið vel. Í verkinu Flóð var um áfall að ræða úr fortíð, sem sumir 

höfðu aldrei rætt fyrr en í viðtalinu við þau er stóðu að sýningunni. Tilgangur listafólksins 

var að hleypa fólki að borðinu til að segja sína sögu, en sumir þátttakendur sem deildu 

sögu sinni höfðu ákveðna fyrirvara á verkefninu. Einn íbúi á Flateyri sem tengdist 

snjóflóðinu vildi ekki taka þátt og taldi ekki rétt og viðeigandi að gera þessa sýningu. 

Verkið er margradda frásögn og ekki komu fram nöfn einstaklinganna í sviðsverkinu. 

Fólkið gekk mjög nærri sjálfu sér í viðtölum. En á sama tíma var það ákveðin losun og 

heilunarferli að tala og rifja upp þessa reynslu. Ég tel að hér hafi listafólkið lagt mikið á sig 

til þess að gera þessum atburði góð skil eins og hægt var. Þó áhrifin af sviðsverkinu Flóð 

hafi ekki virkað jafn áhrifarík á sýningu eins og í verkinu Sóley Rós Ræstitæknir þá var 

samtalið við fólkið það sem skipti einna helst máli í Flóð. Í öllum verkunum hafði fólk 

samband við listafólkið eftir að sýningar hófust og þakkaði fyrir sig og deildi reynslu sinni 

er tengdist umfjöllunarefni verkana.  

Völd, valdastaða og tengsl eru atriði sem listafólk þarf að hafa í huga þegar það fer inn í 

verkefni af þessu tagi. Listafólk getur verið í sterkari stöðu en persónan sem deilir sögu 

sinni, af mörgum ástæðum. Einnig má velta fyrir sér hvort það sé æskilegt að vinna 

heimildaverk um nána ættingja eins og í Tengdó. En listamaðurinn hefur frelsi til þess að 
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velja hið rétta eða hið ranga. „Siðfræðin leysir ekki fyrir okkur það verkefni að takast sjálf 

á við vanda siðferðisins og reyna að bæta siðferði okkar.“109  

Það sem ég tel að megi læra af þessari ritgerð og viðtölum við sviðslistafólkið er að það má 

gera enn betur er varðar undirbúning og framkvæmd. Að það fari fram umræða um 

vinnubrögð og skyldur listafólks sem vinnur með persónulegar sögur fólks í sviðslistum. 

Að það séu gerðar svipaðar körfur til listafólks eins og gert er til fræðafólks sem vinnur að  

eigindlegum rannsóknum. Ég tel mikilvægt að það fólk sem deilir sögu sinni í sviðslistum 

sé upplýst um verkefnið, hvað það felur í sér, hve lengi mun það standa yfir, hvernig unnið 

verður úr upplýsingunum, hvort handritið verði borið undir það og hvernig gögnin verða 

geymd og hvenær þeim verður eytt. Að það liggi fyrir skriflegt samþykki þátttakanda svo 

ekki fari á milli mála hvað verkefnið felur í sér og hvernig það verður framkvæmt.   

 

Að lokum, ég hef ígrundað í þessum skrifum hvort ég hefði getað skrifað verkið KÁM- 

Þeir síðustu verða fyrstir öðruvísi? Í stað þess að gera sjálfsævisögulegt skáldverk, að gera 

heldur skáldverk byggt á minni sögu og nota gervinöfn til að virða friðhelgi einkalífs fólks 

sem tengist sögunni. Ég tel að þá væri verkið öðruvísi og hefði ekki sama tilgang fyrir mig 

persónulega að skapa listaverk sem væri heilandi.  

 
109 Páll Skúlason, „Um réttlæti ást og frelsi.“ Í Sjö siðfræðilestrar, 10. 
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https://timarit.is/page/7065866?iabr=on#page/n31/mode/1up/search/Bla%C3%B0a%C3%B0%20%C3%AD%20fort%C3%AD%C3%B0inni%20Sigr%C3%AD%C3%B0ur%20J%C3%B3nsd%C3%B3ttir
https://timarit.is/page/6784669?iabr=on#page/n32/mode/1up/search/S%C3%B3ley%20Bj%C3%B6rk%20Huldud%C3%B3ttir%20S%C3%B3ley%20R%C3%B3s%20R%C3%A6stit%C3%A6knir%202016
https://timarit.is/page/6784669?iabr=on#page/n32/mode/1up/search/S%C3%B3ley%20Bj%C3%B6rk%20Huldud%C3%B3ttir%20S%C3%B3ley%20R%C3%B3s%20R%C3%A6stit%C3%A6knir%202016
https://timarit.is/page/6784669?iabr=on#page/n32/mode/1up/search/S%C3%B3ley%20Bj%C3%B6rk%20Huldud%C3%B3ttir%20S%C3%B3ley%20R%C3%B3s%20R%C3%A6stit%C3%A6knir%202016
https://timarit.is/page/6751947?iabr=on#page/n79/mode/1up/search/Fl%C3%B3%C3%B0%20Borgarleikh%C3%BAsi%C3%B0
https://timarit.is/page/6751947?iabr=on#page/n79/mode/1up/search/Fl%C3%B3%C3%B0%20Borgarleikh%C3%BAsi%C3%B0
https://tix.is/is/event/3110/hun-pabbi
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Björn Thors. Viðtal tekið af Kolbrúnu Dögg Kristjánsdóttur í fundarherbergi 

Sviðslistadeildar LHÍ, 26. apríl 2021. 

Hannes Óli Ágústsson. Viðtal tekið af Kolbrúnu Dögg Kristjánsdóttur í fundarherbergi 

Sviðslistadeildar LHÍ, 27.apríl 2021. 

María Reyndal. Viðtal tekið af Kolbrúnu Dögg Kristjánsdóttur í fundarherbergi 

Sviðslistadeildar LHÍ, 30. apríl 2021. 
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Viðauki 

Áður en viðtölin þrjú fóru fram, er nefnd eru í ritgerðinni, samþykkti og undirritaði 

listafólkið neðangreinda yfirlýsingu hvert um sig. 

 

 


