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Útdráttur 

Rakin er leiksaga Ungmennafélagsins Grettis í Miðfirði frá stofnun 1928 til sameiningar 

við Leikfélag Hvammstanga 2018. Markmið þess var að auka samheldni og félagslyndi í 

sveitinni og fólst það m.a. í leiklistarstarfsemi. Mikilvægi Félagsheimilisins Ásbyrgi er 

skoðað í þessu samhengi en hreppsbúar höfðu mikið fyrir byggingu þess. Verkefnavalið, 

sem einkennist af gamanleikjum og alvarlegri íslenskum verkum er skoðað, ásamt 

æfingaferli hópsins þar sem leita þurfti skapandi lausna og sýningaferli sem teygði anga 

sína út fyrir hreppinn. Fjallað er um farandssýningar Þjóðleikhússins í hreppnum og 

viðbrögð áhorfenda við þeim. Að lokum eru móttökur áhorfenda kannaðar og ávinningur 

þátttakenda. Sýnt er hvernig þátttaka í slíkri starfsemi getur haft jákvæð félagsleg áhrif á 

þátttakendur og skilað sér í merkilegum persónulegum lærdómi. Stuðst er við viðtöl við 

Jóhannes Ingvar Björnsson og Ingibjörgu Jónsdóttur sem hafa látið til sín taka í 

starfseminni, sem og örfáar leikskrár sem fundust við húsleit í Ásbyrgi. 
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Inngangur  

Á Íslandi eru í dag starfrækt u.þ.b. 48 áhugaleikfélög um land allt.  Lítið hefur verið 1

skrifað um áhugaleikfélög á Íslandi og hefur það helst verið í höndum nokkurra 

dugnaðarforka sem taka það á sig að skrifa leiklistarsögu sinnar sveitar. Slíkum bókum 

hefur þó fjölgað síðastliðna áratugi. Áhugaleikfélög starfa út frá allt öðrum forsendum en 

félög atvinnumanna. Fólk sýnir áhugans vegna og sökum vilja til að skemmta 

samferðamönnum sínum en það sjónarmið eldist aldrei. Oftast þrífst áhugastarfsemi á 

einum eða tveimur einstaklingum sem brenna fyrir starfseminni og keyra hana áfram og sjá 

til þess að hún hverfi ekki úr þjóðfélaginu. Afi minn, Jóhannes Ingvar Björnsson á 

Laugarbakka í Miðfirði gengdi mörgum störfum í sínu sveitarfélagi, þar á meðal sem 

formaður Ungmennafélagsins Grettis og leikari í fjölmörgum uppfærslum þess. 

 Til umfjöllunnar í þessari ritgerð eru leiksýningar Umf. Grettis frá 1929, 

verkefnaval, æfingaferli, sýningaferli, móttökur áhorfenda og samfélagsleg áhrif. Rakin er 

barátta félagsins fyrir byggingu samkomuhússins Ásbyrgi, sem var gríðarlega mikilvægt 

fyrir menningarstarfsemi í hreppnum. Þar sýndu félagar Grettis sínar leiksýningar og 

einnig komu þangað leikflokkar frá Þjóðleikhúsinu og fjallað er lítillega um þá starfsemi. 

Stuðst er við Jóhannes sem meginheimild ritgerðarinnar og hans persónulegu reynslu sem 

áhugaleikari til margra ára. Þannig má segja að þessi ritgerð sé leiklistarsöguritgerð, sem 

þá myndi teljast til einsögu, sé vísað til sagnfræðiaðferðar sem hefur rutt sér til rúms á 

umliðnum árum. Að lokum er könnuð leikfélagsstarfsemi Umf. Grettis upp úr aldamótum 

og sameiningu þess við Leikfélag Hvammstanga árið 2018. 

1. Ungmennafélagið Grettir 

Ungmennafélagið Grettir í Miðfirði var stofnað 4. nóvember 1928  fyrir félagssvæðið Ytri-2

Torfustaðahrepp og nágrenni og. Það er nefnt eftir garpinum Gretti Ásmundarsyni úr 

Grettis sögu, sem fæddist og ólst upp á Bjargi í Miðfirði . Svæðið er byggt upp af bændum 3

og mótast af því en nálægir þéttbýlisstaðir eru gjarnan byggðir upp í kringum þjónustu við 

 „Bandalag íslenskra leikfélaga.“1

 Pétur og Rúna, leikskrá, 1978.2

 „Grettis saga,“ 14. kafli.3
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landbúnað. Árið 1998 sameinaðist Ytri-Torfustaðahreppur sex öðrum hreppum á svæðinu; 

Staðarhreppi, Fremri-Torfustaðahreppi, Torfustaðahreppi, Kirkjuhvammshreppi, 

Hvammstangahrepip, Þverárhreppi og Þorkelshólshreppi til að mynda sveitarfélagið 

Húnaþing vestra. Sveitarfélagið taldi 1.211 íbúa þann 1. janúar 2020  og er þar helsta 4

þéttbýlið bærinn Hvammstangi. Fyrsti formaður Ungmennafélagsins Grettis var Benedikt 

Guðmundsson bóndi á Staðarbakka sem ritaði sögu félagsins í grein er birtist í leikskrá 

leiksýningarinnar Pétur og Rúna sem ungmennafélagið setti upp í tilefni 50 ára afmælis 

þess árið 1978. Ásamt Benedikti skipuðu fyrstu stjórn félagsins; Jón Jónasson á Reykjum 

sem gegndi hlutverki féhirðis og Þorvaldur Friðriksson á Stóra-Ósi, ritari félagsins. 

Stofnfélagar Grettis voru 23 af tæpum 200 íbúum svæðisins  og ári seinna voru félagarnir 5

orðnir 44. Fjöldi félaga sveiflaðist frá 50-80 á árunum til 1978.  6

Fyrst um sinn var helsta baráttumál félagsins bygging samkomuhúss og var mikill 

samhugur um það meðal sveitunga þrátt fyrir lítil efni. Árið 1933 tókst með mikilli 

fyrirhöfn og mest í sjálfboðavinnu að byggja samkomuhúsið Ásbyrgi og var það vígt með 

hátíð í húsinu þann 13. ágúst 1933 . Bætti það mjög alla aðstöðu félagsins til leikstarfsemi 7

og annarrar starfesmi. Húsið var nýtt til funda- og viðburðahalds en einnig var þar 

barnaskóli sveitarfélagsins..  Grettismenn töldu þar miklum áfanga náð, enda fyrsta húsið 8

sinnar tegundar í hreppnum.  

Húsið eins og það var upphaflega byggt var steinsteypt, kjallari og hæð, einfaldir veggir og 
óeinangraðir en upphitað með laugarvatni. Á hæðinni var forstofa og salur, sem tók hátt á 
annað hundrað manns í sæti og leiksvið að auki. Í kjallara var eldhús, borðstofa og 4-5 lítil 
herbergi.  9

Þó húsið þætti betra en þá tíðkaðist í mörgum sambærilegum sveitarfélögum reyndist það 

hverngi nærri fullnægja þörfum sveitarfélagsins og yfir næstu áratugi var töluvert byggt 

við húsið. Árið 1944 reis við það sundlaug sem var m.a. nýtt til sundkennslu og í kringum 

1956-1966 var byggt nýtt svið og tvær stofur á bakvið, veitingasalur, ný forstofa og salerni.  

Við þessar breytingar gjörbreyttist allur búnaður til leiklistarstarfsemi. Samræmdist húsið 

 „Húnaþing vestra.“4

 Helgi Jóhannesson, faðir minn, munnleg heimild, 25. apríl 2021.5

 Pétur og Rúna, leikskrá, 1978.6

 „Vestur Húnvetningar vígja nýtt samkomuhús,“ 1. júlí 1966.7

 „Innlendar fréttir,“ 22. febrúar 1934.8

  „Svar - Nr. 7932.“9
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þá lögum um félagsheimili sem sett voru á Alþingi 1970 . Hreppsbúar sátu mann við 10

mann við hátíðlega athöfn þann 29. júní 1966 þegar húsið opnaði sem nýtt samkomuhús, 

Félagsheimilið Ásbyrgi, og tóku þar til máls þeir menn sem drifu framkvæmdina hvað 

mest áfram. Meðal ræðumanna voru áðurnefndur Benedikt Guðmundsson á Staðarbakka, 

fyrsti formaður Ungmennafélagsins, Séra Gísli H. Kolbeins, sóknarprestur á Melstað og 

Jóhannes Ingvar Björnsson, sem var formaður framkvæmdanefndar við bygginguna.  

Greinir hann frá því að fjáröflun hefði t.d. náðst þar sem eignarhaldi var skipt milli Grettis 

35%, Kvenfélagsins Iðju 10% og hreppsins 55%. Auk þess var fenginn styrkur úr 

Félgsheimilasjóði sem hefði verið ógjörningur að byggja án. Kostnaður framkvæmda auk 

húsbúnaðar námu u.þ.b. fjórum milljónum króna sem gera í dag rúmlega 70 milljónir 

króna  og því neyddust félagsmenn til að „seilast í pyngju hreppsbúa eftir fé til þessara 11

framkvæmda.“  Því er víst að það hefur verið mikið átak að koma húsinu upp og hafa 12

félagsmenn og lögðu íbúar hreppsins mikið á sig til að skapa viðunandi vettvang fyrir 

menningarviðburði í hreppnum.  

Í lögum félagsins kemur fram að tilgangur þess sé „að auka samheldni og félagslyndi innan 

sveitarinnar.“  sem unnið var að með fjölmörgum leiðum. Fyrstu árin var áhersla lögð á 13

fundahald og um það segir Benedikt Guðmundsson:  

Höfðu þeir tvenns konar tilgang, bæði að æfa fólk í að koma opinberlega fram og láta í 
ljósi skoðanir sínar og enn fremur að vera beint til skemmtunar. Voru á öllum fundum 
einhver skemmtiatriði, svo sem upplestur, söngur, gamanleikir og dans.   14

Fyrri tilgangur fundanna, að þjálfa framkomu og mælsku hefur komið sér vel þegar íbúar 

hreppsins hafa þurft að láta til sín taka, t.d. á stærri landsfundum er varða þeirra hagsmuni. 

Sá seinni, skemmtunin, hefur verið ætlað að stuðla að auknum félagsauð hreppsbúa. 

Ungmennafélagið stóð einnig fyrir keppnum í svokölluðum starfsíþróttum sem spretta upp 

úr störfum bændanna svo sem kappslætti, dráttarvélaakstri o.fl., enda ætíð keppt í þessum 

greinum á landsmótum UMFÍ og keppni heima í héraði því nauðsynlegur undirbúningur 

fyrir þau stórmót. Ungmennafélagar áttu það til að vinna einn dag hjá bónda ef veikindi 

 „Lög um félagsheimili.“ 10

 „Verðlagsreiknivél.“11

 „Vestur Húnvetningar vígja nýtt samkomuhús,“ 1. júlí 1966.12

 Pétur og Rúna, leikskrá, 1978.13

 Pétur og Rúna, leikskrá, 1978.14
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eða erfiðleikar komu upp á þeim bæ um heyskapartímann, auðvitað launalaust. Síðast en 

ekki síst voru það leiksýningar sem sýndar voru í Ásbyrgi sem settu svip á menningarlífið í 

hreppnum og veittu íbúum dýrmæta skemmtun yfir vetrartímann. Stefna félagsins var að 

félagarnir sjálfir ættu að vera virkir þátttakendur í þeirri skemmtun sem boðið var upp á  15

og því sýndi ungmennafélagið sínar eigin uppfærslur þar sem fólkið úr sveitinni hópaði sig 

saman og lék fyrir samsveitunga sína og fólk úr nærliggjandi sveitum. 

1.1 Jóhannes Ingvar Björnsson 

Jóhannes Ingvar Björnsson, afi minn, er fæddur árið 1930 að Þverá í Núpsdal í Miðfirði og 

hefur hann verið áberandi í félagsstörfum í hreppnum í gegnum ævina. Hann er alinn upp í 

Reynhólum í Ytri-Torfustaðahreppi og kvæntist ömmu, Helgu Jóhannesdóttur, fædd 23. 

júlí 1929 í Hamarshjáleigu í Flóa, þann 25. október 1958. Afi varð gagnfræðingur úr 

Reykjaskóla, Héraðsskólanum í Hrútafirði árið 1951. Samhliða lokaári sínu við 

Reykjaskóla var hann kennari í Staðarhreppsskólahverfi í Hrútafirði. Hann var skólastjóri 

barnaskólans Ásbyrgi 1956-66, 1968-70 og 1971-72, kennari við Laugarbakkaskóla 

1970-71 og 1972-76 og skólastjóri í Haganesskólahverfi í Fljótum í Skagafirði 1957-58. 

Hann var formaður Ungmennafélagsins Grettis 1960-62 og 1967-68, formaður 

Ungmennafélags Vestur-Húnvetninga 1962-64, hreppsnefndaroddviti í Ytri-

Torfustaðahreppi 1958-82 og sveitarstjóri í sama hreppi 1982-86. Formaður sóknarnefndar 

Melstaðarsóknar 1972-82 og safnaðarfulltrúi frá 1981-96. Deildarstjóri Ytri-

Torfustaðahreppsdeildar Kaupfélags V.-Húnvetninga 1969-78. Í ritnefnd Húna 1976-1989. 

Umboðsmaður skattstjóra 1983-98, í stjórn Fjórðungssambands Norðlendinga í einhver ár 

frá 1990 og fulltrúi Ytri-Torfustaðahrepps í Héraðsnefnd V.-Húnavatnssýslu og 

Byggðasamlags 1989-98. Yfirúttektarmaður í Húnavatnssýslum 1991-98, formaður 

Sparisjóðs V.-Húnavatnssýslu 1987-98 og leikari í leikritum Ungmennafélagsins Grettis á 

árunum 1960-2008. Upptalning þessi sýnir að í fámennum sveitarfélögum þurfa þeir íbúar 

sem brenna fyrir þeirri starfsemi sem þar þrífst, sem og farsælli framgöngu og framtíð 

hennar, að bregða sér í ólík hlutverk til að ná þeim hugsjónum fram sem þeir bera 

innanborðs. Sem leikari í áhugaleikfélagi gætir þú verið að leika á móti skólastjóranum 

þínum, formanni Sparisjóðsins í þinni sýslu eða prestinum þínum. Þegar ég man fyrst eftir 

 Pétur og Rúna, leikskrá, 1978.15
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mér hjá afa og ömmu á Laugarbakka hafði heldur róast í félagsstarfi þess fyrrnefnda og 

starfaði hann mest sem bóndi í Reynhólum. Stuðst verður við hann sem grunnheimild. 

1.2 Leiklist í Ytri-Torfustaðahrepp 

Þörf hreppsbúa til tjáningar í gegnum leiklist kviknaði ekki upp úr þurru með stofnun 

ungmennafélags, enda hafa Íslendingar skemmt hverjum öðrum með sögum, söngvum og 

leik frá landnámi. Íslendingasögurnar voru að öllum líkindum fluttar með leikrænum 

tilburðum og er elsta frásögn um dans á Íslandi frá 13. öld . Sveinn Einarsson rannsakar 16

sögu leiklistar utan þéttbýlis Reykjavíkur í bókinni Íslensk leiklist I og kemst að þeirri 

niðurstöðu að hún hafi byrjað á Ísafirði á 6. áratug 19. aldar. Þá komu Íslendingar með 

sjónleiki til bæjarins frá Danmörku og stuttu seinna virðist leiklistin hafa vaknað til lífsins 

víða um land að því er virðist samtímis.  

Þannig er þessi deigla nokkuð sérstæð og all-samsett, þegar leiklist og leikritun er að vakna 
um Ísland. Danskir leikir aðflutts menningaráhugafólks virðast hleypa kappi í kinn 
landanum, sem reynir að tjalda því sem til er og bæta við.  17

Sveinn heldur sögunni áfram í Íslenskri leiklist III og skrifar um sérstöðu Íslands í 

áhugaleikfélagsstarfi næstu áratugina. Á tímabilinu 1860-1920 er leiklistarstarfsemi höfð í 

a.m.k.  

[F]immtíu kaupstöðum og kauptúnum á Íslandi[,] […] í flestum skólum landsins og í 
dreifbýli. Er þá enginn landsfjórðungur undanskilinn. Sambærileg þróun virðist óþekkt í 
nágrannalöndum[.]  18

Ytri-Torfustaðahreppur er þar engin undantekning í þróun og starfsemi leiklistar í dreifbýli 

landsins. 

 Leiklistin hafði verið til staðar í Ytri-Torfustaðahreppi án umgjarðar eða  

samkomuhúss, en á árum áður tók fólk sig saman og sýndi í baðstofum bæja. Langafi 

minn, Björn Guðmundsson fæddur árið 1885 sýndi t.d. Skugga-Svein í baðstofunni á 

bænum Urriðaá fyrir þá örfáu áhorfendur sem stofan rúmaði.  Fyrsta leiksýning Grettis, 19

 Sveinn Einarsson, Íslensk Leiklist I, bls. 65.16

 Sveinn Einarsson, Íslensk Leiklist I, bls. 333-334.17

 Sveinn Einarsson, Íslensk Leiklist III, bls. 244.18

 Jóhannes Ingvar Björnsson, munnleg heimild, 22. apríl 2021.19
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Tengdamamma Kristínar Sigfúsdóttur, var sýnd árið 1929 í hálfbyggðu húsi í einum 

bænum. Það var leikið tvisvar sama kvöld svo allir kæmust að sem vildu og síðar sýnt á 

Hvammstanga.  Með stofnun Grettis og byggingu Ásbyrgis færðist ákveðið skipulag í 20

kringum starfsemina og sjálfbærri vettvangur fyrir leiklist með tryggðu aðgengi að æfinga- 

og sýningarsal. Leikin voru leikrit eftir bæði erlenda og innlenda höfunda íbúum til 

skemmtunar, oft undir leikstjórn vanari atvinnumanna úr Reykjavík eða reyndara fólks úr 

sveitinni. Leiksýningarnar gátu verið hluti af stærri viðburði, þar sem fyrri part kvölds var 

sýnt leikrit og eftir að því lauk var haldinn dansleikur.  Þá ber að spyrja: Hvaða verk voru 21

sýnd og hvers vegna? Hvernig var ferlið og hverjar voru móttökurnar? Hver var 

ávinningurinn af sýningum fyrir þátttakendur og áhorfendur? 

1.3 Þjóðleikhúsið, Alþingi og áhugaleikfélög 

Áður en ég fjalla um sýningar Grettis langar mig að fjalla örlítið um leikferðir 

Þjóðleikhússins. Hlutverk leikhússins er fest í lögum landsins og eru skyldur þess til 

landsmanna vel skilgreindar, t.d. ber því lagaleg skylda til að flytja á hverju ári bæði 

íslenska og erlenda sjónleiki, óperur, söngleiki, danssýningar og barnasýningar.  Það er 22

svo þjóðleikhússtjóra og framkvæmdastjóra að sjá til þess að fylgt sé þeim lögum sem sett 

eru. Leikhúsinu ber skylda skv. 15. gr. laga um Þjóðleikhús að „hafa samstarf við leikfélög 

áhugamanna, láta þeim í té gistileikara  og leikstjóra til leiðbeiningar, eftir því sem unnt 23

er.“ Eitthvað hefur nú verið lítið um efndir á þessum lið í lögum um Þjóðleikhúss þar sem 

ekki tíðkast að lána leikara til áhugaleikfélaga og færi líklega best á því að þetta yrði tekið 

úr lögunum, en lengi vel hafa áhugaleikfélög fengið leikstjóra í gegnum Bandalag íslenskra 

leikfélaga . Þjóðleikhúsinu ber einnig að fara í árlegar leikferðir: „Á vegum 24

Þjóðleikhússins skulu árlega farnar á starfstíma þess leikferðir sem víðast um landið.“  Til 25

heimilda um þann tíma sem hér er um fjallað telur ræða Helga F. Seljan þingmanns 

Alþýðubandalagsins  á Alþingi 1977, þar sem hann ræðir efndir Þjóðleikhússins við lög 26

 „Svar - Nr. 7932.“20

 Jóhannes Ingvar Björnsson, munnleg heimild, 22. apríl 2021.21

 „Lög um Þjóðleikhús.“22

 Eftir því sem ég kemst næst skilst þetta sem gestaleikari.23

 Höskuldur Skagfjörð. Frá kúarektor til leikstjóra, bls. 44.24

 „Lög um Þjóðleikhús.“25

 Helgi F. Seljan var afi Helga Seljan blaðamanns og gaf út ljóðabækur og bækur um gamanmál um ævina. 26

Hann sat í stjórn Leikfélags Reyðafjarðar í tæpan áratug.
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og skort á fjárveitingum ríkis til áhugaleikfélaga.  Vert er þó að taka fram að 27

Þjóðleikhúsið kemur ekki að fjárveitingu til áhugaleikfélaga, heldur Alþingi. Helgi 

gagnrýnir Þjóðleikhúsið fyrir skort á aðstoð við áhugaleikfélög og setur spurningamerki 

við að á tveimur leikárum hafi einungis sjö fastráðnir starfsmenn við leikhúsið starfað með 

áhugaleikfélögum og hafi þeir samtímis þegið laun frá Þjóðleikhúsinu og því 

áhugaleikfélagi sem þeir störfuðu fyrir. Á sama tímabili hafi hvíslari tekið sér launalaust 

leyfi frá leikhúsinu til að starfa fyrir áhugaleikfélag - sem greiddi honum þó fyrir. 

Gagnrýnin er á þá leið að leikhúsið ætti frekar að sjá þeim starfsmönnum sem starfa með 

áhugaleikfélögum fyrir launum heldur en leikfélögin sjálf. Honum þykir ekki við 

þjóðleikhússtjóra að sakast í þessum efnum heldur starfsmenn leikhússins. „Ég held sem 

sagt að ástæðan sé sú að þeir kjósi miklu fremur að vera hér kyrrir á sínum stað, þrátt fyrir 

að margir þeirra hafi við lítil verkefni að vera að manni sýnist.“  Mögulega hefur fáum 28

starfsmönnum hússins hugnast að vinna þessa vinnu, enda ekki á allra færi að flytja burt í 

einhverjar vikur á ári. Kannski var einfaldlega ekki jafn mikil eftirspurn eftir þeirra aðstoð 

eins og Helgi heldur fram. Ræðu Helga F. Seljan lýkur á nokkrum orðum um hve fjárvana 

áhugaleikfélögin eru orðin sökum hárra skatta og lágs ríkisstyrks og varar við því „að 

stórhækka [þurfi] fjárveitingu til áhugaleikfélaganna, svo að þau koðni ekki niður eins og 

allt útlit er fyrir með áframhaldandi svipuðum fjárveitingum af hálfu Alþingis.“  Þessi orð 29

eru sérstaklega áhugaverð í ljósi þess að á þeim tíma sem þau eru töluð, 1977, sjáum við 

leiksýningar Grettis lognast út af. 

Um leikferðir Þjóðleikhússins er það að segja að amma mín, Helga Jóhannesdóttir, minnist 

þess að hvern vetur hafi komið leikflokkar að sunnan að sýna í Ásbyrgi við almennt góðar 

undirtektir.  Árið 1976 var sýningin Inúk sýnd 15 sinnum utan Reykjavíkur, 30

Ímyndunarveikin 12 sinnum og listdanssýning einu sinni.  Þeim hafði þó fækkað frá því 31

sem áður var. Nú er menningin sú að á ári hverju er farið með u.þ.b. eina meðalstóra 

leiksýningu í stærri höfuðstaði landshluta, t.d. Akureyri, Egilsstaði og Ísafjörð, meðan ein 

til tvær minni sýningar halda í sameiginlega leikferð í grunn- og menntaskóla víða um 

 „325. mál, aðstoð Þjóðleikhússins við áhugaleikfélögin.“27

 „325. mál, aðstoð Þjóðleikhússins við áhugaleikfélögin.“28

 „325. mál, aðstoð Þjóðleikhússins við áhugaleikfélögin.“29

  Helga Jóhannesdóttir, munnleg heimild, 22. apríl 2021.30

 „Rekstrar- og efnahagsreikningur 1976.“31
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landið og sýna boðsýningar ætlaðar börnum og unglingum. Árið 2019 var leikritið Ör (eða 

maðurinn er eina dýrið sem grætur) sýnt á Akureyri og haldið var með sýningarnar Ómar 

orðabelgur og Velkomin heim í sameiginlega leikferð þar sem sýnt var fyrir elstu börn á 

leikskóla og nemendur í 9. bekk.  Sú leikferð var til þess fallinn að kynna leikhúsið fyrir 32

ungmennum og ala upp nýja leikhúsgesti og var sýnt á u.þ.b. 30 stöðum.   33

 Áhugaleikarar og aðrir íbúar hreppsins höfðu gaman af því að sjá leiksýningar 

atvinnumanna og þá fagmennsku sem þeim fylgdi. Þjóðleikhúsið hefur búið að betri og 

stærri umgjörð, fágaðri búningum og leikmynd og vandaðri leik en tíðkaðist til sveita.  

Það var skemmtilegt að fá þau úr Reykjavík. Það var meira lagt í sviðið, allan búnað og 
búninga. Það var náttúrulega búið að þrælæfa þetta og fólkið kunni þetta vel og lék með 
meiri svipbrigðum. Þetta var meira tilfinningakennt kannski hjá þeim að sunnan, þetta voru 
æfðir og lærðir leikarar. Hérna voru bara menn teknir í þetta sem fengust, ekki að þeir væru 
neitt lærðir í leiklist.  34

Á opnunarhátíð Ásbyrgis 1966 fór Valur Gíslason, leikari Þjóðleikhússins með erindi fyrir 

gesti og þakkar fyrir góðar móttökur og ágætar undirtektir áhorfenda eftir sýningu í 

félagsheimilinu. Talar hann áfram um það markmið Þjóðleikhússins að sýna utan 

höfuðborgarinnar og þörfina fyrir vegleg félagsheimili sem geta hýst góðar sýningar. „Þess 

vegna gleðjumst við í hvert skipti, sem við komum í nýtt hús, þar sem skilyrði eru fyrir 

hendi.“  Því er mikilvægi Ásbyrgis kýrskýrt í þessu samhengi. Bygging þess og góður 35

búnaður hefur skapað jarðveg fyrir öfluga leiklistar- og félagsstarfsemi, bæði aðflutta og 

heimaræktaða. 

2. Verkefnaval, æfinga- og sýningaferli Grettis 

2.1 Verkefnaval  

Á árunum 1929-1978 sýndi Ungmennafélagið Grettir rúmlega 22 leikrit auk nokkurra 

smáþátta,  eða að jafnaði eina uppfærslu á tveimur árum. Ég hef tekið saman þær sýningar 36

 „Ársskýrsla Þjóðleikhússins 2019.“32

 Gunnar Smári Jóhannesson, munnleg heimild, 14. maí 2021.33

 Jóhannes Ingvar Björnsson, munnleg heimild, 22. apríl 2021.34

 „Vestur Húnvetningar vígja nýtt samkomuhús.“35

 Pétur og Rúna, leikskrá, 1978.36
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sem heimildir fundust um allt frá stofnun félagsins til sameiningu leikdeildar Umf. Grettis 

við Leikfélag Hvammstanga árið 2018 sem sjá má í Töflu 1. Það endurspeglar það 

ætlunarverk félagsins að skemmta áhorfendum að gamanleikir og farsar séu mest áberandi 

þarna á meðal. A.m.k. 21 verk af 28 eru gamanleikir, eða um 75% - 82%. Íslensk verk eru 

a.m.k. 9 af 28 á bilinu 32% - 39%. Fyrst um sinn hefur Grettir sett upp nokkur alvarleg 

íslensk verk sem víkja svo fyrir norrænum og evrópskum försum og seinna meir nýrri 

íslenskum verkum í bland við farsa. Það kom líka fyrir að félagar fluttu lítinn leikþátt sem 

þeir sömdu og léku sjálfir en það voru aldrei leikrit í fullri lengd, heldur styttri 

skemmtiatriði  og hafa eflaust verið skemmtileg viðbót í menningarlíf hreppsbúa. 37

Aðspurður um verkefnaval segir Jóhannes: 

Þetta var bara fyrst og fremst til skemmtunar. [Fólk] kom saman til þess að hlæja og 
skemmta sér að þessu. Í sumum leikritum var svolítið efni kannski, það sem ég kalla alvöru 
efni, menn voru að tala um það sem var, ja, svona - það snerti bara lífið. Það kalla ég 
alvöru efni. En oft var þetta bara svona til að hlæja og skemmta sér.  38

Það kom líka fyrir að Grettir ákvað að setja upp verk sem voru ekki gamanleikrit, heldur 

stærri sýningar um íslenska þjóðarsál, t.d. Tengdamömmu, Pétur og Rúnu Birgis 

Sigurðssonar og Skugga-Svein Matthíasar Jochumssonar. Þetta eru líklegast þær sýningar 

sem Jóhannes talar um að hafi „snert lífið“ og er Pétri og Rúnu eftir Birgi Sigurðsson lýst  

í leikskrá sem „raunsæisverk[i] um ungt nútímafólk sem leitast við að varðveita í sér 

manneskjuna og rís upp gegn vélgengri peninga- og pjatthyggju neyslusamfélagsins.“  39

Samhliða löngun til að skemmta fólki virðist því líka hafa verið vilji til að segja áhrifaríkar 

sögur um samtímann sem íbúar geta samsamað sig við. Kannski hefur þetta tvennt styrkt 

samheldni innan sveitarinnar jafn mikið, sameiginleg upplifun af dramatísku leikverki sem 

snertir þeirra hversdag sem og hláturmild upplifun af léttum farsa þar sem vinir þeirra og 

kunningjar fara með helstu hlutverk. 

 Flest leikritanna höfðu verið í ákveðinni umferð milli leikfélaga á Íslandi en mörg 

þeirra höfðu áður verið sett upp af Leikfélagi Reykjavíkur (LR), Leikfélagi Akureyrar (LA) 

og hjá Herranótt í Menntaskólanum í Reykjavík. Saklausi svallarinn var sýndur á 

Herranótt 1932 , Misskilningur á misskilning ofan af LA 1917, Græna lyftan var sýnd á 40

 Jóhannes Ingvar Björnsson, munnleg heimild, 22. apríl 2021.37

 Jóhannes Ingvar Björnsson, munnleg heimild, 22. apríl 2021.38

 Pétur og Rúna, leikskrá, 1978.39

 „Leikrit á Herranótt.“40
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Fjalakettinum 1948, af LA 1951 og LR 1959. Frænka Charley's var sýnt af LR 1897, 1917 

og 1953 og á Herranótt 1940. Orustan á Hálogalandi á Fjalakettinum 1947, Maður og 

kona hjá LR 1933 og 1968, LA 1934, Fjalakettinum 1945 og Þjóðleikhúsinu 1955. 

Landabrugg og ást á Herranótt 1933, Þorlákur þreytti hjá LR 1937 og síðast en ekki síst 

Ævintýri á gönguför sem hefur verið sýnt margoft og víða, a.m.k. tólf sinnum hjá LR á 

árunum 1897-1965, fimm sinnum hjá LA 1919-74 og í Gildaskálanum 1860 . 41

Áhugaleikfélög um land allt hafa einnig sett upp þessi verk í gegnum tíðina og svo eitthvað 

sé nefnt setti Leikfélag Kópavogs upp Saklausa svallarann 1962,  Leikfélagið á Bíldudal 42

setti upp Grænu lyftuna 1950, Orustuna á Hálogalandi 1957 og Maður og kona 1968 . 43

Þessi verk eru vinsæl af því að þau skemmta fólki og mögulega hefur útgáfa Leikritasafns 

Menningarsjóðs sem gaf mörg leikritana út á prenti upp úr 1950 veitt greiðara aðgengi að 

handritunum. 

Skugga-Sveinn var fyrst sett upp af Gretti veturinn 1933-34 og svo aftur árið 1968 í tilefni 

af 40 ára afmæli ungmennafélagsins . Í leikskrá seinni uppfærslunnar má finna 44

athyglisverð sjónarmið ritstjóra leikskrár, áðurnefndan Séra Gísla H. Kolbeins sem skrifar 

þar ávarp. 

Eins og að líkum lætur er við margan vanda að fást fyrir fámenni dreifbýlisins að æfa 
viðamikið leikrit til sýninga. Biðjumst við velvirðingar á því, sem mistekizt hefir í því efni 
að leysa vandann. En við lítum svo á, að átökin við uppfærslu allra leikrita séu vel þess 
virði að leggja þau á sig, ef leikhúsgestir hafa nokkra skemmtun af og von um, að svo vel 
hafi tekizt, að þú njótir skemmtunar þessa stund, sem þú dvelur á þessari sýningu  45

Hér kristallast ákveðið sjónarmið meðal félagsmanna Grettis. Hér er sýnd auðmýkt 

gagnvart verkefninu og rík meðvitund um eigin getu. Meðvitund er um að þetta sé engan 

veginn besta uppfærsla sem sýnd hefur verið, enda var það aldrei markmiðið. Markmiðið 

var einfaldlega að gleðja samferðamenn sína. Í þeim tilgangi að auka samheldni og 

félagslyndi innan sveitarinnar eins og stendur í lögum þess eins og ég kom að hér fyrir 

ofan. 

 „Gagnagrunnur Leikminjasafns Íslands.“41

 Á. Hj. „Saklausi Svallarinn,“ 16. júní, 1962. 42

 Elfar Logi Hannesson. Leiklist á Bíldudal, bls. 190-193.43

 „Skugga-Sveinn,“ 1968.44

 Gísli H. Kolbeins. Skugga-Sveinn, leikskrá, 1968.45
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2.2 Æfingaferli 

Leikferlið fyrir sýningar var svo sem það sama og þekkist annars staðar. Þeir hreppsbúar 

sem höfðu áhuga buðu sig fram til þátttöku og leikstjórinn stýrði því hverjir fóru í hvað, 

svo sem ljós, búninga, förðun og svo hlutverk. Þátttakendur voru oftast þeir sömu og árin 

áður, þó varð nýliðun til þegar fólk varð nógu gamalt til að taka þátt. Einhverjir hafa dottið 

út með aldrinum en aðrir héldu ótrauðir áfram þrátt fyrir háan aldur. 

Þetta var mikið sama fólkið en það komu alltaf nýir og nýir. Krakkar urðu eldri og fóru þá 
að taka þátt í þessu, þetta var allt niður í unglinga ef hlutverkið passaði. Sá sem lék 
Skugga-Svein síðast var kominn um sjötugt, fullorðinn maður gamall sem var búinn að 
leika oft áður. Ég var síðast í leikriti þegar ég var kominn á níræðisaldur.  46

Leikstjóri hélt til í húsi á nálægum bæ á meðan ferlinu stóð. Eftir samlestur á fyrstu æfingu 

var raðað í hlutverk í samráði við leikstjóra og svo virðist sem leikendur hafi fengið 

lokaorðið í þeim málum. 

Fyrsta æfingin var alltaf í þessu. Það lesa allir leikritið saman og velja menn í hvert 
hlutverk og það gerði leikstjórinn í samráði við þá sem áttu að leika. […] Svo fengu menn 
að segja til sjálfir. […] Þá spyr leikstjórinn: „Hvað vilt þú helst taka?“ „Já ég vil helst taka 
þetta hlutverk. Mér finnst ég passa best við það.“  Þá segir hann: „Já, þá tekur þú það 
bara.“ en ef hann var ekki á því þá sagði hann: „Ég held að þú passir nú frekar í þetta 
hlutverk og held að þú ættir frekar að skipta.“ Hann réði þessu mikið en svo fékk fólk að 
ráða þessu endanlega sjálft. Hann gaf bara sitt álit.  47

Þetta er ólíkt því sem tíðkast í atvinnuleikhúsum þar sem fastráðnir leikarar eru settir í 

ákveðin hlutverk án þess að hafa nokkuð um það að segja, nema í sérstökum 

undantekningartilfellum. Áhugaumhverfið er töluvert lausara í sniðum. Sjálfboðaliðar 

röðuðust svo í hlutverk eftir áhugasviði. Tækniséníinn í sveitinni hoppaði í ljós og hljóð, 

málarinn og smiðirnir fóru í leiktjöld og svið, saumakonurnar í búninga og flinkir farðarar í 

smink.   

 Ferlið gekk svo sinn gang næstu vikurnar, senur voru æfðar hvor á eftir annarri og 

svo var rennt, sýnd generalprufa og að lokum sýnt fyrir almenna áhorfendur. Aðspurður 

segir Jóhannes að ferlið gæti hafa verið u.þ.b. mánuður. Fókusinn virðist hafa verið á að 

koma textanum sem best til skila og voru nótur leikstjóra á þá leið að segja til um hvar 

 Jóhannes Ingvar Björnsson, munnleg heimild, 22. apríl 2021.46

 Jóhannes Ingvar Björnsson, munnleg heimild, 22. apríl 2021.47
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einhver ætti að standa á sviðinu, tala nógu hátt og skýrt og leika eins eðlilega og hægt er. 

„Manni var ráðlagt að vera nógu eðlilegur, ekki óeðlilegur. Gera allt eins og þetta væri bara 

að gerast - þetta væri eðlilegt“  Leikstíllinn hefur þá væntanlega verið natúralískur, líkt og 48

verkin hafa kallað á. Aðspurður hvort leikendur hafi einhvern tímann ávarpað áhorfendur 

með beinum hætti sem persónan sem þeir léku segist Jóhannes ekki muna eftir því. „[…] 

Maður þurfti ekki að vera að hugsa um áhorfendur beint, bara [leika] eins og þetta væri 

bara í lífinu.“  Einn leikstjórinn, Höskuldur Skagfjörð (f. 1917 d. 2006, leikari í 49

Þjóðleikhúsinu 1952-1956, síðar einn vetur hjá Leikfélagi Reykjavíkur og vanur leikstjóri 

fyrir staðbundna áhugaleikhópa sem setti upp a.m.k. 48 verk með slíkum hópum, ) kom 50

og leikstýrði a.m.k. einn veturinn og stóð sig með prýði að sögn Jóhannesar. Hann átti það 

til að leika sjálfur fyrir leikendur til að sýna hvernig þeir ættu að fara að þessu.  

Mér fannst alltaf Höskuldur Skagfjörð vera helvíti góður leikstjóri. Því ef að honum líkaði 
ekki hvernig maður hagaði sér, gerði eða sagði hlutina - þá lék hann það bara sjálfur. 
„Taktu nú bara eftir því, ég skal sýna þér hvernig þú átt að gera þetta.“ Það var alveg 
helvíti gott, þá gat maður bara hermt eftir honum.   51

Þessi aðferð virðist hafa virkað vel fyrir áhugaleikara hreppsins - og þeir voru fleiri sem 

leikstýrðu svona - þó að nú sé talið og kennt t.d. í Listaháskólanum að hermileikur skili 

ekki mikilli dýpt. Jóhannesi finnst bestu leikstjórarnir vera þeir sem segja bara eins og er. 

Láta vita af því sem er ekki nógu vel gert og hrósa því sem er vel gert, svo lengi sem þeir 

eru samkvæmir sjálfum sér - og það var Höskuldur Skagfjörð. Á generalprufum var fengið 

fólk úr sveitinni, einstaklingar sem höfðu kannski verið í leikritum áður, til að horfa á og 

gefa sitt álit á leiknum. Þær nótur virðast flestar hafa snúið að skýrmælgi og raddstyrk.  

Í áhugaumhverfi búa aðstandendur ekki að sama búnaði og atvinnumenn og því er leitað 

einfaldra lausna þegar það kemur að búningum og leikmynd. Fólk kom með föt að heiman 

sem það lánaði svo öðrum leikurum sem  leikbúning. Jóhannes talar um að hafa fundist 

verst að leika í sínum eigin fötum, þá hafi hann ekki náð að fjarlægjast sig sjálfan og 

nálgast persónuna eins vel og annars. Það var t.d. málað skegg á fólk, líkami málaður 

brúnni ef viðkomandi átti að hafa verið í sól og nef málað rautt ef einhver átti að leika 

 Jóhannes Ingvar Björnsson, munnleg heimild, 22. apríl 2021.48

 Jóhannes Ingvar Björnsson, munnleg heimild, 22. apríl 2021.49

 „Höskuldur Skagfjörð.“50

 Jóhannes Ingvar Björnsson, munnleg heimild, 22. apríl 2021.51
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drykkjumann. Í einu verkinu átti Jóhannes að vera sótsvarthærður og þar sem ekki var hægt 

að nálgast litað hársprey eða annað sem þætti eðlilegt að nota í dag, þurfti hann að leysa 

vandamálið á skapandi hátt, með undirskál og kerti. 

Ég notaði undirskál og ég notaði kerti. […] Ef maður heldur disk svona fyrir ofan ljósið þá 
kemur sót hérna neðan á diskinn - og ég notaði bara sótið. Svo bara tók ég diskinn og 
nuggaði honum við hausinn á mér alveg hreint. Varð alveg kolsvartur. Bara með sóti.  52

Hugarfarið hefur eflaust verið á þá leið að þetta er vesen en maður reddar sér alltaf. Ef þér 

bjóðast ekki þær leiðir sem fólk fer vanalega í atvinnuumhverfi, þá reynir á hugmyndaflug 

og sköpunargáfu þína að finna nýjar lausnir. Svo er það bara að lifa með afleiðingunum en 

sót skolast auðveldlega úr í hárþvotti. Þurfti hann að nugga undirskálinni við hárið fyrir 

hverja einustu sýningu? Nei, það er of tímafrekt. „Maður var ekkert að þvo það úr sér ef 

maður lék kvöld eftir kvöld, maður bara batt dúk vel um hausinn svo það færi ekki í 

koddaverið.“  53

2.3 Sýningaferli 

Á sýningum gekk allt eins og vel smurð vél, það var sýningarstjóri baksviðs sem sá til þess 

að allt væri í standi og að leikendur kæmu inn á réttum tíma. Það var einnig hvíslari á 

hliðarvængnum sem leikendur gátu svindlað sér í áttina að svo þau heyrðu til ef þau 

gleymdu textanum sínum á sýningu. Þá yfirgaf leikstjórinn staðinn eftir eina eða tvær 

sýningar og skildi sýninguna eftir í höndum hópsins. Það var sýnt einu sinni eða oftar 

hverja helgi og nokkrar helgar í röð í Ásbyrgi. Þá kom fólk líka frá Hvammstanga og sumir 

komu aftur og aftur, allt að þrisvar á hvert leikrit. Eftir að sýnt hafi verið fyrir flesta íbúa 

svæðisins var haldið í leikferðir til nærliggjandi bæja t.d. Hólmavík, Logaland í 

Reykholtsdal, Blönduós, Húnaver og í Reykjaskóla . Það var ekkert verið að sýna í 54

gegnum veikindi eins og í atvinnuleikhúsunum. Ef einhver veiktist voru sýningar felldar 

niður eða þá að málið var leyst með róteringu á hlutverkum. Það kom fyrir að hvíslarinn 

hoppaði inn fyrir veikan leikara. 

 Jóhannes Ingvar Björnsson, munnleg heimild, 22. apríl 2021.52
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 Við húsleit í félagsheimilinu Ásbyrgi fundust leikskrár nokkurra sýninga sem 

athyglisvert er að skoða t.d. ávarp séra Gísla H. Kolbeins sem fjallað var um hér að ofan. 

Einnig er gaman að skoða keyptar auglýsingar í leikskránni, sem gefa greinargóða mynd af 

því samfélagi sem sýnir og sækir sýninguna. Verzlun O. Ellingsen (sjá mynd 1) auglýsir  

allan helsta búnað sem bóndi gæti þarfnast fyrir vorið. Stungu-sniddugaffla, fjósskóflur, 

sleggjur og alls konar sköft. Flestar þær auglýsingar sem birtast í leikskrá Umf. Grettis 

myndu ekki birtast í leikskrá hjá Leikfélagi Reykjavíkur enda ólík samfélög sem þarfnast 

ólíks varnings, til dæmis auglýsa tvö ólík fyrirtæki jeppa í leikskránni. Egill Vilhjálmsson 

H.F. auglýsir nýja JEEPSTER JEPPANN (sjá mynd 2) fyrir Húnvetninga: „Bændur og 

aðrir er þurfa á traustum og endingargóðum JEPPA að halda, ættu að kynna sér vandlega 

JEEPSTER-JEPPANN.“ Heildverzlunin Hekla hf. kynnir fyrir lesendum nýjan og 

endurbættan Land Rover (sjá mynd 3) sem er nú fullklæddur að innan með stillanlegum 

framsætum. Guðbjartur Oddsson leiktjaldamálari sýningarinnar auglýsir sjálfur eigin 

málningarþjónustu og Landssmiðjan auglýsir Súgþurrkunarblásara. 

3. Móttökur, áhrif og sögur 

3.1 Móttökur 

Hvernig viðbrögð fengu þessar sýningar? Afi segir að Grettir hafi staðið framarlega í 

leiklistinni yfir landsmat og ég trúi honum en margir myndu eflaust draga það í efa og 

benda á sína eigin sveit. Salur Ásbyrgis var oftast troðfullur þegar sýnt var. „Fólk beið eftir 

þessu, að fá að sjá leikritið. Þetta var aðal samkoman yfir veturinn. Þetta var stórt 

menningaratriði í héraðinu.“  55

 Hægt er að draga fram setningar úr litlum blaðagreinum hér og þar til að fá 

hugmynd um viðbrögð áhorfenda; „Leikritið Skuggasveinn var sýnt í félagsheimilinu 

Ásbyrgi í gær og í fyrradag, við húsfylli og ágætar undirtektir áhorfenda.“  en þar er ekki 56

farið dýpra í greiningu eða gagnrýni á hversu vel tókst til. Tveir aðstandendur eru nefndir 

en það er frekar er verið að taka stöðuna á sveitinni, segja hvað er að frétta, heldur en að 

fjalla um leiksýninguna sem slíka og heldur greinin áfram svona: „[…] Veturinn er búinn 

 Jóhannes Ingvar Björnsson, munnleg heimild, 22. apríl 2021.55
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að vera gjafafrekur og umhleypingasamur og auk þess sérstaklega mikil svellalög en aldrei 

snjóþungt.“  Viðbrögð við sýningum voru því miklu frekar í höndum áhorfenda, fólksins í 57

sveitinni, því þarna þekktu allir alla. Hversu mikið var hlegið? Hversu mikið var klappað? 

Hvernig talaði fólkið um sýninguna næstu daga og vikur? Hvaða sýningar og hvaða sögur 

lifa eftir? Var gaman? Hversu gaman? Þetta voru mælikvarðar á velgengni sýninga því 

auðvitað voru engir gagnrýnendur að gera sér þangað ferð, þeir voru óþarfir - þetta var allt 

gert til skemmtunar.  

3.2 Félagsleg áhrif og persónulegur lærdómur 

Mikið er rætt innan atvinnuumhverfisins að þurfi að ala upp nýja leikhúsgesti og hafa 

þessar sýningar án vafa unnið að því með greiðu aðgengi barna og ungs fólks að sýningum. 

Engin þessara sýninga er bönnuð börnum. Leiksýningarnar höfðu líka menntunargildi fyrir 

bæði áhorfendur og sérstaklega aðstandendur. Fólk gat dregið mikinn lærdóm af þeirri 

upplifun að taka þátt í svona uppfærslum - lærdóm sem hafði áhrif út fyrir leikhúsið. 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að áhugaleikfélagsstarf styrkir fólk félagslega og má 

þar vísa í meistararitgerð Þórfríðar Soffíu Þórarinsdóttur um áhugaleikfélög á Íslandi frá 

2018 sem gefur vísbendingar um að „það að taka þátt í áhugaleikfélagi gefur af sér 

jákvæðan ávinning sem gefur af sér sterkari sjálfsmynd og gerir einstaklinginn færari í 

félagslegri samskiptum.“  Líkt og markmið fyrstu funda Ungmennafélagsins Grettis var 58

að æfa fólk í að koma opinberlega fram og skemmta, skilaði sýningarreynsla sömu 

niðurstöðum fyrir leikendur.  

Fólk getur ekki ímyndað sér hvað þetta var gott fyrir þá sem þurftu að brjóta þennan ís að 
þora að koma fram og tala opinberlega. Það eru margir menn sem eru að koma alltaf t.d. á 
fundi og þora aldrei að segja orð. Þeir eru svo hræddir, […] þetta var til þess að brjóta þann 
ís - að koma fram fyrir fjölda fólks.   59

Því er augljóst að þessar sýningar hafa verið dýrmætar fyrir þau sem þær sóttu og 

minningarnar sem skapast í kringum þær, jafn dýrmætar. 

 „„Skuggasveinn“ á Hvammstanga.“57

 Þorfríður Soffía Þórarinsdóttir. „Áhugaleikfélög á Íslandi, “ bls. 83.58

 Jóhannes Ingvar Björnsson, munnleg heimild, 23. apríl 2021.59
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Það er afa og ömmu, Jóhannesi og Helgu, mjög minnisstætt eitt atvik sem kom upp á 

sýningu á Orustunni á Hálogalandi. Þá lék Jóhannes glímukappa sem spilaði sig sem mjög 

stóran kall en stökk svo beinustu leið upp á skáp um leið og honum var ógnað af annarri 

persónu (sjá mynd 4.) Þá gerðist það á einni sýningunni að buxurnar hans rifnuðu í 

stökkinu sem uppskar mikinn hlátur áhorfenda - og þá sérstaklega eldri manns á fremsta 

bekk.  

Ég stökk upp á skápinn og helvítis buxurnar mínar, saumurinn í klofinu rifnaði í sundur. En 
ég lék nú í þeim svona allan tímann samt. Það var maður á fremsta bekk. Hann veltist úr 
bekknum […] og niður á gólf og lá þar í kuðung á gólfinu og veltist um af hlátri í 
fósturstellingunni og hló og hló og grét af hlátri og allur salurinn með.  60

Í kjölfarið hlógu allir áhorfendur með svo að leikarar þurftu að standa heillengi frosnir á 

sviðinu meðan hláturinn ómaði.  

 Jóhannes talar mikið um mikilvægi þess að verða aldrei stopp, heldur að tala sig í 

kringum senur, ef einhver væri að gleyma einhverju, texta eða leikmuni. Hann var með sitt 

bragð, bjó til nýjar senur á staðnum ef eitthvað fór úrskeiðis á sýningum. Hann segir að 

best væri „að verða aldrei alveg stopp og vita ekkert hvað maður á að segja. Þá taka allir 

eftir því.“ Í staðinn fyrir að frjósa ætti maður bara að halda áfram að tala þangað til maður 

man það sem maður átti að segja samkvæmt handritinu. „Það er bara að spinna einhvern 

djöfulinn upp sem tengist þessu sem maður ræðir og þá veit enginn af því.“ Það var í einni 

leikferðinni í Húnaveri í Austur-Húnavatnssýslu sem Jóhannes greip í tómt þegar hann 

fattaði í miðri senu að hann gleymdi leikmun sem hann nauðsynlega þurfti fyrir senuna 

baksviðs. 

Ég átti að koma með einhvern hlut inn á sviðið og svo bara gleymdi ég að taka hlutinn. Ég 
var kominn inn og ég gleymdi hvað það var. Svo ég bjó þarna til smá kafla og svo sagði ég: 
„Ég verð þá líklega að koma með þetta tæki sem ég á hérna fyrir utan“. Sagði satt og það 
tók enginn eftir því að þetta hafi verið einhver vitleysa. Ekki nokkur, því ég bjó bara til 
kafla um það, skáldaði bara.  61

Hér er áhugamaður sem notar (mögulega óafvitandi) aðferðir atvinnumanna. Þetta er 

maður sem hefur ekki lært spunaaðferðir heldur hefur hann í gegnum reynslu og mögulega 

einhverja leiðbeiningu leikstjóra tileinkað sér aðferðir reyndra leikara. Erfitt er að segja til 
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um hvað þessir kaflar sem hann bætti við hafi verið langir en eflaust voru þeir ekki lengri 

en nokkrar sekúndur. Í einni sýningunni á Misskilning á misskilning ofan bjargaði hann 

mótleikara sínum sem hafði fengið sér í glas fyrir sýningu og þar af leiðandi steingleymt 

framvindu senunnar. 

Ég man það einu sinni lék ég á móti manni sem hafði fengið sér í staupinu og var orðinn 
dálítið kenndur og mundi ekki neitt hvað hann átti að segja. Hann átti að fara með skipinu 
Lára, það gekk á milli Íslands og Danmerkur um tíma og hann mundi ekkert hvað hann átti 
að segja. Þá minnti ég hann á án þess að nokkur tæki eftir því sem var að horfa á leikritið. 
Ég sagði: „Ég myndi í þínum sporum bara sigla með Láru í dag“ „JÁ! LÁRU, JÁ.“ Hann 
mundi ekkert hvað skipið átti að heita. Þá var ég búinn að minna hann á - án þess að 
nokkur tæki eftir því. Það var stundum ef sá sem var að leika á móti manni mundi ekki, þá 
var bara að koma því að eins og það ætti að vera í leikritinu.  62

Aðspurður segir Jóhannes þó að það væri ekki lenskan að fólk væri að fá sér í glas fyrir 

sýningar. „Það var alveg bannað, menn þurftu að koma allsgáðir inn, vera klárir í kollinum 

og hugsa um sitt starf. Svo fengu menn sér kannski aðeins í staupinu sko þegar leikritið var 

búið.“  Með leikurum, ljósameistara, sýningarstjóra og hvíslara sem höfðu æft sig og 63

samstillt vikum saman, gekk hver sýning eins og vel smurð vél. Það kom þó fyrir að menn 

rugluðust og eru það ekki bara leikarar sem geta gert skissur sem þurfti að spinna sig út úr. 

Annað dæmi um þegar spuna krafðist er þegar sýningarstjóri sendi vitlausan mann inn á 

svið. 

Ég man eftir því að það var stundum svona maður á bak við sem átti að sjá um að fólk 
kæmi inn á sviðið á réttum tíma. Nema hvað, að einu sinni þegar ég var í leikriti hérna þá 
kom sá maður allt í einu til mín. Ég var á bak við og vissi að ég átti ekkert að koma inn á 
sviðið strax. Maðurinn kallar á mig og segir: „Drífðu þig inn, drífðu þig inn! Þú átt að vera 
kominn inn, þú átt að vera kominn inn! Það er komið að þér, það er komið að þér!“ Ég 
sagði: „Nei, ég á ekkert að-“ „Jú jú jú drífðu þig inn, það er beðið eftir þér inni á sviði, þú 
verður að drífa þig inn.“ Svo ég fór inn. Þá náttúrulega átti ég ekkert að koma inn. Það var 
allt annar maður sem átti að fara inn. Ég man alltaf eftir því að við sem vorum þarna inni, 
það var einn maður sem var þarna hann heitir Ingólfur Guðnason, við bjuggum þarna til 
einn kafla í leikritið og töluðum þetta þannig að það varð enginn var við að þetta væri 
vitleysa. 

Þarna hafa þeir Jóhannes og Ingólfur, sem þekktust kannski í gegnum önnur félagsstörf, 

þurft að leysa eitt annað vandamálið í hreppnum: sena í gamanleiknum komin í rugl. Í 

leikhúsvélinni er annað hjól sem þarf að snúast til að sýningin gangi upp - áhorfendur, sem 

gegna ekki síður mikilvægu hlutverki. Sýningar Grettis voru jafnan vel sóttar af íbúum 
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hreppsins, þar þekktist hver maður sem þar sat og það er gríðarlega mikilvægt að þau séu 

með.  

Það er um að gera að fá áhorfendur með sér. Ef salurinn er dauður, ekki heyrist í neinum 
eða neitt og þetta á að vera gamanleikrit, það er alveg svakalegt að lenda í því. Þá er eins 
og ekki nokkur fylgist með, þeim er alveg sama. Það verða allir í salnum að taka þátt í 
þessu. Það lyftir svo mikið undir leikarann og færir verkið alveg upp á annað svið. Þetta er 
nefnilega ansi mikil list, að leika. […] Það er mikilvægt að áhorfendur séu lifandi að taka á 
móti þessu, ekki sitja bara svona hálf dottandi einhvers staðar frammi í sal, þeir verða að 
vera spenntir líka. Það þarf að ná þeim upp.  64

Hvernig fór hann að því að fá áhorfendur með sér í lið? 

„Það var að vera nógu frísklegur á sviðinu. Ekki standa hreyfingarlaus. Þú átt að sýna 
svipbrigði, þú átt að hreyfa þig, þú átt að vera eðlilegur. Ekki eitthvað tauta eitthvað niður í 
bringuna svo enginn heyri til.“  

Það er því ljóst að áhugaleikarar geta dregin mikinn lærdóm í gegnum reynslu. 

4. 1982 og áfram 

Eftir sýningar á Hreppsstjóranum á Hraunhamri 1982 leggst leiklistarstarfsemi Grettis í 22 

ára langan dvala. Það gæti orsakast af skertum fjárlögum ríkisins, auknum umsvifum 

sjónvarpsins í afþreyingarmenningu en líklegast var bara skortur á áhuga í sveitinni. Oft 

þrífst starfsemin á fáeinum leiklistaráhugamönnum sem taka það á sig að standa í þessu; að 

kalla til fundi og ráða leikstjóra og kannski að þeir menn hafa kannski misst áhugann eða 

frítímann. Þeir sem eldast missa áhugann og þeir sem yngri eru hafa ekki áhuga á því að 

taka þetta á sig. Þegar Ingibjörg Jónsdóttir f. 1978 á Ósi, tekur sæti í stjórn 

Ungmennafélagsins Grettis að hlutirnir fara aftur í gang. Þá þurfti svolítið að ganga á eftir 

fólki með að taka þátt. „Þegar ég byrjaði senti ég ekki bara póst og það komu allir. Ég 

þurfti að hringja í hvern og einn.“  Umf. Grettir sýndi gamanleikina Frænka Charley’s 65

2004, Jón og Hólmfríður 2008 (í tilefni af 80 ára afmæli félagsins), Einn koss enn og ég 

segi ekki orð við Jónatan 2011, Öfugu megin uppí 2015 (og fóru með hann í leikferð í 

Búðardal) og söngleikinn Súperstar 2016 sem var sýndur í Félagsheimili Hvammstanga í 
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samstarfi við leikfélagið þar. Eftir þá sýningu sameinuðust leikdeild Ungmennafélagsins 

Grettis og Leikflokkurinn á Hvammstanga í Leikflokk Húnaþings vestra. Lýkur þar með 

eiginlegum leiksýningum Grettis í Ásbyrgi og finnur sér nýjan farveg í sameiningu með 

höfuðstöðvum á Félagsheimili Hvammstanga. 

 Af sýningum Leikflokks Húnaþings vestra er vert að minnast á söngleikinn Hárið 

sem var settur upp árið 2019. Uppfærslan var stór í sniðum, flytjendur voru á annan tug 

ásamt hljómsveit. Aðsóknin var feiknargóð og mættu ríflega 1000 áhorfendur á sýninguna 

af 1200 íbúum sveitarfélagsins  og virðist sem að mikill kraftur hefur verið í sameiningu 66

leikfélaganna. Sýningin var valin Athyglisverðasta áhugaleiksýning ársins árið 2019 af 

Þjóðleikhúsinu og var í kjölfarið sýnd tvisvar á stóra sviði leikhússins.  Hálfur 67

Hvammstangi mætti til Reykjavíkur að styðja sitt fólk að sögn formannsins og á fyrri 

sýningunni gerðist nokkuð merkilegt undir lok sýningarinnar. Í síðasta lagi sýningarinnar 

standa allir áhorfendur upp og byrja að klappa, þegar nóg er eftir af laginu og standa áfram 

þar til sýningu lýkur, í rúmlega sjö mínútur. 

Þegar þau eru að klára síðasta lagið, Lifi ljósið, þá er allur salurinn staðinn upp og 
kona sem er búin að vinna [í Þjóðleikhúsinu] síðan 1980 sem sýningarstjóri hún 
sagði [í heyrnartólin]: „Bíddu, hvað er að gerast? Er fólk að standa upp og sýningin 
er ekki einu sinni búin? Þetta hef ég aldrei séð.“ Þá hafði hún aldrei á sínum 40 ára 
ferli í Þjóðleikhúsinu séð þetta gerast. Allur salurinn var búinn að standa upp áður 
en sýningin var búin.  68

Sýndar hafa verið ótal sýningar á þessu sviði sem hafa eflaust þótt bera meira 

menningarlegt og listrænt gildi á landsvísu. Gleymum þó ekki því að helsta markmið 

Grettis, ritað 1928, sem er ekki síðar göfugt (og líklega eru álíka markmið rituð í bókum 

allra áhugaleikfélaga landsins,) er „að auka samheldni og félagslyndi innan sveitarinnar.“  69

Hérna keyrir drjúgur hluti sveitarfélagsins á tveimur og hálfum tíma til Reykjavíkur að sjá 

leiksýningu sem þau höfðu flest séð einu sinni eða tvisvar áður, í þeim tilgangi að styðja  

og sjá sitt fólk á stærsta sviði þjóðarinanr. Flytjendur sýningarinnar gefa sitt af sér fyrir sitt 

samfélag og samfélagið mætir og gefur sitt besta á móti. Ekki er hægt að segja annað en að 

markmiði Grettis hafi verið náð. Lifi ljósið. 

 „Leikflokkur Húnaþings vestra tekur yfir stóra svið Þjóðleikhússins.“66

 „Leikflokkur Húnaþings vestra tekur yfir stóra svið Þjóðleikhússins.“67

 Ingibjörg Jónsdóttir, munnleg heimild, 11. maí 2021.68

 Pétur og Rúna, leikskrá, 1978.69

23



Niðurlag 

Leiksýningar Ungmennafélagsins Grettis í Ytri-Torfustaðahrepp voru íbúum hreppsins 

dýrmæt skemmtun yfir vetrartímann. Félagið, sem stofnað var árið 1928, sýndi 

leiksýningar annað hvert ár fyrstu 50 árin sem verður að teljast nokkuð mikið miðað við 

íbúafjölda. Síðar leggjast þær í langan dvala en taka loks aftur kipp með tilkomu aðila sem 

brennur fyrir starfinu. Félagsheimilið Ásbyrgi, sem Grettismenn höfðu stritað við að koma 

í stand, var mikilvægur hlekkur í starfseminni. Það þurfti ekki lengur að sýna leikrit heima 

í baðstofu og hefur sú vinna sem fór í byggingu hússins skilað sér til íbúa hreppsins, bæði í 

eflingu félagsstarfsemi hreppsins og aðfluttum leiksýningum úr Reykjavík. Ljóst er að þeir 

sem tóku þátt í uppfærslunum hafi getað dregið mikinn lærdóm af því, bæði félagslegan og 

faglegan.  

 Mér finnst líklegt að fólk í áhugaleikfélögum annars staðar geti speglað sína sögu í 

leiksögu Grettis. Því sagan virðist í fljótu bragði vera svipuð víða, hvort sem það er á 

stórum eða litlum mælikvarða. Íbúar hrepps vinna baki brotnu fyrir byggingu 

samkomuhúss til að efla menningarstarfsemi hreppsins og teljast sveit meðal sveita líkt og 

þjóð berst fyrir byggingu þjóðleikhúss til að efla menningarstarfsemi landsins og teljast 

þjóð meðal þjóða. Ljóst er að starfsemi áhugaleikfélaga getur leitt margt gott af sér fyrir þá 

sem taka þátt í henni og þá sem hana sækja. Hvort sem það skili sér í auknum félagsauð 

samfélags, persónulegum lærdóm sem þátttakendur draga af reynslunni eða skemmtilegum 

sögum sem afi segir barnbörnum sínum. 
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Myndaskrá 

Mynd 1:  

Verzlun O. Ellingsen. Auglýsing. Birtist í leikskrá sýningar Umf. Grettis, Skugga-Sveinn 
1968. 
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Mynd 2: 

Egill Vilhjálmsson H.F. Auglýsing. Birtist í leikskrá sýningar Umf. Grettis, Skugga-Sveinn 
1968. 
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Mynd 3: 

Heildverzlunin Hekla H.F. Auglýsing. Birtist í leikskrá sýningar Umf. Grettis, Skugga-
Sveinn 1968. 
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Mynd 4: 

Ljósmyndari óþekktur. Orustan á Hálogalandi. Ljósmynd. Birtist í leikskrá sýningar Umf. 
Grettis, Skugga-Sveinn 1968. 

Ljósmyndir í leikskrá eru ekki endanleg heimild um sýningu. 
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Mynd 5: 

Frá vinstri: Konráð Atli Helgason (bróðir minn), Helga Jóhannesdóttir (amma mín), Hákon 
Örn Helgason (ég), Jóhannes Ingvar Björnsson (afi minn), 6. maí 2001. 
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Tafla 1 

Nafn Höfundur Ár Tegund Leikstjóri
Tengdamamma Kristín Sigfúsdóttir 1929 Sjónleikur/

drama
???

Skugga-Sveinn Matthías Jochumsson 1933/34 Sjónleikur/
drama

???

Maður og kona Jón Thoroddsen 1935 Alþýðusjónleiku
r/gamanleikur

???

Ævintýri á gönguför 
(Ævintýri á gönguferð)

Jens Christian Hostrup ??? Leikrit með 
söngvum/
gamanleikur

???

Ráðskona Bakkabræðra Oskar Braaten ??? Gamanleikur ???

Á móti sól Helge Krog ??? Gamanleikur ???

Miklabæjar Sólveig Þjóðsaga ??? Drama ???

Frá Kaupmannahöfn til 
Árósa

S. Neumann ??? ??? ???

Hnefaleikameistarinn Reimann og Schwartz ??? Gamanleikur ???

Saklausi Svallarinn Arnold og Bach ??? Gamanleikur ???

Misskilningur á 
misskilning ofan

(Misskilningur)* ??? Gamanleikur ???

Ferðin til Brasilíu Jóhann Magnús Bjarnason** ??? ???? ???

Græna Lyftan Avery Hopwood ??? Gamanleikur ???

Orustan á Hálogalandi Reimann og Schwartz 1967 Gamanleikur ???

Skugga-Sveinn Matthías Jochumson 1968 Sjónleikur/
drama

Einar Freyr

Frænka Charley’s Brandon Thomas 1969 Gamanleikur Bruce Mitchell

Hreppstjórinn á 
Hraunhamri

Loftur Guðmundsson ??? Gamanleikur ???

Við gerum verkfall 
(Allir í verkfall)

Duncan Greenwood ??? Gamanleikur ???

Karólína snýr sér að 
leiklistinni

Haraldur Á. Sigurðsson ??? Gamanleikur ???

Þorlákur þreytti Neal og Farmer 1974/75 Gamanleikur Guðmundur 
Magnússon

Landabrugg og ást Riemann og Schwartz 1977 Gamanleikur Magnús Guðmundsson

Pétur og Rúna Birgir Sigurðsson 1978 Raunsæisverk/
drama

Magnús Guðmundsson

Hreppstjórinn á 
Hraunhamri

Loftur Guðmundsson 1982 Gamanleikur Magnús Guðmundsson

Frænka Charley’s Brandon Thomas 2004 Gamanleikur Gudrun M. H. Kloes & 
Regína Þórarinsdóttir

Jón og Hólmfríður Gabor Rassov 2008 Gamanleikur Aðalbjörg Þóra 
Árnadóttir

Einn koss enn og ég 
segi ekki orð við 
Jónatan

Marc Camoletti 2011 Gamanleikur Jóhanna Friðrika 
Sæmundsdóttir

Öfugu megin uppí Derek Benfield 2015 Gamanleikur Jóhanna Friðrika 
Sæmundsdóttir

Súperstar Andrew Lloyd Webber og 
Tim Rice

2016 Söngleikur/
gamanleikur

Sigurður Líndal
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*Höfundur gæti verið Thomas Overskou eða E. Scribe. Það virðist sem þýðendur hafi nýtt 

þetta orðatiltæki óspart í að titla farsa, því þessir menn ásamt Ray Cooney hafa báðir verið 

skráðir sem höfundar verka sem bera þennan titill. Herranótt setti upp verk E. Scribe 

1893,  LA setti upp verkið eftir Thomas Overskou 1917,  og Þjóðleikhúsið verk Ray 70 71

Cooney 1998  (ólíklegt að það síðastnefnda sé verkið sem um ræðir út frá fæðingarárum 72

höfundar og þýðanda.) Heimildaskráning sem sæmir vel titli verksins 

**Gæti verið leikgerð upp úr bók Jóhanns Magnúsar Bjarnasonar, Brasilíufararnir, sem 

kom út í tveimur bindum 1905-1908 en það er óvíst.

 „Leikrit á Herranótt.“70

 „Gagnagrunnur Leikminjasafns Íslands.“71

 „Gagnagrunnur Leikminjasafns Íslands.“72
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