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Ágrip 
 

Ballið á Bessastöðum (2007) og Prinsessan á Bessastöðum (2009) eru 

barnabækur eftir Gerði Kristnýju. Þær fjalla um forseta Íslands, vini hans og 

vandamenn og ævintýri þeirra. Bækurnar einkennast af liprum og 

skemmtilegum texta sem varpar nýju ljósi á hversdagslega hluti og gjörðir. 

Ákveðið var að setja upp leiksýningu í Þjóðleikhúsinu, byggða á bókunum. 

Sýningin fékk nafnið Ballið á Bessastöðum og Gerður Kristný var fengin til að 

semja handrit. Ágústa Skúladóttir var ráðin leikstjóri sýningarinnar og ég fékk 

að fylgjast með æfingaferlinu.  

Í þessari ritgerð er fjallað um ferlið frá bók að leiksýningu. Hugtakið 

aðlögun er skoðað, hvers kyns aðlögun er notuð í þessu tilviki og vitnað í 

fræðimenn sem skrifað hafa um aðlögun. Bækurnar eru greindar með hjálp 

innlendra og erlendra fræðimanna, sem og leiksýningin. Vitnað er í viðtöl við 

listamenn sýningarinnar á æfingaferlinu. Niðurstöður eru dregnar saman í 

lokin þar sem tekið er saman hvað vinnst og hvað glatast við sviðssetningu 

Ballsins á Bessastöðum.  
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 Inngangur 
 

Gerður Kristný Guðjónsdóttir er rithöfundur, fædd í Reykjavík árið 1970. 

Hún hefur meðal annars sent frá sér skáldsögur, ljóð, leikrit og skrifar fyrir 

börn jafnt sem fullorðna.1 Í þessari ritgerð mun ég fjalla um tvær bækur 

Gerðar, Ballið á Bessastöðum (2007) og Prinsessuna á Bessastöðum (2009) 

og aðlögun þeirra að leiksýningunni Ballið á Bessastöðum, sem frumsýnd var í 

Þjóðleikhúsinu í febrúar síðastliðnum. Gerður Kristný skrifaði handrit að 

leiksýningunni upp úr bókum sínum. 

Ágústa Skúladóttir var fengin til að skapa leiksýningu út frá handriti 

Gerðar. Ágústa er reyndur leikstjóri og hefur sett upp fjölda leiksýninga, bæði 

í áhugaleikhúsum og atvinnuleikhúsum. Hún lærði leiklist og hefur eftir það 

starfað sem leikari, uppistandari, leikstjóri og leiklistarkennari.2 Bragi 

Valdimar Skúlason, tónlistarmaður, samdi  tónlist verksins en Bragi og Gerður 

sömdu texta við lögin í sameiningu. 

 Fyrst verður fjallað um aðlögun. Hvaða aðferð er notuð við að færa verk 

frá einum miðli til annars, hvað breytist við sviðssetningu bókmenntaverks og 

hvað þarf að hafa í huga við aðlögun. Næst verða bækurnar, Ballið á 

Bessastöðum og Prinsessan á Bessastöðum, greindar. Þar verður fjallað um 

persónur bókanna, byggingu þeirra, mál og stíl og hvernig barnabækur þetta 

eru. Þar á eftir verður leiksýningin skoðuð; sagan sjálf, æfingaferlið, tónlistin 

og ætlun verksins.  

Að lokum verða niðurstöður kynntar þ.e.  hver sé helsti munurinn á 

bókunum og leiksýningunni  og hvernig aðlögunin heppnaðist. Ég mun þannig 

fjalla um bækurnar tvær og leiksýninguna, sitt í hvoru lagi og bera þær saman 

og leitast við að svara því hvað vinnst og hvað glatast við sviðssetningu 

Ballsins á Bessastöðum. 

  

                                                
1 Bókmenntir.is. Gerður Kristný. Sótt 3. maí 2011 af www.bokmenntir.is 
2 Þjóðleikhúsið. Ágústa Skúladóttir. Sótt 3. maí 2011 af www.leikhusid.is 
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 Aðlögun 
 

Aðlögun er það kallað þegar ákveðið verk er  lagað að öðrum miðli. Hvort 

sem það er sönglag gert að kvikmynd, ljóð gert  að óperu, málverk að 

dansverki eða bók að leiksýningu.3 Við ætlum að fjalla um hið síðastnefnda, 

bók að leiksýningu. Í stað þess að semja nýtt handrit sem leiksýningin getur 

þróast út frá, er ákveðið að semja handrit upp úr bókum sem þegar hafa verið 

gefnar út. Þegar þetta er gert þarf að taka tillit til þess að ólíkir miðlar lúta 

ólíkum lögmálum, og  verkið þarf að laga að lögmálum nýja miðilsins. Við 

aðlögun er því óhjákvæmilegt að verkið, eða textinn, breytist að einhverju 

leyti þar sem markmiðið er að koma kjarna eldra verksins til skila með nýjum 

aðferðum.4  

Aðlaganir má finna alls staðar í kringum okkur. Í sjónvarpinu, 

kvikmyndahúsum, á veraldarvefnum, í skáldsögum og áfram mætti telja. 

Aðlaganir eru heldur ekki nýtt fyrirbæri því verk hafa verið löguð að öðrum 

miðlum alveg frá upphafi skáldskapar. William Shakespeare er vel þekkt 

dæmi, en hann nýtti sér aðlögun með því að skrá bókmenntaverk sín niður sem 

bókmenntatexta og flytja þau síðan upp á leiksviðið, þar sem nýr 

áhorfendahópur fékk að njóta þeirra sem leikrits.5 

En hvað gerist þegar bók verður að leiksýningu? Hvað gerist þegar bók er 

löguð að  leikforminu og bókarpersónur færast upp á svið? Hvað breytist? 

Hverju er bætt við? Hvað vinnst og hvers er misst? Textinn lifnar við, hann er 

ekki lengur aðeins texti á blaði heldur heyrum við hann fluttan og sjáum 

myndir hans. Hann er ekki lengur bara til í hugarheimi okkar. Þegar við lesum 

bókmenntatexta búum við til myndir í huga okkar um leið og við lesum. 

Þannig sjáum við myndir textans sem við búum sjálf til í huganum og hver og 

einn á sínar eigin myndir fyrir hverja bók.  

Samkvæmt því má segja að bækur séu persónubundnar því þær verða ekki 

til fyrr en lesandi mætir textanum með sínar persónulegu skoðanir, tengsl og 

hugmyndir. Eða eins og Jón Kalman lýsir því svo fallega: 

 

Og svo er annað ævintýri: stefnumót höfundar og lesandans. Eða öllu 
                                                
3 Linda Hutcheon 2006: XI 
4 Dudley Andrew (í þýðingu Garðars Baldvinssonar) 2001: 102 
5 Linda Hutcheon 2006: 2 
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heldur: textans og lesandans. Textinn, sem ber með sér allt það sem ég hef 

nefnt, reynsluheim höfundar, drauma hans, ótta, næmni, ber með sér formið 

og tungumálið, þessa viðsjárverðu og undurfögru skepnu. Allt þetta mætir 

lesandanum þegar hann opnar bókina. Og hver lesandi er svo sérheimur 

með sína reynslu, sín móttökuskilyrði, sína túlkun.6 

 

Í bókunum sem hér um ræðir, Ballinu á Bessastöðum (2007) og Prinsessunni 

á Bessastöðum (2009) eru bækurnar reyndar myndskreyttar, þannig að ákveðin 

hugmynd um útlit persóna er gefin, en lesandi gefur sér þó myndir af allri 

atburðarrásinni.  

    Með nýja miðlinum, leiksýningunni, er leitast við að birta áhorfendum  

myndirnar sem lesendur gefa sér, leyfa áhorfendum að vera með í atburðarrás 

sögunnar. Sagan er því ekki lengur texti á blaði, heldur hefur textinn þegar hér 

er komið sögu verið túlkaður af listamönnum og við fáum að upplifa atburði 

sögunnar beint fyrir framan nefið á okkur. Nú þarf að huga að því hvernig þeir 

komast best til skila á leiksviðinu innan ákveðins tímaramma og afmarkaðs 

rýmis. Þannig færist áherslan færist af textanum sjálfum yfir á gjörðir 

persónanna á leiksviðinu og atburðarrás sögunnar skipar fyrsta sætið.7 

Þegar fjallað er um aðlögun kemur yfirleitt upp krafan um tryggð við 

upprunalega textann. Dudley Andrews líkir aðlögunarferlinu við túlkunarfræði 

og segir: 

 

Í víðri merkingu á hugmyndin um aðlögunarferlið margt sameiginlegt með 

túlkunarfræðum, því að í ströngum skilningi felur aðlögun í sér yfirtöku 

merkingar úr eldri texta. Túlkunarhringurinn, sem er þungamiðja 

túlkunarfræða, boðar að útskýring texta gerist því aðeins að fyrir hendi sé 

skilningur á honum en að þessi skilningur sé um leið réttlættur með þeirri 

gaumgæfulegu útskýringu sem textinn gefur færi á. Áður en við getum farið 

að fjalla um og greina texta þurfum við með öðrum orðum að skilja til 

einhverrar hlítar almenna merkingu hans.8 

 

                                                
6 Bjartur. Grein eftir Jón Kalman. Sótt þann 24.apríl 2011 af www.bjartur.is 
7 Jakob Benediktsson 1983: 162 
8 Dudley Andrews (í þýðingu Garðars Baldvinssonar) 2001: 100 



 
 

8 

Fyrsta skref aðlögunarferlisins, og í rauninni forsenda þess að aðlögun 

takist, hlýtur því að vera að skilja til hlítar merkingu upprunalega verksins eða 

kjarna þess.  

Að mati Thomas Leitch er það hins vegar bæði órökrétt og ómögulegt að 

dæma aðlögun út frá tryggð við upprunalega textann. Hann líkir því við 

þýðingar á milli tungumála og segir að sama sé hve gallaður upprunalegi 

textinn sé, hann muni alltaf verða betri óbreyttur, aðlögunin geti aldrei orðið 

betri en frumtextinn.9 Ég skil það þannig að sértu  með áður notað efni í 

höndunum  ættirðu einmitt að prófa að endurnýja það en að einblína á tryggð 

við hið upprunalega form. Þá væri einmitt tilefni til að finna nýjar leiðir, prófa 

jafnvel þversagnir og nýjar túlkanir til að uppgötva nýja fleti á efninu.  

Leitz líkir aðlögun við þýðingar á milli tungumála og Andrew líkir henni 

við túlkunarfræði. Þeir virðast því hafa svipaðar skoðanir á aðlögun en þeir 

tala báðir um að tryggð sé ekki það mikilvægasta þegar kemur að aðlögun. 

Mikilvægara sé að leggja nýjan skilning í upprunalega verkið, túlka það á 

persónulegan og / eða frumlegan hátt og koma þannig kjarna þess til skila á 

nýjan veg. 

Við höldum áfram að vitna í Dudley Andrew, því hann leiðbeinir okkur um 

þá  gerð aðlögunar sem hér er til umræðu:  

 

Í listasögunni er “lán” örugglega algengasta form aðlögunar. Hér notar 

listamaðurinn að meira eða minna leyti efni, hugmyndir eða form eldri, og 

iðulega viðurkenndari texta … áheyrandanum er þá ætlað að njóta ákveðins 

kunnugleika við textann og aðlögunin kallar þá  fram nýjar eða sérlega 

kröftugar hliðar á dáðu verki. Til að rannsaka þennan hátt aðlagana þarf 

greinandinn að huga að því í hverju máttur frumverksins liggur og athuga 

hvernig hann er nýttur í aðlöguninni.10 

 

Frumtexti okkar hér eru bækur Gerðar Kristnýjar: Ballið á Bessastöðum og 

Prinsessan á Bessastöðum. Þessi gerð aðlögunar finnst mér eiga við hér, þar 

sem mér þykir líklegt að flestir áhorfendur leiksýningarinnar hafi lesið 

bækurnar. Máttur bókanna liggur að mínu mati í einstaklega liprum, 

                                                
9 Thomas Leitz 2003: 160 
10 Dudley Andrew (í þýðingu Garðars Baldvinssonar) 2001: 101-102 



 
 

9 

áreynslulaust fyndnum texta og sterkri persónusköpun. Hér á eftir skal síðan 

skoða hvernig þessi máttur er nýttur í aðlöguninni. 
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 Bækurnar 
 

Ballið á Bessastöðum fjallar um forseta í tilvistarkreppu. Hann hefur misst 

áhugann á starfi sínu vegna álags og er einmana. Atburðarrás bókarinnar felst í 

leit hans að tilgangi í lífinu. Prinsessan á Bessastöðum fjallar um vináttu 

forsetans og prinsessunnar Margrétar Elísabetar Ingiríðar Elísabetar Margrétar. 

Prinsessan kemur í heimsókn til forsetans á Bessastaði. Þau fara saman í 

ferðalag og lenda í ævintýrum. 

Erfitt er að átta sig á því hve langur tími líður á milli bókanna en ég fæ það 

á tilfinninguna að hann sé ekki langur. Gætu verið einn mánuður eða nokkrir 

mánuðir því að konungsfjölskyldan raskar örlítið ró hins daglega lífs á 

Bessastöðum. Rútína er komin á heimilislífið eftir ballið sem haldið var á 

Bessastöðum í lok síðustu bókar og Auður ákveður að koma í heimsókn aftur. 

Ekki mikið hefur gerst í millitíðinni, frásögnin af persónunum heldur áfram 

þar sem frá var horfið.  

Forsetinn, sem þroskaðist í fyrri bókinni, heldur þeim þroska sem hann 

öðlaðist. Hann fellur ekki aftur ofan í vonleysi vegna  starfs síns heldur virðist 

hann sáttur við lífið í byrjun Prinsessunnar á Bessastöðum og kvartar ekki 

undan álagi eða einmanaleika lengur. Vinátta forsetans og prinsessunnar sýnir 

okkur aðra hlið á honum. Hann hittir jafningja sinn í prinsessunni og þau 

spjalla saman um lífið og tilveruna. Í  vináttu þeirra kynnumst við forsetanum 

á persónulegri hátt en áður. Hann dýpkar sem persóna í ferðalaginu þegar hann 

leysir hin ýmsu vandamál, eins og að nota kleinur sem tjaldhæla, og ræðir við 

prinsessuna um mykju og fálkaorður. 

 

 1. Bygging 

Skoðum nú byggingu bókanna og það hvort þær falli inn í hefðbundna 

byggingu barnabóka og  séu eins uppbyggðar eða hvort munur sé á byggingu 

þeirra. Algengasta mynstrið í barnabókum er heima – farið að heiman – 

ævintýri – heimkoma. Hetjan fer að heiman, út í heim þar sem er spennandi að 

vera en hættulegt. Hún snýr svo heim eftir að hafa aflað sér þekkingar úti í 

heimi. Dagný Kristjánsdóttir vísar í kanadíska barnabókmenntafræðinginn 

Perry Nodelman sem hefur lýst þessu mynstri í formi hrings þar sem þessi öfl 
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takast á: Heima er öruggt en leiðinlegt, að heiman er spennandi en hættulegt. 
11  

Ballið á Bessastöðum fellur tvímælalaust inn í þetta mynstur. Forsetanum 

leiðist heima hjá sér á Bessastöðum. Hann laumast að heiman, yfir á 

byggingasvæðið í næsta garði og villir (alveg óvart) á sér heimildir sem 

gröfustjóri.  Hann hefur aldrei stjórnað gröfu áður svo nýja starfið er 

gríðarlega spennandi en í senn hættulegt. Hættulegt vegna þess að 

samstarfsfélagar hans gætu komist að því að hann er forseti, ekki gröfustjóri 

og vegna þess að hann er óvanur gröfustjórn  gæti hann farið sér að voða. 

Brátt kemst upp um forsetann svo hann neyðist til að fara aftur heim. Þar er 

leiðinlegt svo hann heldur aftur út. Í þetta sinn niður í fjöru þar sem hann 

leikur sér við selina langt fram á kvöld. Hann er aðeins of lengi að heiman, af 

því að það var spennandi og hættulegt að leika við selina og það skilar sér í 

sárri flensu og skömmum frá Halldóru ráðskonu.  Allt þetta brölt leiðir þó að 

lokum til þess að hann þroskast í veikindunum. Hann lærir að það að vera 

heima þarf ekki að vera leiðinlegt og býður gleðinni, fólkinu í landinu, heim til 

sín í stað þess að fara út í leit að gleði.  

Þá er komið að Prinsessunni á Bessastöðum. Frásögnin byrjar heima, líkt 

og í Ballinu á Bessastöðum. Heima er öruggt en leiðinlegt, en í þetta sinn er 

það aðkomuprinsessunni sem leiðist á Bessastöðum og hún drífur forsetann 

með sér í ferðalag. Þau hafa það markmið að koma kransaköku í Vatnadalinn 

til Halldóru. Á leiðinni verða ýmsar hindranir á vegi þeirra, en einnig 

leiðarvísar. Með hindrunum teljast svengd ferðalanganna, sem verður til þess 

að þau borða næstum alla kransakökuna áður en þau komast á leiðarenda. 

Sömuleiðis eru lambaspörðin undir tjaldinu hindranir af því að þau raska ró 

prinsessunnar þannig að hún fer á flakk. Einnig þokan á heiðinni sem byrgir 

forsetanum sýn svo hann finnur ekki prinsessuna og villist. 

Hjálparhellur eru þá kýrin Lilja sem vísar forsetanum veginn að 

prinsessunni. Konan með blómahattinn og börn hennar sem taka þau upp í 

bílinn á leiðinni upp í sveit eru líka hjálparmenn. Grímur bóndi sem lánar þeim 

traktor til að komast fljótt á leiðarenda sömuleiðis. Þau komast á leiðarenda, 

en kransakakan er næstum því búin og brúðkaupsveislan er ónýt ef það er 

                                                
11 Dagný Kristjánsdóttir. 2005: 20 
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engin brúðarterta. Vandamálið er leyst með því að bjóða öllum heim á 

Bessastaði og slá upp veislu þar. Frásögnin endar þannig aftur heima eftir 

spennandi ævintýraför í sveitinni. Prinsessan á Bessastöðum fellur sem sagt 

einnig inn í heima – heiman – heim mynstrið. 

Dagný Kristjánsdóttir skrifar í framhaldi af þessu um fimm mismunandi 

gerðir byggingar barnabóka:  

 

 Algengasta gerð frásagnarinnar  er framsækin og hreyfist áfram frá 

upphafi gegnum miðju að hámarki, jöfnun og lokum. Önnur algeng bygging 

barnabóka er röð af uppákomum sem hver um  sig hefur eigin 

byggingu, stundum er það sama persónan sem lendir í ævintýrum (oft 

samkvæmt mynstrinu heima – ævintýri – heim) en stundum gerast allar 

uppákomurnar á sama stað eða fjalla um sama minni. Þetta er byggingin í 

fjöldamörgum prakkarasögum eins og sögunum af Jóni Oddi og Jóni Bjarna 

o.fl. Þriðja gerðin er upphleðslubygging þar sem alltaf bætast persónur eða 

atburðir við í hverri uppákomu eins og í Brimarborgarsöngvurunum. 

Auðvelt er fyrir börn að fylgjast með og muna svona sögur af því að þær 

byggjast á endurtekningu. Fjórða gerðin er rammafrásögn og sú fimmta er 

speglunarbygging en slík bygging er frekar algeng í póstmódernískum 

bókmenntum.12 

 

Bygging beggja bókanna virðist vera af þeirri gerð sem fyrst var nefnd og 

sögð algengust; framsækin og hreyfist áfram frá upphafi gegnum miðju að 

hámarki, jöfnun og lokum. Framvindan í bókunum tveimur er þó ólík. 

Prinsessan á Bessastöðum samræmist þessari byggingu sem hér var lýst vel. 

Framvindan er framsækin og upphaf, miðja og endir greinileg. Upphafið er 

heima á Bessastöðum  þangað til þau ákveða að fara í ferðalagið. Miðjan er 

ferðalagið í heild sinni, og nær hápunkti við komuna í brúðkaupið. Endirinn 

eða lausnin þegar þau færa brúðkaupið heim á Bessastaði. Frásögnin byrjar og 

endar á Bessastöðum og rammast þannig inn.  

Bygging fyrri bókarinnar, Ballsins á Bessastöðum, er ekki alveg jafn 

framsækin. Upphafið er að finna  heima á Bessastöðum við bréfalestur. Miðjan 

hefst þegar forsetinn laumast yfir á gröfusvæðið. Sá hluti nær hámarki sínu 

                                                
12 Dagný Kristjánsdóttir. 2005: 20-21 
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þegar upp kemst hver forsetinn er. Þá hefst tilraun tvö, hann fer í göngutúr og 

leikur við selina. Byggingin nær svo hápunkti í veikindum forsetans. Þá hefur 

hann lært lexíuna sína og finnur lausnina sjálfur eða það að bjóða öllum á ball 

á Bessastaði. Bækurnar enda þannig báðar á sama stað og þær byrja. 

Dagný talar um að leitin sé eitt algengasta minni barnabóka. Það getur verið 

leit að hverju sem er, efnislegu eða andlegu svo sem  ástvini eða fjársjóði, 

sjálfsmynd, þekkingu eða þroska.13 Í Ballinu á Bessastöðum er forsetinn 

augljóslega í leit að tilgangi eða lífsfyllingu. Í Prinsessunni á Bessastöðum eru 

prinsessan og forsetinn, að mínu mati, í leit að afþreyingu og viðurkenningu. 

Forsetinn vill hafa ofan af fyrir prinsessunni í heimsókn hennar og hún vill 

auðvitað sjá nýja hluti. Bæði vilja þau einnig fá viðurkenningu frá Halldóru 

þegar þau gera góðverk og færa henni kökuna sem hún glataði.  

 

 2. Persónur 

Nú skulum við skoða persónurnar sem Gerður Kristný hefur skapað í 

Ballinu á Bessastöðum og Prinsessunni á Bessastöðum. Hvers konar persónur 

eru hér á ferðinni og  hvað einkennir þær? Bókmenntafræðingar hafa talað um 

mismunandi gerðir persóna. Annars vegar kyrrstæðar persónur og hins vegar 

persónur sem þróast. Önnur gerð persóna eru  svokallaðar hóppersónur, sem 

bjóða börnum upp á mismunandi samsömunarmöguleika. Dæmi um 

hóppersónur í barnabókum er að finna í ævintýrabókum Enidar Blyton. Þar er 

Finnur leiðtoginn, Jonni sáttasemjari, Dísa er hugrökk en Anna er huglaus. 

Samanlagt hafa þau mismunandi eiginleika svo flest börn geta samsamað sig 

öllum eða einhverju þeirra.14 

Forsetinn er aðalpersónan okkar. Við fáum aldrei að vita hvað hann heitir en 

það er einkenni á persónum sem fyrst og fremst eru félagslegt hlutverk sitt. 

Hann heitir einfaldlega forsetinn fyrir okkur enda kalla allir hann bara 

forsetann. Hann býr yfir öllum þeim eiginleikum sem góð aðalpersóna þarf að 

hafa. Við getum vel samsamað okkur honum, hann glímir við vandamál sem 

við flest könnumst við. Vandamál eins og að vera einmana, að þrá tilbreytingu 

í lífinu, verða skotinn í einhverjum, hafa áhyggjur, vera undir of miklu álagi 

                                                
13 Dagný Kristjánsdóttir, 2005: 21 
14 Dagný Kristjánsdóttir, 2005: 25-26.  
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og áfram mætti telja. Þrátt fyrir þessi fullorðinslegu vandamál býr forsetinn 

yfir barnslegri einlægni sem gerir það að verkum að okkur líkar strax vel við 

hann. 

Barnslegt eðli hans kemur fram á ýmsa vegu í bókinni. Hann er mjög 

forvitinn. Forvitinn um aðra forseta, hvernig líf þeirra er og hvort þeir veifi 

með hægri eða vinstri hendi. Forvitinn um hvernig það er að vera gröfustjóri. 

Forvitinn um skýin, hefur brennandi áhuga á öllum gerðum skýja. Annar 

barnslegur eiginleiki hans er leikgleði. Hann fer og stelst til að setjast upp í 

gröfuna sem hann sér út um gluggann hjá sér. Stelst svo til að prófa að stjórna 

henni, alveg eins og þegar hann var lítill, nema núna er þetta grafa í fullri 

stærð. Í vinnunni sem gröfustjóri elskar hann að sitja með hinum 

gröfustjórunum, borða kex og hlæja að bröndurum. Stundum gleymir hann sér 

og hlær aðeins of hátt að fyndnum sögum. Þegar hann verður leiður fer hann í 

göngutúr og leikur sér við seli í fjörunni.   

Forsetinn fer í gegnum þroskaferli í bókinni. Þegar við kynnumst honum, í 

upphafi bókar, glímir hann við vandamál. Hann hefur ekki lengur ánægju af 

starfinu sínu. Hann fær endalaus bréf og er að sligast undan álaginu við að 

svara þeim öllum. Hann hefur misst þá gleði sem fylgir því að fá bréf. Áður 

fyrr hafði hann tíma til að hitta fólkið en eftir að fréttist hvað hann var 

duglegur fjölgaði bréfunum sífellt. Hann vill bara fá fólkið í heimsókn til sín. 

Það er einmanalegt að vera eini forsetinn í landinu.  

Hann prófar sig áfram í leit að lausn á vandamálinu. Prófar að vinna sem 

gröfustjóri í nokkra daga þangað til ritararnir skipa honum að koma aftur og 

sinna sinni eigin vinnu. Þá verður hann leiður og fer og leikur við selina í 

fjörunni sem veitir honum skammvinna gleði því hann veikist og liggur í 

rúminu með pest næstu daga. Hann fær fullt af bréfum frá fólki sem benda 

honum á góð ráð við veikindunum. Hann lærir í veikindunum að það á að 

segja fólki hug sinn. Annars verður maður óhamingjusamur. Hann kann að 

meta bréfin aftur. Þau eru frá fólki sem vill hitta hann. Forsetinn ákveður þá að 

halda veislu á Bessastöðum. Þannig getur hann hitt allt fólkið sem sendir 

honum bréfin.  

Forsetinn lærir eitthvað af öllu sem hann gengur í gegnum, sem er góður 

boðskapur í barnabók. Hann bjargar gleraugum og öðrum týndum fjársjóði 

upp úr tjörninni fyrir tilstilli gröfuþjálfunarinnar. Í veikindunum finnur hann 
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gleðina aftur við að fá send bréf. Hann kemst að því að þó hann sé eini 

forsetinn í landinu þarf hann ekki að vera einmana því hann hefur fullt af fólki 

í kringum sig til að hafa félagsskap af. Við fáum að kynnast nokkrum úr þeim 

hópi. Aukapersónurnar í bókinni styðja við hann, sýna okkur mismunandi 

hliðar á persónuleika hans og stýra atburðarrásinni að einhverju leyti. 

Halldóra er ráðskonan á Bessastöðum og gegnir móðurhlutverkinu í 

sögunni. Hún smyr fyrir forsetann nesti, þvær fötin hans og sér um öll 

heimilisstörf. Halldóra bendir forsetanum á að hann sé leiður með því að 

spegla andlit hans í silfurfatinu. Hún hjúkrar honum þegar hann er veikur og 

skammar hann fyrir að koma seint heim. Halldóra er nauðsynlegt mótvægi í 

sögunni við barnslegt eðli forsetans. Hefur hemil á honum og leiðbeinir 

honum. Hún hefur þann eiginleika sem allar góðar mæður þurfa að hafa; að 

vita alltaf hvað honum er fyrir bestu.  

Ritarar forsetans eru þrír. Sá krullótti, sá langi og sá brosmildi. Þeir hafa 

hver sitt persónueinkenni en eru að öðru leyti sem ein persóna í sögunni eða 

hóppersóna. Hárið á þeim krullótta verður krullaðara í gegnum söguna. Hver 

krulla tekur upp á því að minnka svo meira pláss verður fyrir fleiri krullur en 

áður. Sá langi er svo langur að enginn veit hvernig augun í honum eru á litinn, 

hann er með endalausan handlegg. Þegar hann rekur upp stór augu getur  

enginn séð það, því hann er svo langur. Brosmildi ritarinn er einfaldlega 

brosmildur. Ritararnir vinna náið með forsetanum, þeir láta hann sinna störfum 

sínum sem er að svara bréfum. Þessi forseti þarf ekki að skipta sér af 

stjórnsýslu eða viðskiptahagsmunum þjóðarinnar. Við sjáum  að forsetinn er 

einmana á því að ritararnir fara  alltaf í hádeginu og fá sér pylsu en bjóða 

forsetanum aldrei með.  

Bréfberinn tengir söguna saman, rammar hana inn því sagan byrjar og 

endar á honum. Sagan byrjar á því að hann kemur með bréf inn á borð 

forsetans, hann leiðir okkur að forsetanum og þar með inn í söguna. Hann 

kemur upplýsingum á milli persónanna og lætur þær hafa samskipti. Svo 

kemur hann auðvitað bréfunum til forsetans, en þau eru bæði hans stærsta 

vandamál og mesti gleðigjafi. Elín símadama vinnur í móttökunni á skrifstofu 

forsetans. Hennar helsta iðja er að leysa krossgátur. Í hvert sinn sem hún 

kemur við sögu er hún að hugsa upp eitthvert orð. Hún finnur það alltaf með 

því að líta í kringum sig. Í fyrsta sinn er það þegar geislar sólar falla inn á 
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gólfið; árdegi. 

Auður frá Mývatnssveit er hið ljósa man í sögunni, hún virðist vera tákn 

fyrir allt hið góða í heiminum. Forsetinn verður samstundis heillaður af henni, 

áður en hann lítur hana augum meira að segja, og þau eiga sér litla ástarsögu 

innan heildarsögunnar. Auður er ekki hluti af söguheiminum í upphafi. Við  

kynnumst henni um leið og forsetinn, þegar honum berst ilmandi bréf frá 

henni og ullarsokkar í fánalitunum. Þau virðast eiga vel saman og deila meðal 

annars sérkennilegu áhugamáli, en bæði hafa þau brennandi áhuga á skýjum. 

Hver persóna í Ballinu á Bessastöðum hefur einn ákveðinn eiginleika sem 

einkennir hana. Engin persóna er almenn eða án hlutverks. Þær hafa allar sitt 

krúttlega sérkenni. Forsetinn er barnslegur. Halldóra er móðurleg. Ritararnir 

eru krullóttir, langir og brosmildir. Bréfberinn er léttfættur, Elín símadama er 

krossgátuunnandi og Auður frá Mývatnssveit prjónar listavel.  

Við kynnumst söguheiminum og öllum persónum sem hafa áhrif á söguna í 

fyrri bókinni, Ballinu á Bessastöðum. Í næstu bók, Prinsessunni á 

Bessastöðum, er byggt ofan á þennan grunn. Þar fáum við að fylgjast með því 

sem á daga forsetans, Halldóru og hinna drífur. Nýjar persónur eru kynntar til 

sögu í byrjun bókar þegar konungshjónin frá Danmörku koma í heimsókn á 

Bessastaði. Í fylgd þeirra er barnabarn þeirra, prinsessan Margrét Elísabet 

Ingiríður Elísabet Margrét.  

Konungshjónin eru áfjáð í að ferðast um landið og skoða fossa. Við 

kynnumst þeim lítið því þau rjúka fljótlega af stað í ferðalag um landið í leit 

að fossum. Prinsessan verður eftir á Bessastöðum, hún hefur engan áhuga á 

fossum. Prinsessan er fúllynd í fyrstu og spyr hvort það séu engin dýr á 

Íslandi, hún þráir að fá að hitta dýr. Smám saman lyftist brúnin á prinsessunni. 

Örlítið þegar hún sleppur við að fara með ömmu sinni og afa í fossaskoðun. 

Meira þegar hún og forsetinn leggja af stað í ferðalag. Þau þurfa að koma 

kransaköku til Halldóru í Vatnadalinn. Forsetinn og prinsessan verða mestu 

mátar í ferðalaginu og eiga nokkuð vel saman. Aldursmunur gleymist og 

virðast þau sem jafnaldrar, ætli þau mætist ekki á miðri leið þar sem forsetinn 

er barnslegur en prinsessan fullorðinsleg. 

Við kynnumst ýmsum hliðum á Margréti Elísabetu í gegnum söguna, og 

komumst að því að hún er margbreytileg prinsessa. Í byrjun sögunnar er henni 

lýst sem prinsessulegustu prinsessu sem hefur heimsótt Ísland. Fljótlega 
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komumst við að því að lopapeysan og gönguskórnir fara henni ekki síður en 

prinsessukjóllinn. Í sveitinni skellir hún sér svo í grænan vinnugalla og í 

vinnumennsku hjá Grími bónda. Þá finnst henni ekkert eðlilegra en að allir 

kunni að moka flór, og lofar honum að koma aftur í vinnumennsku næsta 

sumar. Grímur leyfir þeim að taka landnámshænuna Hallveigu með sér á 

Bessastaði, þau ætla að kynna hana fyrir lóunum þar.  

Við kynnumst líka öðrum persónum betur í Prinsessunni á Bessastöðum. 

Halldóra gegnir veigamiklu hlutverki í bókinni, þar sem atburðarrásin snýst 

um að koma kransakökunni til hennar í Vatnadalinn. Við kynnumst henni, hún 

kemst aðeins frá móðurhlutverkinu á Bessastöðum þegar hún fær helgarfrí, 

heldur í Vatnadalinn í brúðkaup systur sinnar og fær að fara í kjól sem er eins 

og engill með útbreiddan faðm. Hún sér þó um að útbýta verkefnum svo 

enginn sitji auðum höndum á meðan hún er í burtu. Forsetinn og prinsessan 

eiga að mála Bessastaði yfir helgina. Halldóra og prinsessan deila áhuga sínum 

á landnámshænum og hún verður klökk af gleði þegar hún fær 

landnámshænuna Hallveigu á Bessastaði. Auður kemur aðeins fyrir þegar 

forsetinn veitir henni fálkaorðu fyrir prjónaskap. Ritararnir eru enn á sínum 

stað, en koma lítið fyrir. 

 

 3. Mál og stíll 

Stíllinn þykir mér vera helsti styrkleiki bókanna. Textinn býr yfir einlægni, 

hann er glettinn, hraður og á einhvern hátt upplifi ég léttleika, dans og söng 

við lestur bókanna. Gerður Kristný beinir  athygli okkar að hversdagslegum 

hlutum í umhverfi okkar og fær okkur til að sjá þá í nýju ljósi eins og með 

augum hins einlæga, forvitna barns. Til skýringar á máli mínu ætla ég að taka 

nokkur dæmi úr Ballinu á Bessastöðum.15  

Þegar ritaraþrenningin er kynnt til sögu lýsir hún langa ritaranum 

eftirminnilega: „Ritarinn sem er svo langur að enginn veit hvernig augun í 

honum eru á litinn...“. (Bls. 16) Með þessari einu setningu hefur hún brugðið 

upp spennandi mynd af útliti ritarans. Við að lesa þessa setningu fer hugur 

lesandans á flug. Er hann á stærð við gíraffa?  Hversu stór þarf maður að vera 

                                                
15 Allar vísanir í bækur Gerðar Kristnýjar eru sýndar með blaðsíðutölum í svigum á eftir 
tilvitnunum. 
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til að enginn hafi séð augun í honum? Ætli ég myndi sjá augun hans ef ég 

horfði á hann? En ef ég stæði á kassa? Hvernig ætli þau séu raunverulaga á 

litinn?   

Barnslegt eðli forsetans okkar kemur glögglega í ljós þegar hann villir á sér 

heimildir á gröfusvæðinu. Hann hagræðir sannleikanum, en eins og börn gera 

gjarnan, sannfærir hann sjálfan sig (eða lesendur) um að hann sé ekki að gera 

neitt rangt: „Forsetann langar auðvitað ekkert til að skrökva en áður en hann 

veit af hefur hann kinkað kolli. Líklega situr kollurinn á honum bara svona 

laust á hálsinum að engin leið er að koma í veg fyrir að hann dingli til og frá.“ 

(Bls. 33) 

Þegar forsetinn stelst yfir á gröfusvæðið vill hann fela fyrir riturunum hvað 

hann hefur í hyggju. Göngulagi hans er þá lýst á þann hátt að það gefur okkur 

lifandi mynd af laumuspili hans:  „„Ég þarf bara aaaðeins að skreppa,“ svarar 

hann og reynir að taka stór skref eins og fólk gerir þegar það er á leiðinni á 

mikilvægan fund.“ (Bls. 30) 

Forsetinn er í fýlu og Halldóra ráðleggur honum að hugsa sig vel og 

vandlega um hvort hann langi jafnvel að fá sér aðra vinnu. Þá kemur 

staðhæfing sem er bráðsnjöll og trúverðug: „Besta ráðið til að gera upp hug 

sinn er að fara út að ganga. Oft virðist sem heilanum gangi betur að hugsa ef 

fæturnir eru á hreyfingu. Hvers vegna þetta er svona vita jafnvel ekki færustu 

vísindamenn, ekki einu sinni þótt þeir gangi langar leiðir og velti því fyrir sér.“ 

(Bls. 43 - 44) 

Lýsingin á konunni sem vinnur á Bæjarins Bestu er sönn, nákvæm og þar af 

leiðandi alveg yndisleg: „Á Bæjarins Bestu vinnur kona sem veit allt um hvað 

best er að hafa mikið af tómatsósu á pulsunum, hvort betra sé að hafa hana yfir 

eða undir pulsunni og hversu mörg korn eigi að fylgja af steikta lauknum.“ 

(Bls. 79) 

 

 4. Hvernig barnabækur? 

Barnabækur geta verið af ýmsu tagi, en markmið þeirra allra hlýtur að vera 

að skemmta börnum og fræða þau um lífið og tilveruna. Þær eru auðvitað 

misjafnar eftir því hvaða aldurshóp þær eru skrifaðar fyrir. Bækur fyrir 

smábörn hljóta að vera nokkuð ólíkar bókum fyrir börn á skólaaldri. En 
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hvernig barnabækur eru Ballið á Bessastöðum og Prinsessan á Bessastöðum? 

Bækurnar eru skrifaðar fyrir börn sex ára og eldri. Þær fjalla um forseta 

Íslands og prinsessu frá Noregi sem heimsækir hann. Nú er rétt að spyrja sig 

hvort þetta sé allt og sumt, eða hvort bækurnar séu hluti af stærra samhengi. 

Hafði Gerður Kristný einhverja sérstaka ástæðu fyrir því að skrifa um 

forsetann, eða eru efnistök hennar bara tilviljun?  

Gerður er einmitt spurð  þessarar spurningar í viðtali, hvers vegna hún hafi 

skrifað bók um forseta. Hún svarar: „Við erum alltaf að lesa um kónga og 

drottningar og prinsa og prinsessur. Mér datt í hug hvort við ættum ekki að 

semja bók, hafa bók í bókahillum barnanna um forsetann. Hann er óttalegur 

sprelligosi, svona eins og flestir krakkar, hann er svolítið barnalegur, og sjá 

hvað gerist ef hann lendir í skrýtinni aðstöðu.“16 

Í öðru viðtali við Gerði er hún spurð hvað hún hafi í huga þegar hún semji 

fyrir börn og unglinga. Forsendurnar hljóti að vera annars eðlis þegar hún 

skrifar fyrir börn en fullorðna. Hún svarar spurningunni þannig:  

 

Þegar ég skrifa fyrir börn og unglinga finnst mér mikilvægt að ég skemmti 

mér sjálf við skrifin. Ég hef alltaf verið áhugasöm um gott barnaefni og 

uppáhaldsbækurnar mínar teljast til barnabóka, s.s. bækur Astridar Lindgren 

og Tove Jansson. Ég hóf ferilinn með því að skrifa fullorðinsbækur en átti 

mér þann draum að geta skrifað líka fyrir börn. Ég er ánægð með að ég 

skuli hafa komist upp með að gera hvoru tveggja en ekki þurft að velja á 

milli. Það hentar mér vel að svissa á milli.17 

 

Samkvæmt þessum orðum virðist Gerður hafa einfaldar ástæðu að baki þeirri 

ákvörðun að skrifa barnabók, og einnig að skrifa um forsetann okkar. 

Úlfhildur Dagsdóttir bregður upp áhugaverðri sýn á pólitískan undirtexta 

Prinsessunnar á Bessastöðum: 

 

Eins og í fyrri bókinni um forsetaembættið birtist hér ný og áhugaverð sýn á 

forseta landsins. Í raun má segja að þetta litla sakleysislega rit verði 

skyndilega hápólitískt í samhengi við þá umræðu sem undanfarið hefur 

farið fram um athafnir forseta landsins. Hvert er í raun hlutverk forseta 

                                                
16 Vísir. Sótt 8.apríl af www.visir.is.  
17 Sögueyjan Ísland. Sótt 4.apríl af www.sagenhaftes-island.is/. 
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Íslands? Hvaða stöðu hefur hann í hugum landsmanna, yngri sem eldri? 

Hvernig forseta viljum við hafa? Allt eru þetta spurningar sem hafa verið 

mikið í umræðunni undanfarin ár og þrátt fyrir að Prinsessan á Bessastöðum 

sé afar langt því frá að innihalda pólitíska ádeilu eða boðskap er bókin 

kjörin til að velta fyrir sér nokkrum grunngildum samfélagsins; vináttu, 

gestrisni og samviskusemi. Hér birtist okkur forseti sem er ákaflega annt um 

sína minnstu og yngstu þegna og hikar ekki við að taka þátt í 

hversdagslegum athöfnum, eins og að hjálpa Grími bónda við að sleppa 

kúnum. Sömuleiðis tekur hann því fagnandi að fá landnámshænuna með 

heim og sæmir fálkaorðuna ýmsa þá sem væntanlega myndu þykja lítt 

líklegir til mikilla afreka. Þetta er svo sannarlega forseti sem íslenska þjóðin 

getur verið stolt af - auk þess að skemmta sér konunglega (eða forsetalega) 

yfir sögum Gerðar Kristnýjar um hann.18 

 

Forsetinn í bókunum er vissulega til fyrirmyndar sem æðsti embættismaður 

þjóðarinnar. Hann er góður maður og gerir sér grein fyrir grunngildum 

samfélagsins, eins og Úlfhildur segir. Ætli skilaboðin með bókunum séu ekki 

einmitt þau. Að minna okkur á hvað skiptir mestu máli í lífinu. Að minna 

okkur á að þegar allt kemur til alls erum við öll jöfn og að við glímum við 

mörg sömu vandamálin, sama hvaða stöðu eða starfi við gegnum í 

þjóðfélaginu. Í lok greinar sinnar um sögulegt yfirlit íslenskra barnabóka segir 

Silja Aðalsteinsdóttir þessi fallegu og sönnu orð sem eiga vel við í þessu 

samhengi: 

 

Íslenskar barnabækur eru fjölskrúðugar og gegna því hlutverki vel að kynna 

lesendum íslensktsamfélag í fortíð og nútíð. Þær bestu efla ímyndunarafl 

barna, víkka reynsluheim þeirra og sýna þeim að ekkert er einfalt. Sumar 

toga þau jafnvel upp þrep í siðferðisþroska með því að gefa þeim hlutdeild í 

hugsunum og örlögum söguhetja, leyfa þeim að velta fyrir sér álitaefnum og 

dæma um rétt og rangt.19 

  

                                                
18 Bókmenntir.is. Sótt 4.apríl af www.bokmenntir.is. 
19 Silja Aðalsteinsdóttir, 23-24. 
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  Leiksýningin 
 

 Árið 2001 skrifaði Soffía Auður Birgisdóttir eftirfarandi klausu í umfjöllun 

sinni um börn og leiklist: 

Ef litið er yfir sviðið á Íslandi virðast þessi mál fljótt á litið í ágætum 

farvegi. Stærstu atvinnuleikhúsin: Þjóðleikhúsið, Leikfélag Reykjavíkur og 

Leikfélag Akureyrar, setja að minnsta kosti upp eina barnasýningu á hverju 

leikári þar sem kappkostað er að gera sýninguna sem glæsilegasta úr garði 

með vandaðri umgjörð: litríkum búningum, skemmtilegri sviðsmynd og 

fjörugri tónlist. Með viðamiklum sýningum af þessu tagi er auðvelt að hrífa 

hina ungu áhorfendur og auka með þeim áhuga á leiklistinni.20 

Tíu ár hafa liðið frá þessum skrifum Soffíu en þessi orð passa þó furðu vel við 

ástand dagsins í dag. Fleiri en ein barnaleiksýning eru vissulega settar upp á 

hverju leikári, en ein virðist eiga að vera nokkurs konar aðalsýning árlega, hjá 

Þjóðleikhúsinu að minnsta kosti. Sú sýning er þá sýnd á stóra sviðinu, með 

íburðarmikilli leikmynd, tónlist, fjölda leikara og markaðssett í botn. Þetta 

leikárið er Ballið á Bessastöðum sú sýning Þjóðleikhússins. Gerði Kristnýju 

var boðið að skrifa leikgerð upp úr bókum sínum, Ballinu á Bessastöðum og 

Prinsessunni á Bessastöðum. Bragi Valdimar Skúlason var fenginn til að 

semja tónlist fyrir verkið og Ágústa Skúladóttir tók að sér leikstjórn.21 

 

 1. Sagan 

 Höfuðgreinar bókmennta eru þrjár; epík, lýrík og dramatík. Ef við setjum 

Ballið á Bessastöðum inn í þá flokka tilheyra bækurnar epík og leiksýningin 

dramatík og söngtextarnir lýrík. Epík er frásagnarskáldskapur, en orðið sjálft 

kemur frá gríska orðinu „epos“ sem þýðir „það sem sagt er“. Dramatík hins 

vegar er byggt á orðinu „drama“ sem þýðir „athöfn, framkvæmd, atburðarás“.  

 Samkvæmt þessu er kjarni þessarra tveggja listmiðla ólíkur. Textinn er 

aðaleinkenni bókanna, athafnir einkenna leikritið og hljómfall einkennir 

ljóðið. Dramatík er þýtt sem leikritun á íslensku. Skilgreining á orðinu 

leikritun í Hugtökum og heitum í Bókmenntafræði er eftirfarandi:  

 

                                                
20 Soffía Auður Birgisdóttir 2001: 34 
21 Þjóðleikhúsið, sótt 11. apríl af www.leikhusid.is 
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Texti saminn til flutnings af einum eða fleiri leikendum frammi fyrir hópi 

áhorfenda; forskrift að leikrænni frásögn sögumanns af liðnum atburðum og 

yfirleitt í þátíð, flytur leikskáldið athafnir sögupersóna yfir í nútíð líkt og 

þær fari fram fyrir augum þeirra sem á horfa. Leikskáld beita iðulega 

samræðum tveggja eða fleiri persóna til að setja fram sögu sína og leiða 

hana til lykta; sú aðferð er einna algengust í þeim leikverkum sem líkja náið 

eftir hversdagslegu hátterni manna.22  

 

 Leikskáld hljóta því að þurfa að huga að því að texti þeirri er saminn til 

flutnings, ekki lestrar. Leikararnir flytja söguna á leiksviðinu og áhorfendur 

upplifa hana á staðnum, í stað þess að lesa um liðna atburði. En hvað með 

byggingu leikrits? Er hún á einhvern hátt frábrugðin hefðbundinni byggingu 

bókmenntaverks? Eigum við einhverja leiðarvísa til að fylgja þegar verk er 

byggt eða skoðað?  

 Við leitum til upphafsins og skoðum hvað Aristoteles hefur að segja um 

byggingu leikverks, þegar hann fjallar um skáldskaparlistina. Hann segir 

harmleiki samanstanda af sex þáttum sem einkenni þá. Þessir þættir eru saga, 

skapgerð, orðfæri, hugsun, leikmynd og sönglög. Hann segir atburðarrásina 

skipta mestu máli, því harmleikurinn sé eftirlíking athafna og lífs. 

Harmleikurinn gæti aldrei orðið til án atburðarrásar, en hann gæti það án 

ýmissa annarra hluta, eins og til dæmis ákveðinnar skapgerðar 

(persónusköpunar). 

 Hann segir þannig söguna sjálfa, eða atburðarrásina, vera undirstöðu 

harmleiksins. Næst telur hann skapgerðir, sem mætti sjálfsagt kalla persónur. 

Þriðja atriðið er hugsun, eða það að geta sagt það sem á við eða hæfir hverju 

sinni. Ég tengi þetta þriðja atriði við vinnu leikarans, því góður leikur byggir á 

því að hann hlustar og nemur aðstæður og mótleikara. Góður leikari finnur 

einnig hvatann fyrir gjörðum sínum hjá sjálfum sér áður en hann framkvæmir, 

því hann veit að þannig verða gjörðir hans trúverðugar. Fjórði þátturinn tengist 

samtölum verksins, en hann er orðfærið. Þar á Aristoteles við hvernig tjáð er 

með orðum, meðferð textans, hvernig hann er notaður eða fluttur. Hann talar 

um sönglistina sem mikilvægan þátt í leiknum. Hann nefnir leikmyndina en 

segir hana hafa síst áhrif í listrænu samhengi, og eiga minnst skylt við 

                                                
22 Jakob Benediktsson 1983: 162 
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skáldskaparlistina.23 Í þessum skrifum sínum á Aristoteles við harmleiki, en 

við getum yfirfært form þeirra á alla leikritun, þar sem þeir eru grunnurinn 

sem byggt er á. Gott dæmi er leiksýningin Ballið á Bessastöðum. Sýningin 

verður seint talin harmleikur, en þessi greining á þó vel við hana.  

 Aristoteles heldur áfram og útlistar byggingu atburðarrásar, hinnar 

mikilvægu framvindu sem öll leikrit þarfnast. Hann segir að harmleikurinn sé 

eins og athafnakeðja, sem myndi ákveðna heild. Grunninum að byggingu lýsir 

hann á eftirfarandi hátt:   

 

Heild er það sem hefur upphaf, miðju og endi. Upphaf er það sem fylgir 

ekki óhjákvæmilega á eftir einhverju öðru, en hefur hins vegar eitthvað 

annað í för með sér sem eðlilega afleiðingu. Endir er aftur á móti það sem 

hlýzt af einhverju, annaðhvort óhjákvæmilega eða samkvæmt venju, en á 

eftir því kemur ekkert annað. Miðja er það sem er bæði á undan og eftir 

einhverju öðru ... Eins og í öðrum listgreinum, verður því ein eftirlíking að 

fjalla um eitt efni, og á sama hátt verður saga, úr því að hún er eftirlíking 

athafna, að líkja eftir athöfnum, sem mynda einingu og heild, og hinum 

einstöku hlutum þarf að skipa þannig niður, að sé einn hlutur færður til eða 

honum kippt burt, þá brenglist og raskist heildin. Ef nærvera eða fjarvera 

einhvers hluta gerir hvorki til né frá, er hann ekki þáttur í heildinni.24 

 

Samkvæmt þessu er upphaf, miðja og endir það sem einkennir byggingu 

leikverks, líkt og allan skáldskap, að mati Aristotelesar. Atburðarrásin 

samanstendur af röð atburða og hver atburður hefur áhrif á þann næsta. Hver 

atburður þarf þannig að skipta máli fyrir atburðarásina, svipað og hver persóna 

þarf að gegna ákveðnu hlutverki í sögunni. Með þessu skapast röð athafna sem 

tengjast og hafa áhrif hvor á aðra, en gerendurnir eru  persónur sem tengjast og 

hafa áhrif hvor á aðra. Þannig myndast sú heild sem sagan þarf að vera til að 

hún gangi upp.  

 Atburðirnir sem mynda atburðarrás verða einnig, eins og áður kom fram, að 

hafa upphaf, miðju og endi. Þannig verður miðjan að innihalda hápunkt sem 

leiðir endinn af sér sem rökrétt framhald, og upphafið verður að hafa ákveðinn 

atburð sem leiðir af sér miðjuna eða atburðarrásina sjálfa. Leiklistarfræði 
                                                
23 Aristóteles 1976: 54-56 
24 Aristóteles 1976: 57, 59 



 
 

24 

nútímans á sér hugtök fyrir þessa hluti; byggingu leikverks. Þau hugtök eru, 

ásamt annarra, kynning, hvörf, flækja og lausn.25 

 Kynning er annað orð yfir upphaf, stundum kallað kynning aðstæðna. Með 

kynningunni fá áhorfendur allar nauðsynlegar upplýsingar varðandi verkið, 

sem nauðsynlegt er að áhorfendur hafi á hreinu áður en atburðarrásin fer í 

fullan gang. Á hvaða tíma það gerist, á hvaða stað, hvaða persónur eru í 

verkinu og hvernig þær tengjast innbyrðis.26 

 Í Ballinu á Bessastöðum er kynningin skýr. Bréfberinn hefur sýninguna og 

leiðir okkur inn á skrifstofu forsetans, aðalpersónunnar okkar, með því að færa 

honum stóran bréfabunka. Við fáum viðbrögð forsetans við bréfunum, honum 

leiðast þau. Ritarar forsetans eru kynntir til sögu, hreyfingar þeirra eru 

samstíga, næstum eins og ein manneskja hreyfi sig. Þó fáum við að sjá 

séreinkenni hvers þeirra svo við drögum þá ályktun að þarna sé á ferðinni 

svokölluð „hóppersóna.“ Halldóra ráðskona er líka á staðnum, með kúst í hönd 

og skipanir á lofti. Hún skipar móðurhlutverk leiksýningarinnar. Forsetinn les 

ilmandi bréf frá Auði í Mývatnssveit sem inniheldur ullarsokka í fánalitunum. 

Hún birtist okkur á sviðinu, hann tekur gleðidans. Þarna er á ferð persóna sem 

gleður hann (og hann er skotinn í).  

 Bréfin gegna því hlutverki að kynna fleiri persónur til sögunnar, því 

forsetinn les bréf frá konungi Noregs sem tilkynnir komu sína til Íslands 

þennan sama dag. Hann er á leiðinni í heimsókn til forsetans ásamt konu sinni 

og barnabarni. Allir hefjast því handa við að þrífa Bessastaði fyrir konunglegu 

heimsóknina. Halldóra segir að einhver þurfi að sækja stóru 

pönnukökupönnuna niður í kjallara. Enginn þorir þangað niður og þannig 

kynnumst við bakaradraugnum sem býr í kjallaranum, og allir íbúar 

Bessastaða hræðast. Konungshjónin mæta á svæðið, þau eru sem ein persóna, 

skælbrosandi og deila brennandi áhuga á fossum og eldgosum. Prinsessan, 

barnabarn þeirra, er hins vegar andstæða þeirra. Hún hefur áhuga á einhverju 

allt öðru og er fúllynd. 

 Hvörf verða þegar ákveðinn atburður gerir það að verkum að alger 

stefnubreyting verður á atburðarrásinni.27 Í Ballinu á Bessastöðum verða hvörf 

                                                
25 Jakob Benediktsson 1983: 129 
26 Jakob Benediktsson 1983: 155 
27 Aristóteles 1976: 62 
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þegar Halldóra ráðskona keyrir af stað í sveitina og glæsilega átján hæða 

brúðartertan dettur af bílþakinu án þess að hún taki eftir því. Forsetinn og 

prinsessan sjá óhappið gerast og prinsessan heimtar að þau fari alla leið í 

Mývatnssveit og skili kökunni til Halldóru. Með þessu atviki tekur 

atburðarrásin óvænta stefnu, sem leiðir af sér röð atvika.  

 Flækja eru innri eða ytri átök af ýmsu tagi.28 Hugtakið kemur frá Aristoteles 

en hann skiptir harmleikjum í tvo hluta, flækju og lausn. Flækju segir hann 

vera forsögu leiksins og alls sem er innan hans. Lausnin kemur svo á eftir 

flækjunni. Flækjan er þá hlutinn frá upphafi fram að þeim hluta sem fer rétt á 

undan gæfuhvörfunum.29 Flækjan er þá í rauninni atburðarrásin sjálf, það sem 

knýr hana áfram og samskipti persóna. Flækja er þýðing á enska orðinu 

conflict, sem er mikið notað í leikritun. Sem dæmi um það skrifar Lajos Egri 

heilan kafla undir heitinu conflict í bók sinni, The art of dramatic writing. 

Hann segir þar að flækjan  sé hjartsláttur allrar ritunar.30 Peter Brooks fjallar 

einnig um flækju í bókinni Reading for the Plot. Þar segir hann að allar 

flækjurnar eigi heima í miðjunni á skáldverki. Þar sé fléttan spunnin og 

atburðir flæktir, þeim seinkað og hraðað uns hápunkti er náð.31 

 Öll atburðarrás leiksýningarinnar Ballið á Bessastöðum frá því að 

kakan dettur af bílþakinu er, samkvæmt Brooks, flækja. Sá atburður, þegar 

kakan dettur, eru hvörf sem leiða af sér flækju en þau hvörf eru þó ekki 

hápunktur flækjunnar (peripeti), því flækjan heldur áfram að stækka. Eplin 

sem draugurinn stal úr bakpoka forsetans leiða til þess að þau þurfa að borða 

kökuna og lambaspörðin sem leyfa prinsessunni ekki að sofa kalla líka á nýja 

flækju. Þokan á heiðinni tefur fyrir leit forsetans að prinsessunni, en þá kemur 

kýrin Lilja til bjargar og leiðir hann að prinsessunni. Þannig er fléttan spunnin 

og atburðir flæktir og þeim seinkað. Allar þessar flækjur seinka því að þau nái 

markmiði sínu, að komast í brúðkaupið í Vatnadal. Hápunktur flækjunnar næst 

því í þokunni á heiðinni, rétt áður en forsetinn finnur prinsessuna.	  

 Þegar forsetinn finnur prinsessuna hjá Grímu bónda koma næstu hvörf 

sögunnar að mínu mati og þar hættir fléttan að hlaða utan á sig og við fáum 

hápunkt og lausn. Lausn fylgir í kjölfar hápunktarins og leysir úr 
                                                
28 Jakob Benediktsson 1983: 88 
29 Aristóteles 1976: 74 
30 Lajos Egri 2004: 143 
31 Peter Brooks 1984: 109-112 
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margvíslegum vanda flækjunnar.32 Hjá Grímu bónda finnur prinsessan gleði 

sína. Hún er innan um dýrin, að hjálpa til við umsjá þeirra og hún kynnist 

landnámshænu. Gríma bóndi býður henni í vinnumennsku næsta sumar, leyfir 

landnámshænunni Hallveigu að fylgja þeim heim á Bessastaði og lánar þeim 

traktor til að flýta fyrir þeim á síðastu metrunum í brúðkaupið. Allt gengur eins 

og í sögu eftir þetta. Þau komast í brúðkaupið, án brúðartertu en það gleymist 

fljótt. Konungshjónin koma til baka úr ferðalagi sínu þreytt og sátt. Veislan er 

haldin á Bessastöðum á 17.júní. Fálkaorður eru veittar og Auður frá 

Mývatnssveit mætir meira að segja, sem gleður forsetann afar mikið. 

 Eins og sjá má er bygging leikrits og bygging skáldsagnanna svipaðar að 

mörgu leyti, aðalmunurinn er þessi mikilvæga áhersla á athafnir og gjörðir í 

leikritinu. Þannig þarf að skoða bókmenntatexta vel áður en hann er færður 

yfir í handritaform, og athuga hvort hentugra væri að breyta honum þannig að 

hann henti leikforminu betur. Í þessu tilviki er upphaf Ballsins á Bessastöðum, 

bókarinnar, notað til kynningar á aðstæðum og persónum verksins. Þessar 

aðstæður eru notaðar til að koma persónum Prinsessunnar á Bessastöðum inn 

í söguheiminn. Bækurnar tvær fléttast þannig saman en restin af leikritinu er 

nánast alveg eins og Prinsessan á Bessastöðum, fyrir utan bakaradrauginn sem 

skýtur upp kollinum inn á milli og hristir upp í atburðarrásinni. 

 

 2. Ferlið 

 Æfingaferlið er að sjálfsögðu nauðsynlegt við gerð leiksýningar. Auðvitað 

er mikilvægt að hafa vel skrifað leikrit til að vinna úr, en það er alls ekki nóg 

til að skapa góða leiksýningu. Leiksýning er, eins og Gerður benti sjálf á, 

samspil margra þátta og fjöldi listamanna úr mismunandi listgreinum kemur 

að einni leiksýningu. Gerður Kristný og Ágústa Skúladóttir voru svo vænar að 

leyfa mér að fylgjast með æfingaferlinu á Ballinu á Bessastöðum sem lið í 

vinnslu þessarar ritgerðar. Það gekk þannig fyrir sig að ég var með á fyrsta 

samlestri, einni æfingu í miðju ferlinu og svo sá ég lokaútkomu sýningarinnar. 

Ég vil þakka þeim kærlega fyrir að taka svo vel á móti mér, ég lærði margt af 

því að fylgjast með, og skemmti mér konunglega á æfingunum.  

 
                                                
32 Jakob Benediktsson 1983: 158 
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 2.1. Fyrsti samlestur 

 Við fyrsta samlestur á Ballinu á Bessastöðum, þann 15. nóvember 2011 

hittust nær allir þeir listamenn sem komu að sýningunni á einhvern hátt. Þar 

voru allir leikarar, leikstjóri, höfundur, tónlistarmenn, leikmyndarhönnuður, 

búningahönnuður, leikhússtjóri og fleiri.  

 Gleði var í loftinu, frjálslegt andrúmsloft og fannst það vel að allir voru 

spenntir fyrir komandi verkefni. Takturinn var sleginn með flutningi Þórunnar 

Örnu, sem leikur prinsessuna, og hljóðfæraleikaranna á titillaginu. Líflegt 

lagið hristi upp í hópnum og fyllti herbergið af orku, svo samlesturinn hófst af 

krafti. Við kynntumst verkinu, sem byrjar eins og Ballið á Bessastöðum en 

breytist svo í  Prinsessuna á Bessastöðum. Bakaradraugurinn vakti athygli, þar 

sem hann er nýtt fyrirbæri í verkinu. Lögin voru ekki öll tilbúin, svo leikarar 

lásu þá söngtexta  sem áttu við hverju sinni. Bundna formið gaf verkinu fagran 

blæ, en bréfberinn hóf einnig leiklesturinn með ljóðrænum texta þar sem hann 

fór með litla vísu.  

 Fyrsti samlestur á leikverki er mikilvægur. Hann gefur öllum sem koma að 

leiksýningunni færi á að kynnast verkinu. Sameiginleg upplifun á verkinu, sem 

opnar það og vekur hugmyndir hjá listamönnunum um hvaða leiðir hægt er að 

fara í sköpunarferlinu. Leikararnir sjá leiðir til að opna textann, leikstjórinn 

leitar leiða til að útfæra atriðin, leikmyndahönnuðurinn sér fyrir sér hvernig 

umhverfi verksins er, búningahönnuðurinn ímyndar sér útlit persónanna og 

svo framvegis.  

 Hlutlaus samlestur er ákjósanleg leið. Að mínu mati ættu leikarar og 

leikstjóri að hafa það í huga að halda fyrsta samlestri nokkuð hlutlausum, og 

reyna að halda fyrirfram fengnum hugmyndum fyrir utan hann. Þannig væri 

rúm fyrir alla að mynda sér hugmyndir um  verkið, án þess að skoðanir leikara 

á persónu sinni eða skoðanir leikstjóra á útfærslu séu búnar að gefa verkinu 

farveg fyrirfram. Að halda verkinu eins opnu og mögulegt er hlýtur að gefa af 

sér flestar leiðir til að fara með verkið.  

 Leikararnir settu strax lit sinn á persónur verksins, og túlkuðu þær á 

svipaðan hátt og þær birtast okkur í bókunum. Jóhannes Haukur var barnslegur 

forseti, Þórunn orkumikil og forvitin prinsessa og Edda Arnljótsdóttir 

móðurleg Halldóra. Örn Árnason gaf kónginum glaðlegt yfirbragð, en 
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kóngurinn í bókinni hafði varla persónuleika. Draugurinn, leikinn af Kjartani 

Guðjónssyni, var nokkuð ómótaður ennþá. Leikararnir lögðu sem sagt línur að 

því hvert þau vildu fara með persónur sínar á samlestrinum. Að hljómsveit 

sýningarinnar hafi verið á staðnum og lögin spiluð finnst mér afar 

þýðingarmikið, og gerði mikið fyrir fyrstu kynni aðstandenda af leikritinu.33 

 

 2.2. Miðbiksæfing   

 Næstu kynni mín af æfingaferlinu urðu þann 3. janúar 2011. Á þessari 

fyrstu æfingu eftir áramót var herbergið fullt af orku. Samkvæmt Ágústu 

leikstjóra voru æfingarnar á milli jóla á nýárs notaðar til nokkurs konar 

ruðnings í gegnum verkið. Nú var hins vegar komið að rennsli á öllu verkinu í 

æfingasal Þjóðleikhússins án leikmyndar, með staðgönguleikmunum og þeim 

búningum sem voru tilbúnir.  

 Talsverð þróun hafði orðið á verkinu frá fyrsta samlestri. Nú voru 

leikararnir ekki lengur sitjandi við borð, heldur farnir að vinna líkamlega með 

verkið úti á gólfi. Helsti munurinn var að dansformið var orðið nokkuð 

áberandi partur af verkinu. Bréfberinn hóf sýninguna með léttum dansi og 

söng, sem er í samræmi við byrjun bókarinnar. Þar er hann sagður léttfættur 

þar sem hann hoppar á milli polla með bréfburðartöskuna sína. Samræmdar 

hreyfingar ritaranna höfðu einnig tekið á sig dansform, sem lífgaði upp á 

innkomu þeirra.  

 Tónlist verksins var nú tilbúin og lögin flutt á sínum stað í verkinu. 

Hljómsveitin, sem Baldur Ragnarsson, Unnur Birna Björnsdóttir og Jón Geir 

Jóhannsson skipa, var orðin ómissandi hluti af sýningunni. Auk þess að spila 

lög sýningarinnar sköpuðu þau allan hljóðheim hennar. Hermdu eftir ýmsum 

dýrahljóðum, framkölluðu trommuslátt eftir brandara og sungu bakraddir, svo 

eitthvað sé nefnt. Þau voru staðsett við hlið, eða jafnvel inni í atburðarrásinni. 

Leikstjórinn hafði ákveðið að hafa hljómsveitina sem sýnilegan part af 

sýningunni allan tímann, í stað þess að fela hana fyrir áhorfendum baksviðs 

eða í hljómsveitargryfju.   

 Kýrin Lilja var persónugerð og leikin af tveimur leikurum. Ævar Þór 

túlkaði framendann og Hilmir Jensson afturendann. Við undirleik 
                                                
33 Ballið á Bessastöðum. Samlestur, 15. nóvember 2010 



 
 

29 

hljómsveitarinnar var innkoma Lilju eftirminnileg. Líkt og með sýnileika 

hljómsveitarinnar var markmiðið ekki að fela leikarana á bakvið búning 

kýrinnar, heldur því treyst að áhorfandinn noti ímyndunarafl sitt og trúi því 

statt og stöðugt að þarna sé á ferð kýrin Lilja. Handbragð leikstjórans sást á 

útfærslu fleiri atriða. Þar lék dansinn veigamikið hlutverk, eins og minnst var á 

áður, og Ágústu tókst þannig að líkja eftir léttleika bókanna með aðstoð 

dansandi og syngjandi leikara.34 

 Þróun leikara á texta verksins var ekki mikil frá fyrsta samlestri. Samræður 

og flutningur texta var nánast sá sami og á samlestrinum. Þróun leikaranna á 

persónum sást fyrst og fremst í hreyfingum, gjörðum, dansi. Sem sagt í 

útfærslu á atriðum. Sumir leikarar höfðu þó fengið eða gefið sér svigrúm til að 

bæta sínum eigin hugmyndum við verkið. Örn Árnason leyfði sér að bæta 

ýmsu við sína rullu og Ævar Þór Benediktsson vann á kómískan hátt með 

smáatriði í líkamsbeitingu brosmilda ritarans. Jóhannes Haukur bætti 

heilmiklu við sinn texta og spann skemmtilega í kringum nokkur atriði. 

 Ég tók viðtal við Jóhannes Hauk á æfingunni og spurði hann út í túlkun 

hans á forsetanum. Um helstu einkenni hans og vinnuferlið í persónusköpun 

forsetans sagði hann eftirfarandi:  

 

Ég geng út frá því að hann sé barn. Ég var einu sinni barn svo það er frekar 

auðvelt að samsama sig honum á þann hátt. Núna reyni ég að miða öll 

viðbrögð hans við það að hann sé svona fimm ára. Hann hefur áhuga á öllu, 

er pínu hræddur við það sem hann þekkir ekki en samt að reyna að vera 

hugrakkur … Frá fyrsta samlestri hefur heilmikið gerst. Þetta er allt að 

skýrast. Maður þekkir verkið alltaf betur og betur, nú þekkir maður sína 

persónu miklu betur og ferðalag persónunnar. 

 

 Hann hefur einnig skoðanir á verkinu sjálfu, en ég spurði hann hver kjarni 

verksins væri að hans mati. 

 

Kjarninn í verkinu er sennilega eitthvað út frá því að taka viljann fyrir 

verkið. Að taka viljann fyrir verkið, að kunna að meta góðan ásetning, 

og það að góður ásetningur skipti meira máli en niðurstaðan. 

                                                
34 Ballið á Bessastöðum. Æfing, 3. janúar 2011 
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 En hvernig finnst honum leiksýningin, sem enn er í vinnslu á þessum 

tímapunkti, samanborin við bækurnar?  

 

Þetta er allt öðruvísi, við getum ekki leyft okkur jafn mikið og bækurnar 

gera. Þær geta farið alveg út og suður, allt í einu koma þrjár blaðsíður 

um eitthvað allt annað og svo framvegis. Ekki það að það sé ekki hægt í 

leikhúsinu, en frásagnarmátinn þolir það ekki, það verður leiðinlegt. 

Hins vegar er þetta svo ríkt og skemmtilegt efni þannig að með því að 

raða því upp á nýtt virkar það alveg. Það sem mér fannst aðallega 

skemmtilegt við bækurnar er þessi einfaldleiki. Hvernig hlutirnir eru 

sagðir eins og fimm ára barn sé að segja þá. Því það sem okkur finnst 

svo skemmtilegt við börn er hvað þau eru einlæg og hugmyndarík.35    

 

 2.3. Frumsýning 

 Lokaútgáfu sýningarinnar fékk ég svo að líta augum á forsýningu þann 1. 

febrúar 2011, nokkrum dögum fyrir frumsýningu, á stóra sviði 

Þjóðleikhússins. Nú hafði ýmislegt bæst við síðan í janúar. Réttir leikmunir 

voru komnir í notkun, búningar fullbúnir og fremur einföld en sniðug 

leikmynd.  

 Aðalleikmyndin er innanhúss á Bessastöðum. Skrifstofa forsetans, forstofan 

og myndir á veggjum til að gera heimilislegt. Lítið líkan af Bessastöðum er 

svo staðsett á sviðinu. Snjöll lausn til að áhorfendur tengi saman hvar sagan 

gerist, því flestir kannast við útlit Bessastaða. Þegar forsetinn og prinsessan 

halda í ferðalagið birtast heybaggar á sviðinu og hljómsveitin færist upp á 

traktor. Í lokin, á ballinu á Bessastöðum, hafa dyrnar á Bessastöðum fengið 

nýtt hlutverk, þær eru orðnar bás fyrir kúna Lilju. Traktorinn fær einnig að 

vera eftir á sviðinu. Eiginleikar sveitarinnar eru þannig fluttir heim á 

Bessastaði, sem mætti jafnvel túlka sem tákn fyrir þá hluti sem þau lærðu á 

ferðalaginu.   

 Ekki margt hafði breyst frá rennslinu í janúar, en nokkrir hlutir bæst við. 

Senurnar voru orðnar öruggari, sem og lagaflutningurinn. Áhorfendasalurinn 

                                                
35 Jóhannes Haukur Jóhannesson. Viðtal, 3. Janúar 2011 
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er svo nýttur sem gönguleið upp í sveit sem prinsessan, forsetinn og 

konungshjónin nýta sér. Forsetinn nær fram brosi, ef ekki hlátri, hjá hverjum 

einasta áhorfanda þegar hann fer í ullarsokkana frá Auði. Hann stekkur upp og 

stígur dans sem stelur senunni og lífgar upp salinn. Annað eftirminnilegt atriði 

er kynningin á bakaradraugnum, leiknum af Kjartani Guðjónssyni. Um 

áhorfendasalinn fer hrollur þegar draugurinn staulast upp úr kjallaranum og 

lætur braka í beinum sínum. Skemmtilegt uppbrot sem gefur sýningunni 

fyllingu.  

 Ég saknaði orkunnar sem var á samlestrinum og æfingunni. Sú orka var 

einlæg og full af áhuga. Orka forsýningarinnar var hins vegar örlítið þvinguð, 

og ég upplifði ofkeyrslu hjá leikurunum. Líkt og þeim fyndist þau þurfa að 

stækka allar gjörðir og taka betur utan um allar setningar vegna þess að nú 

væri komið að frumsýningu. Þannig fékk ég það ekki á tilfinninguna lengur að 

áhugi væri drifkraftur leikaranna, sem var svo áberandi á æfingum, nema í 

þeim einstaka atriðum sem ég nefndi hér áður. Hljómsveitin glímdi ekki við 

þennan vanda. Áhugi og gleði virtust knýja þau áfram, og lögin í sýningunni 

héldu henni gangandi og glæddu hana lífi.36 

 

 3. Tónlist verksins 

Tónlist er áhrifamikill þáttur í leiksýningunni, eins og áður hefur komið 

fram. Bragi Valdimar Skúlason samdi lög sýningarinnar og Gerður Kristný og 

Bragi sömdu texta við lögin í sameiningu. Hljómsveitin, sem Baldur 

Ragnarsson, Jón Geir Jóhannsson og Unnur Birna Björnsdóttir skipa, spilar 

svo lögin og leikararnir syngja við undirleik þeirra. Lögin eru létt, lífleg og 

passa vel við áreynslulausan texta bókanna.  

Geisladiskur með tónlist verksins var gefinn út og Dr. Gunni skrifaði 

gagnrýni um diskinn: 

 

Ballið á Bessastöðum er hresst og skemmtilegt leikrit eftir Gerði Kristnýju 

og gengur nú í Þjóðleikhúsinu. Bragi Valdimar Skúlason henti í níu lög við 

söngtexta sem hann samdi með Gerði. Lögin sum eru alveg frábær, eins og 

titillagið, og bæði er boðið upp á grallara-stuð og ballöður … 

                                                
36 Ballið á Bessastöðum. Forsýning, 1. febrúar 2011 
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Memfismafían var kölluð til, leikararnir syngja, auk Valdimars 

Guðmundssonar (úr hljómsveitinni Valdimar), Siggu Toll og Sigga Gumm. 

Þetta er ágætis diskur, frábær minjagripur fyrir unga leikhúsgesti, og 

stendur jafnvel einn og sér.37  

 

Ég tók viðtal við Baldur Ragnarsson og spurði hann út í æfingaferlið 

frá sjónarhorni tónlistarfólksins. Hversu mikið þau voru viðstödd æfingar 

og hvort ferlið hafi verið frábrugðið hefðbundu æfingaferli tónlistarfólks 

við gerð leiksýningar. Hann hafði margt að segja mér um æfingaferlið: 

 

Ágústa hringdi í mig og ég benti á Jón Geir og Unni. Við þrjú vorum svo 

með á æfingum frá upphafi. Ágústa vill hafa tónlistarmennina sýnilega. Hún 

vinnur þannig og vill hafa tónlistarmennina með frá upphafi, til að finna 

tónlistina út frá hreyfingum og gjörðum leikaranna og öfugt. Þannig vinna 

tónlistarmenninirnir og leikararnir saman, tónlistarvíddin með sviðsvíddinni 

þannig að þetta tvennt vinni sem best saman. Það sama með lýsinguna. 

Ljósamaður var einnig fenginn inn í ferlið fljótlega til að ræða lýsinguna frá 

upphafi.  

Þannig mætti segja að þessi leið sé minna flokkaskipt en hin leiðin, þar sem 

hver vinnur í sínu horni. En það er ekki alltaf mögulegt að hafa 

tónlistarfólkið með í æfingaferlinu frá upphafi. Algengt ferli er þannig að 

tónlistarmennirnir fá lög sýningarinnar í hendurnar, vinna þau þangað til 

þau eru tilbúin, svo eru lögin sett á vissa staði í verkinu og yfirleitt smá 

tónlist bætt við inn í senur.38  

 

Hljómsveitin býr til hljóðheim sýningarinnar, auk þess að spila lögin. 

Þannig eru ýmis fuglahljóð, hræðsla forsetans, ánægja og fýla 

prinsessunnar og ýmis fleiri atriði túlkuð með hljóðum: 

 

Aðeins á einum stað er utanaðkomandi „hljóðeffect“ notaður, þegar 

Halldóra keyrir í burtu og kakan fellur af bílþakinu. Þá er hljómsveitin að 

spila draugalagið á meðan til að undirstrika að draugurinn sé partur af 

þessu. Jón Geir sér aðallega um „hljóðeffectana“, en hann spilar á 

                                                
37 Dr. Gunni. Fréttatíminn Helgin 18.-20. Febrúar 2011. Sótt þann 28. Apríl 2011 af 
www.frettatiminn.is 
38 Baldur Ragnarsson. Viðtal, 2. maí 2011 
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slagverkið. Hann undirstrikar til dæmis skjálfta forsetans þegar hann er 

hræddur við að fara niður í kjallara út af draugnum.39  

 

Baldur segir að með því að mynda hljóð við ýmsar gjörðir sé verið 

vinna út frá svipuðum hlutum og er unnið er með í teiknimyndum. Hann 

segir æfingaferlið hafa verið mjög gefandi og skemmtilegt.  

 

Eini gallinn við þessa vinnu er að erfiðara er að fá staðgöngumenn, sem þarf 

oft þegar sýningar ganga lengi. Því í þessu tilviki þyrftu 

staðgöngumennirnir að læra mun meira en að spila nokkur lög. Við erum 

partur af leikarahópnum, auk þess að spila tónlistina, jafnvel þó við værum 

ekki með aukahlutverk í sýningunni því við erum á sviðinu allan tímann.40  

 

Baldur bætti því við að leikararnir hefðu einnig tekið þátt í 

tónlistarflutningnum. Auk þess að syngja lögin spiluðu nokkrir leikaranna 

á hljóðfæri í nokkrum lögum og hjálpuðu þannig til við að gefa lögunum 

meiri fyllingu. Þannig stukku leikararnir í hlutverk tónlistarmanna, líkt og 

tónlistarmennirnir stukku í aukahlutverk í sýningunni og allir unnu í 

sameiningu við að búa til flotta sýningu.  

 

  4. Ætlun verksins 

 En hvað vill verkið segja? Hver er boðskapur leiksýningarinnar? Eins og 

áður segir talar Lajos Egri  um að leikrit verði að hafa svokallað premise, sem 

mætti kalla forsendu eða ætlun, til að ganga upp. Annars væri hætta á því að 

leikritið yrði stefnulaust. Premise er þá kjarni verksins í aðeins einni setningu, 

hvatinn á bakvið allar gjörðir og forsenda atburðarrásar verksins. Gott premise 

er samsett úr þremur hlutum. Fyrsti hlutinn gefur til kynna hvers kyns persóna 

eða vandamál er á ferðinni. Annar hlutinn gefur til kynna atburðarrás eða átök, 

conflict. Þriðji hlutinn gefur svo til kynna endi. Þannig er kominn grunnur að 

uppbyggingu.41 

 Ballið á Bessastöðum byrjar á leiðum forseta og fýldri prinsessu, sem fara í 

                                                
39 Baldur Ragnarsson. Viðtal, 2. maí 2011 
40 Baldur Ragnarsson. Viðtal, 2. maí 2011 
41 Lajos Egri 2004: 1-8 
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ferðalag til að koma brúðkaupstertunni hennar Halldóru á réttan stað. Þau 

finna gleðina innan um dýrin og fjallaloftið í sveitinni og ná að koma kökunni, 

eða því sem eftir er af henni, til skila. Þannig gæti premise sögunnar til dæmis 

verið: „góður ásetningur leiðir af sér þroska“, því góður ásetningur er það sem 

leiðir prinsessuna og forsetann áfram í ferðalaginu og þau læra ýmislegt í 

leiðinni.  

 Boðskapur verksins hlýtur því að vera á svipuðum nótum, eða eins og 

Jóhannes Haukur sagði: „að taka viljann fyrir verkið“ og „góður ásetningur 

skiptir meira máli en niðurstaðan“. Einnig má sjá vissa dýrkun á náttúrunni í 

verkinu því hamingjan finnst hjá dýrunum í sveitinni. Pólitísk skilaboð í 

verkinu gætu verið sú að sýna okkur að kóngafólk og forsetar eru ekkert 

frábrugðin öðru fólki. Þau glíma við sömu vandamál og við hin. Þeim leiðist 

líka og þau gera líka mistök, sama hvaða stöðu þau gegna í þjóðfélaginu.  

Ganga mætti enn lengra í þessum hugleiðingum og spyrja sig að því hvort 

Ballið á Bessastöðum innihaldi sósíalísk skilaboð og hampi lýðræði í stað 

einræðis. Forsetinn fær alla sína þekkingu og kraft frá almúganum. Þegar hann 

er einn heima á Bessastöðum er hann vanmáttugur og aðgerðalaus, öðru máli 

gildir þegar hann er umkringdur fólki úr samfélaginu. Hann styrkist, gleðst og 

finnur tilgang við að hafa fólkið í kringum sig. Hann er forseti sem leyfir 

fólkinu að styrkja sig, kemur fram við fólkið sem jafningja sína og leiðbeinir 

þjóð sinni frekar en að stjórna henni. 

María Kristjánsdóttir, gagnrýnandi, kallar forsetann einmitt alþýðlegan í 

umfjöllun sinni um Ballið á Bessastöðum.42 Jón Viðar Jónsson skrifar 

eftirfarandi um náttúrudýrkun verksins í sinni gagnrýni:  

 

Hvað gera forsetar þegar þeir eru orðnir leiðir á því að vera sífellt að 

afgreiða bréf og standa í öllu því stússi sem fylgir þeirra háa embætti? Eða 

prinsessur sem alltaf verða að hanga heima í höllinni innan um hirðfólk og 

lífverði og mega ekki fara út að leika sér með öðrum krökkum? Jú, þau slá 

sér bara saman og drífa sig upp í sveit, villast kannski smávegis, en rata 

aftur til byggða, finna skemmtilegar beljur og landnámshænur, og gott ef 

ekki sjálf sig í leiðinni. Aftur til náttúrunnar, sagði Rousseau. Þau sannindi 

eru greinilega í fullu gildi í Bessastaðaleiknum sem frumsýndur var nýlega 

                                                
42 María Kristjánsdóttir. Smugan. Sótt þann 29. apríl 2011 af www.smugan.is 
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á stóra sviði Þjóðleikhússins.43  

 

Silja Aðalsteinsdóttir skrifar einnig um leiksýninguna, en hún veltir því meðal 

annars fyrir sér hvers konar forseti birtist okkur í verkinu: 

 

Forsetinn er í meðförum Jóhannesar Hauks svolítið feimnislegur og 

hjárænulegur eins og lagt er upp til í texta en líka sjarmerandi maður, 

fjallmyndarlegur og raunar mjög fallegur líka. Hann reynist vera barngóður, 

hann er hlý og hrifnæm manneskja, en hann er líka skýjaglópur! Ekki er 

auðvelt að svara því hvort hann hefði neitað Icesave-lögum staðfestingar, 

eiginlega getur maður séð hvort tveggja gerast þegar hann á í hlut, en hann 

virkar vissulega líkari Vigdísi en Ólafi Ragnari.44 

 

Fyrrnefndir gagnrýnendur, auk Bryndísar Schram,45 hrósa allir Ágústu 

Skúladóttur fyrir sniðugar lausnir í leikstjórn sinni. María Kristjánsdóttir orðar 

það skemmtilega, en hún minnist einnig á tengingu við stíl Gerðar Kristnýjar: 

 

Mér leið betur en oft áður á barnasýningum í stóra salnum. Enginn 

amerískur iðnaðarframleiðslubragur  var að sliga mig. Leikstjórinn, Ágústa 

Skúladóttir, velur leið sem fellur vel að þeirri iðandi kankvísi sem finna má 

í mörgum texta Gerðar Kristnýjar.46 

 

Kúnni Lilju og bakaradraugnum er einnig hrósað í öllum þeim umfjöllunum 

sem hér hafa verið nefndar, og þykja innkomur þeirra eftirminnilegar og 

skemmtilega útfærðar. Sama máli gildir um hljómsveitina, en öll eru þau 

sammála um að tónlistin hafi verið fjörug, hún hafi hresst upp á sýninguna, 

ekki síst vegna þess að tónlistarfólkið hafi verið sýnilegt á sviðinu. 

  

                                                
43 Jón Viðar Jónsson. DV. Sótt þann 29. apríl 2011 af www.dv.is 
44 Silja Aðalsteinsdóttir. Tímarit Máls og Menningar. Sótt þann 29. apríl 2011 af 
tmm.forlagid.is 

45 Bryndís Schram. Pressan. Sótt þann 29. apríl 2011 af www.pressan.is 
46 María Kristjánsdóttir. Smugan. Sótt þann 29. apríl 2011 af www.smugan.is 
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 Lokaorð 
 

Nú höfum við skoðað bækurnar, Ballið á Bessastöðum og Prinsessuna á 

Bessastöðum, vandlega. Greint byggingu þeirra, persónur, mál og stíl og 

komist að því hvar máttur þeirra liggur. Einnig höfum við skoðað 

leiksýninguna, æfingaferlið sem varð að sýningu, byggingu, ætlun verksins og 

séð hverjir styrkleikar leiksýningarinnar eru. Þannig höfum við leitað svara við 

spurningunni sem lögð var fram í upphafi; hvað vinnst og hvað glatast við 

sviðssetningu Ballsins á Bessastöðum. 

Styrkleiki bókanna er fyrst og fremst stíll bókmenntatextans. Texti bókanna 

er áreynslulaus, kómískur og einlægur. Hversdagslegir hlutir eru dregnir fram 

og sýndir í nýju ljósi. Sama gildir um persónur bókanna. Hver þeirra hefur sitt 

krúttlega sérkenni. Þær gegna allar ákveðnu hlutverki í sögunni og hafa einn 

sérstakan eiginleika sem einkennir þær. Lýsingar á þessum einkennum í 

bókunum eru einstaklega skemmtilega orðaðar. 

Leiksýningin bjó yfir styrk á öðrum sviðum. Þar sáust sniðugar lausnir við 

uppsetningu atriða, sem dæmi um þessar sniðugu lausnir eru túlkunin á kúnni 

Lilju og innkoma draugsins. Samheldinn leikarahópur, hressileg tónlist, lifandi 

hljóðheimur og litrík sviðsmynd unnu saman og úr varð fjörug sýning sem 

flestir ganga brosandi út af.  

Nýjum miðli fylgja nýjar áherslur, hið sjónræna er í forgrunni á 

leiksýningu, svo eðlilegt er að styrkleikar verksins breytist við aðlögun af 

þessu tagi. Einlægni og áreynsluleysi textans fór hins vegar forgörðum 

einhvers staðar á leiðinni upp á svið. Einnig persónulýsingarnar, en í stað 

sniðugra lýsinga var persónum lýst með gjörðum og búningum. Hið barnslega 

kom fram hjá forsetanum sem Jóhannes Haukur skapaði og prinsessunni 

hennar Þórunnar Örnu. Síðan fengum við dans og tónlist í kaupbæti, en það 

fyrsta sem ég hugsaði eftir lestur bókanna var hvað ég upplifði dans og tónlist 

sterkt í texta þeirra.  
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