
 

 

 

 

 

HugvísindasviðHugvísindasviðHugvísindasviðHugvísindasvið    

 

 

 

 

 

 

Prinsessur Bluths 
Umfjöllun um staðalímynd prinsessunnar í teiknimyndum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til B.A.-prófs 

Súsanna M. Gottsveinsdóttir 

Desember 2011



 

 i

 

Háskóli Íslands 

 

Hugvísindasvið 

Heimspeki 

 

 

 

 

 

Prinsessur Bluths 
Umfjöllun um staðalímynd prinsessunnar í teiknimyndum 

 

 

 

Ritgerð til B.A.-prófs 

 

Súsanna M. Gottsveinsdóttir 

Kt:140787-2649 

 

Leiðbeinandi: Eyja M. Brynjarsdóttir  

Desember 2011 



 

 i

 

 

 



 

 ii

 

 

 

 

Ágrip:  

Teiknimyndir eiga sér langa sögu og koma fram um hálfri öld fyrr en kvikmyndir. Þær eru ætlaðar 
ungum sem öldnum og hafa einstaka leið til að koma ímyndun, sem ekki er sniðin að 
raunveruleikanum, í mynd. Myndirnar hafa vítt svið umfjöllunarefna; uppvöxtinn, ástina og óþekkt, 
hvað ber að varast og hvað það er sem leita á að í lífinu. Hér verður fjallað um þróun kvenpersóna hjá 
einum af stærstu teiknimyndaframleiðendum nútímans, Don Bluth, kynnt verður saga teiknimynda 
sem og saga Don Bluth og Disney. Disney er stærsti teiknimyndaframleiðandi nútímans og á stóran 
þátt í þeirri þróun sem teiknimyndir orðið fyrir. Fjallað verður sérstaklega um valdar myndir frá Don 
Bluth; Leyndardómur NIMH (e.The Secret of NIMH) (1982), Þumalína (e. Thumbelina) (1994) og 
Anastasía (e. Anastasia) (1997) og til samanburðar þessum myndum verður notuð Litla hafmeyjan (e. 
The Little Mermaid) (1989) frá Disney. Þessar myndir verða svo bornar saman við hugmyndina um 
konuna, stöðu hennar innan samfélagsins, margbreytileika staðalímyndar hennar og þá ímynd sem 
þessar myndir gefa samfélaginu um konuna. 
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Inngangur 

Teiknimyndir eru ætlaðar ungum sem öldnum. Þær eru einstök leið leið til að koma ímyndun og 

hugmyndum, sem ekki eru sniðnar að raunveruleikanum, í mynd. Í raun má segja að upp að vissu 

marki hafi teiknimyndir tekið við af þjóðsögum og ævintýrum sem oft var ætlað að vinna með 

tilfinningar, barndóminn, og hjálpa til við uppvöxtinn.  

„[...] sense of magic, mystery, and transgression still adheres to contemporary film animation, 

which has made it a primary vehicle for exploring the overwhelming, often bewildering 

emotions of childhood — feelings once dealt with by folktales.“ 1 

Því hafa teiknimyndir vítt svið umfjöllunarefna; uppvöxtinn, ástina og óþekkt, hvað ber að varast og 

hvað það er sem leita á að í lífinu. Miðillinn veitir á sama tíma góða leið til háðs, ofbeldis og 

súrrelísma sem má sjá í teiknuðu efni sem er oftar en ekki ætlað fullorðnum einstaklingum.  

Hér verður fjallað um þróun kvenpersóna hjá einum af stærstu teiknimyndaframleiðendum 

nútímans, Don Bluth, kynnt verður saga teiknimynda sem og saga Don Bluth og Disney. Disney er 

stærsti teiknimyndaframleiðandi nútímans og á stóran þátt í þróun teiknimynda. Fjallað verður 

sérstaklega um valdar myndir frá Don Bluth; Leyndardómur NIMH (e.The Secret of NIMH) (1982), 

Þumalína (e. Thumbelina) (1994) og Anastasía (e. Anastasia) (1997) og til samanburðar þessum 

myndum verður notuð Litla hafmeyjan (e. The Little Mermaid) (1989) frá Disney. Myndirnar sem 

valdar hafa verið frá Don Bluth eru valdar vegna staðsetningar þeirra í ferli Bluth, en Secret of NIMH 

og Anastasia eru fyrstu og síðustu vinsælu teiknimyndir Don Bluth í fullri lengd og Thumbelina er 

fyrsta mynd Bluth með aðalkvenpersónu eftir útgáfu Litlu hafmeyjunnar. Sýna þessar myndir því fram 

á þróun sögustíls hans þegar kemur að kvenpersónum sem aðalpersónum. Litla hafmeyjan hefur verið 

talin ein mikilvægasta teiknimynd Disney þar sem útgáfa hennar fæddi af sér prinsessur Disney sem 

og endurlífgaði teiknimyndir þeirra með einstökum söngvum og sýndi hún fram á að teiknimyndir 

væru ekki einungis fyrir börn.2 Því er áhugavert að taka fyrir kvenpersónur í myndum Don Bluth og 

bera saman við Litlu hafmeyjuna frá Disney. Þessar myndir verða svo bornar saman við hugmyndina 

um konuna. Simone de Beauvoir, fjallar um konuna í bók sinni Second Sex (fr. Deuxième sexe), en í 

inngangi að þeirri bók setur hún fram þá kenningu að konur geti ekki sameinast gegn kúgara sínum 

(karlmanninum) vegna þess hve dreifðar þær eru innan hagsmuna mannanna. Staðalímyndir og 

hugmyndin um fullkomnun einstaklingsins sem kyn en ekki sem einstaklings eykur svo þessa 

einangrun milli einstaklinga, þar á meðal kvenna. Hvernig hefur prinsessuhefðin haft áhrif á myndir 

Don Bluth? Eru prinsessur einungis staðalímyndir „hinnar fullkomnu konu“?  

 

                                                           
1
 Sjá Animation, Britannica (2011) 

2
 Sjá „Company history“ Corporate Disney. 
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1. Kynning  
1.1. Saga teiknimynda 

Teiknimyndir er röð mynda, oftast teiknaðar, sem eru birtar með stuttu millibili svo myndin virðist 

vera á hreyfingu.3 Þessi list á sér langa sögu og kemur fram um hálfri öld fyrr en kvikmyndir. Fyrstu 

teiknimyndirnar voru sýndar á Viktoríutímabilinu en árið 1832 fann Belginn Joseph Plateau upp disk 

sem snérist og sýndi hreyfingu myndarinnar á spegli. Frakkinn Emile Reynaud var þó fyrstur til að 

setja teiknaðar persónur á svið fyrir áhorfendur árið 1876. 

Teiknimyndir tóku eftir það stökk, erfitt er að segja til um hver var fyrstur en 1906 gaf J. 

Stuart Blackton út teiknimynd sem var gerð fyrir filmu og er hann talinn vera sá fyrsti. Winsor McCay 

átti þátt í því að gera staðalinn fyrir persónur eftir þann tíma en fyrsta myndin hans kom út árið 1911. 

Persóna hans, kötturinn Felix, er fyrirmynd margra teiknimynda á þessum tíma, en hann var í raun 

gúmmíkúla á fótum með stóran kringlóttan haus og stór augu til að gera tjáningu allra tilfinninga 

auðveldari. Einnig hentar þessi teikning til að þurfa ekki mikla vinnu í teikninguna sjálfa en hún getur 

þó verið á sífelldri hreyfingu.4 Max og Dave Fleischer urðu þekktir teiknarar í New York sem fundu 

upp ákveðna tækni (e.rotoscoping) en með henni er teiknimyndapersónan teiknuð ofan á lifandi mynd 

(e. live-action). Fleischer-bræðurnir voru ýtnari og grófari en samtímamenn sínir í teiknimyndum 

sínum, með persónur á borð við Betty Boop og Popeye náðu þeir hápunkti sínum um 1920. Þessi tækni 

hentaði betur en sú tækni sem til var á þessum tíma til að ná fram raunverulegri hreyfingu í teiknuðum 

persónum.5 Fyrirtækið The Warner Bros í Bandaríkjunum varð um 1940 þekkt fyrir persónur sínar á 

borð við Bugs Bunny og Daffy Duck. Í Evrópu tóku teiknimyndir allt aðra stefnu. Þar þróaðist minna 

af teiknuðum myndum og meira af myndum þar sem unnið hefur verið með hluti svo þeir virðist á 

hreyfingu (e. stop motion), svo sem skuggamyndum og brúðumyndum svo eitthvað sé nefnt. Í dag eru 

teiknimyndir stór hluti af kvikmynda- og sjónvarpsiðnaðinum. Nýjasta þróun innan miðilsins eru 

teiknimyndir (jap. anime) sem koma frá japanskri teiknimyndasöguhefð (jap. manga) og hafa borist í 

miklum mæli til Vesturlanda síðustu ár. Sem dæmi má nefna mynd Miyazaki Hayao, Princess 

Mononoke (1997), og samblanda bandarískrar og japanskrar myndasöguhefðar við nýrri 

teiknimyndaþætti svo sem Avatar: The Last Airbender (2005-2008)6 þar sem hefðbundnum anime-stíl 

er blandað saman við bandaríska frásagnarhefð. Annar helsti miðill teiknimynda, sjónvarpið, hefur 

tekið við miklu af efni ætluðu fullorðnum, helst í formi háðs og absúrdisma í þáttum á borð við The 

Simpsons (1989) og South Park (1997).  Teikimyndir hafa þó einnig verið framleiddar í fullri lengd, 

það er að segja sem kvikmyndir. Þar hafa tveir framleiðendur verið stærstir annarsvegar Don Bluth og 

hinsvegar Disney. 7 

                                                           
3
 Sjá Hvernig býr maður til teiknimyndir. Vísindavefnum (2005) 

4
 Sjá Animation. Britannica (2011). 

5
 Sjá Holdberg, Amilia S. Betty Boob: Yiddish Film Star (1999,303) 

6
 Sjá Avatar: The Last Airbender. IMDB.  

7
Sjá Animation. Britannica (2011).  
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1.2. Disney 

Walter Elias Disney heitir maðurinn sem stofnaði The Walt Disney Company. Fyrsta þekkta 

persóna Walt Disney var Oswald hin heppna kanína (e. Oswald the Lucky Rabbit) en sú persóna 

dregur mikið af útliti sínu frá persónu Winsor McCay, kettinum Felix.8 Walt gerði 26 Oswald-

teiknimyndir en komst svo að því að hann átti ekki réttinn að persónunni. Walt ákvað að gera sér nýja 

persónu, endurhannaði eyru Oswalds og úr því varð Mikki Mús (e. Mickey Mouse). Gerði hann tvær 

myndir um Mikka mús áður en hann gaf út fyrstu teiknimyndina með hljóði 18. nóvember 1928. 

Mikki mús hefur síðan orðið heimsfræg persóna. Fyrsta teiknimyndin í lit var gefin út af Walt Disney 

árið 1932 og vann hún Óskarsverðlaunin sama ár.9 

  Árið 1934 var ákveðið að gera fyrstu teiknuðu myndina í fullri lengd. Verkefnið tók þjú ár og 

árið 1937 gaf Walt Disney út myndina sem bar heitið Mjallhvít og dvergarnir sjö (e. Snow White and 

the Seven Dwarfs). Disney ákvað að myndin skyldi vera um yfirgefningu foreldra, samkeppni systkina 

og þær ástríður sem verða til við að komast á fullorðinsár fremur en að skemmta áhorfendum með 

dansandi músum. Myndin varð gífurlega vinsæl og varð fljótt vinsælasta mynd allra tíma þar til Á 

hverfanda hveli (e. Gone with the Wind) kom út.1011 

Næstu tvær myndir sem gefnar voru út af Disney voru Gosi (e. Pinocchio) og Fantasía (e. 

Fantasia) árið 1940 sem vegna seinni heimstyrjaldarinnar gáfu ekki vel af sér. Árið 1941 kom Dúmbó 

(e. Dumbo) sem var fylgt eftir með Bamba (e. Bambi) árið 1942. Á innan við áratug hafði fyrirtækið 

tekið teiknimyndaiðnaðinn og breytt honum til frambúðar, með teiknimyndum sem voru í fullri lengd, 

í lit og talsettar. Á meðan á seinni heimsstyrjöld stóð gaf Disney fyrirtækið einungis út 2 teiknimyndir, 

sem og áróðursmyndir fyrir herinn. Árið 1950 gaf Disney út Öskubusku (e. Cinderella). Það ár Gerðu 

Disney einnig fyrstu leiknu kvikmynd sína og gáfu út sinn fyrsta sjónvarpsþátt. Þátturinn birtist í 

sjónvarpinu um jólin það ár.12 Árunum 1950 til 1960 komu út fleiri kvikmyndir, sjónvarpsþættir og 

teiknimyndir, svo sem Hefðarfrúin og umrenningurinn (e. Lady and the Tramp) og Þyrnirós (e. 

Sleeping Beauty). Árið 1960 komu út teiknimyndir á borð við Hundalíf (e. 101 Dalmatians), Skógarlíf 

(e. The Jungle Book) og byrjaði næsti áratugur á teiknimyndinni Hefðarkettirnir (e. The Aristocats). 

Walt Disney lést árið 1966 en fyrirækið hélt áfram.13 Árin 1970 til 1989 voru ekki tíðindamiklir í 

teiknimyndum frá Disney en fyrirtækið stækkaði á öðrum sviðum svo sem kvikmyndaframleiðslu, 

                                                           
8
 Sjá Animation. Britannica (2011) 

9
 Sjá Company history“ Corporate Disney. 

10
Sjá Company history“ Corporate Disney. 

11
 Sjá Animation. Britannica (2011) 

12
 Sjá Company history“ Corporate Disney 

13
 Sjá Company history“ Corporate Disney. 
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sjónvarpsþáttaframleiðslu og skemmtigarðar þeirra stækkuðu þar sem áherslur fyrirtækisins voru á 

öðrum sviðum þess en teiknimyndaframleiðslu.14
  

Árið 1989 gaf Disney út Litlu hafmeyjuna, sem er talin tákna endurkomu teiknimynda Disney, 

vegna þeirrar gífurlegu vinsælda sem myndin hafði í för með sér. Árið 1991 var gefin út Fríða og 

dýrið (e. Beauty and the Beast) sem var fyrsta teiknimyndin til að vera tilnefnd til Óskarsverðlauna 

sem besta mynd. 1992 kom út Aladdín (e. Aladdin) og 1994 Konungur Ljónanna (e. The Lion King). 

Disney fyrirtækið hreinlega blómstraði og árið 1995 hélt það sigurgöngunni áfram með Pókahontas (e. 

Pocahontas) og fyrstu tölvugerðu teiknimyndinni Leikfangasaga (e. Toy Story) í samstarfi við Pixar. 

Árin 1996 til 1999 komu út sex myndir frá Disney sem og fjöldi framhaldsmynda. Samstarf Pixar og 

Disney gaf frá sér 3 myndir.15 Árið 2006 keypti Disney Pixar Studios og munu fyrirtækin halda því 

samvinnu sinni áfram.16  

 

1.3. Don Bluth  

 „As far back as I can remember, maybe as early as age four, I knew something fabulous was 

in my future, and was coming steadily towards me. I couldn‘t give it a name at the time, but 

nevertheless there was this undeniable feeling of anticipation. It was like the memory of a 

dream, only in reverse, if you know what I mean? I just assumed that everybody else had the 

same feelings, but when I asked my older brother, Bob, about his future from my lowly 

positions on the bottom bunk, he snapped back, ‘shut up and go to sleep; you‘re an idiot and a 

dreamer,‘ I liked the dreamer part. God bless the dreamers; they make things happen. I think 

Bob unintentionally paid me a complement.“ 17 

Don Bluth fæddist inn í sjö barna fjölskyldu í El Paso í Texas, Bandaríkjunum. Mjög snemma varð 

það að vera teiknari fyrir Walt Disney draumur hans og árið 1955 þegar hann kláraði skóla fór hann 

beint til Disney Studios í Burbank þar sem hann fékk starf í teiknideildinni. Bluth vann hjá Disney í 

eitt ár að myndinni Þyrnirós (e. Sleeping Beauty) en fór síðan í frekara nám. Bluth fór aftur að vinna 

með Disney 1971. Þar vann hann í næstum 10 ár með Walt Disney Studios.18 Fyrstu myndirnar sem 

hann vann við voru Bjargvættirnir (e. The Rescuers)19, Hundalíf 20 og Hundurinn og refurinn (e. The 

Fox and the Hound)21. Hann var aðstoðarleikstjóri í Þyrnirós22 og Sverðið í steininum (e. The Sword in 

the Stone)23 en fyrir vinnu í þessum myndum var nafn hans ekki gefið upp. Hann vann næst fyrir 

                                                           
14

 Sjá Company history“ Corporate Disney. 
15

 Sjá „Company history“ Corporate Disney. 
16

 Sjá „Company history“ Corporate Disney. 
17

 Sjá „About Don Bluth“ Don Bluth Animation.  
18

Sjá „About Don Bluth“ Don Bluth Animation. 
19

Sjá Don Bluth. IMDB 
20

 Sjá Don Bluth. IMDB 
21

 Sjá Don Bluth. IMDB 
22

 Sjá Don Bluth. IMDB 
23

 Sjá Don Bluth. IMDB 
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Disney 1970 sem teiknari fyrir Hróa hött (e. Robin Hood), Ævintýri Bangsímons (e. The Many 

Adventures of Winnie the Pooh) og Dreki Péturs (e. Pete‘s Dragon). Það síðasta sem hann vann með 

Disney var stuttmynd árið 1978 sem hét Sá litli (e. The Small One). 

 Árið 1979 stofnaði Bluth ásamt Gary Goldman og John Pomeroy Don Bluth Productions.24  

Þegar Bluth fór frá Disney tók hann með sér nokkra teiknara, vegna ósættis þessara teiknara við 

Disney, bæði vegna vinnu sem þeir fengu ekki heiðurinn af sem og þeirrar stefnu sem Disney 

fyrirtækið var að fara í með áherslur sínar.25  

Don Bluth Productions sýndi fyrst fram á getu sína með stuttmyndinni Banjo the Woodpile 

Cat26, sem fjallar um óþekktarköttinn Banjo og ævintýri hans. Næst gáfu þeir út teiknaðan hluta af 

myndinni Xanadu (1980)27 en Xanadu er að mestu leikin mynd. 

Fyrsta teiknimynd í fullri lengd frá Don Bluth Productions var Leyndarmál NIMH (1982)28 en 

myndin var byggð á verðlaunabarnabókinni Mrs. Frisby and the Rats of NIMH. Myndin er grófari 

heldur en Disney myndir sama tíma og sýnir hún bæði blóð og bardaga upp á líf og dauða. Don Bluth 

Productions gaf næst út tölvuleikinn Greni drekans (e. Dragon‘s Lair) (1983)29 sem leyfði leikaranum 

að stjórna persónum sem í fyrsta skipti voru í teiknimyndastíl en það hafði aldrei áður verið gert. 

Honum var fylgt eftir með Geimásinn (e. Space Ace) (1984)30 sem er vísindaskáldskapstölvuleikur 

byggður á sömu tækni og Greni drekans. 

  Næsta mynd Bluth var  myndin Bandarísk saga (e. An American Tail) (1986)31 en hún var 

unnin í samvinnu við Steven Spielberg. Þegar hún var gefin út varð hún ein mest selda teiknimynd 

sem ekki var gefin út af Disney. Hún náði inn 50 milljónum Bandaríkjadala.32 Á eftir Bandarískri sögu 

var gefin út önnur mynd með Spielberg, Smáeðlurnar (e. The Land Before Time) (1988)33, sem gekk 

jafnvel betur en Bandarísk saga í kvikmyndahúsum og urðu báðar mjög þekktar klassískar 

teiknimyndir. Smáeðlurnar gaf af sér 12 framhaldsmyndir.34 

Árið 1989 var gefin út Allir hundar fara til himna (e. All Dogs Go to Heaven)35 og náði sú 

mynd ekki miklum árangri. Á tíunda áratugnum gekk Bluth ekki eins vel. Árið 1991 gaf hann út 

Rokna Túlli (e. Rock-a-Doodle)36, 1994 Þumalína37, 1994 Tröll í garðinum (e. A Troll in Central 

                                                           
24

 Sjá „About Don Bluth“ Don Bluth Animation. 
25

 Sjá Harrington, Richard „For Don Bluth, `All Dogs' Has Its Day;The Animator, Back to The Drawing Board After 

Disappointment at Disney“ (1989:1).  
26

 Sjá Don Bluth. IMDB 
27

 Sjá Don Bluth. IMDB 
28

 Sjá Don Bluth. IMDB 
29

 Sjá Don Bluth. IMDB 
30

Sjá Don Bluth. IMDB 
31

 Sjá Don Bluth. IMDB 
32

 Sjá Lee, Luiane. Classic animation isn't extinct Don Bluth's dino darlings are proof (1988:9)  
33

 Sjá Don Bluth. IMDB 
34

 Sjá Don Bluth. IMDB 
35

 Sjá Don Bluth. IMDB 
36

 Sjá Don Bluth. IMDB 
37

 Sjá Don Bluth. IMDB 
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Park)38 og 1995 Steinvalan og mörgæsin (The Pebble and the Penguin)39. Allar bera merki hins 

einstaka stíls Bluth en engin stóð undir væntingum. 

Árið 1997 gaf Bluth út Anastasíu40 í samvinnu við 20th Century Fox. Sú mynd náði árangri og 

halaði inn 140 milljónum Bandaríkjadala á heimsvísu. Síðustu teiknimyndir Bluth komu út árið 2000 

og voru það framtíðarmyndin Títan A.E. (Titan A.E.)41, en sú mynd stóð alls ekki undir væntingum, og 

framhaldsmyndin Bartok hinn mikilfenglegi (e. Bartok the Magnificent)42, sem gerist áður en 

atburðirnir í Anastasíu eiga sér stað. Árið 2004 gaf Bluth út teiknihlutann af tónlistarmyndbandinu 

Mary með the Scissor Sisters.43   

                                                           
38

 Sjá Don Bluth. IMDB 
39

 Sjá Don Bluth. IMDB 
40

 Sjá Don Bluth. IMDB 
41

 Sjá Don Bluth. IMDB 
42

 Sjá Don Bluth. IMDB 
43

 Sjá Don Bluth. IMDB 
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2. Endursögn á myndum til umfjöllunar 

2.1. Leyndarmál NIMH 

Leyndarmál NIMH (1982)44 fjallar um Mrs. Brisby sem er feimin og viðkvæm hagamús. Hún 

býr í múrsteinskubb með börnum sínum á túni á bóndabæ Fitzgibbon hjónanna. Sá tími er kominn að 

fjölskyldan hennar flytji af túninu því að bóndinn fer að plægja túnin sín. Því miður er sonur hennar 

Timothy veikur, sem gerir henni erfitt að flytja. Hún heimsækir Mr. Ages, aðra hagamús og góðvin 

látins eiginmanns hennar, til að leita ráða. Hann segir að Timothy sé með lungnabólgu og gefur henni 

lyf frá rannsóknarstofu sinni. Einnig ráðleggur hann Mrs. Brisby að hleypa Timothy ekki út næstu 

þrjár vikurnar því annars gæti hann látist. Á leiðinni heim hittir hún kráku sem er afar óheppin að nafni 

Jeremy. 

Daginn eftir vaknar Mrs. Brisby við það að bóndinn hefur ákveðið að plægja snemma það ár. 

Mrs. Brisby með hjálp Aunty Shrew tekst að slökkva á traktornum, en því miður er það bara 

tímabundin seinkun, og veit Mrs. Brisby að hún þarf að finna aðra lausn. Með hjálp Jeremy fer hún í 

heimsókn til uglunnar, sem er vitringur sem býr í nærliggjandi skógi, til að biðja hana um hjálp. Hann 

segir henni að heimsækja rotturnar sem búa undir rósarrunnanum á bóndabænum og biðja þar um 

Nicodemus. Mrs. Brisby fer að ráðum uglunnar og á leiðinni inn í rósarrunnann, hittir hún Mr. Ages 

en hann kemur henni til rottanna. Þar hittir hún Justin, kapteinn varðmannanna, Jenner, sem er 

valdasjúkur og Nicodemus sem er leiðtogi rottanna. Nicodemus segir henni frá því að rotturnar hafi 

einu sinni verið inni á rannsóknarstofu NIMH (National Institute of Mental Health), þar sem tilraunir 

sem gerðar voru á þeim leiddu til þess að þær náðu mannlegum gáfum. Þær náðu að sleppa frá 

rannsóknarstofunni, sem þeir hefðu ekki getað nema vegna hugrekkis látins eiginmans hennar. 

Nicodemus gefur einnig Mrs. Brisby nisti en þetta nisti hefur kraft sem leysist úr læðingi fyrir þann 

sem er hugrakkur. 

Vegna sambands eiginmanns Mrs. Brisby við rotturnar ákveða þær að hjálpa henni að færa 

heimili hennar af túninu á stað þar sem heimili þeirra yrði óhætt. Mrs. Brisby býður sig fram til að 

gefa ketti bóndans, Dragon, svefnlyf svo að flutningarnar geti farið fram áhættu. Einungis mýs komast 

í gegnum gatið til að geta komist að disk kattarins en það var á þennan hátt sem að eiginmaður hennar 

dó. Mrs. Brisby tekst að koma lyfinu fyrir á diski kattarins, en sonur bóndahjónanna nær henni og 

koma þau henni fyrir í fuglabúri. Meðan hún situr þar föst kemst hún að því að NIMH ætlar sér að 

koma næsta dag og útrýma rottunum. Meðan rotturnar eru að færa hús músanna, sér Jenner fyrir því að 

reipið sem þær eru að nota til að færa húsið verði fyrir skemmdarverkum og fellur húsið a Nicodemus. 

Mrs. Brisby lætur þær vita af áætlunum NIMH en Jenner, sem drap Nicodemus til að halda sér í 

rósarunnanum ræðst að Mrs. Brisby og sér þá nistið sem er um háls hennar. Justin kemst að illgjörðum 
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Jenners og kemur Mrs. Brisby til hjálpar. Mikill sverðabardagi hefst milli Justin og Jenner, sem endar 

með því að Sullivan drepur Jenner til að bjarga lífi Justin. 

Mrs. Brisby áttar sig á því að húsið er að sökkva í drullunni og með því börn hennar sem eru 

innilokuð í því, þrátt fyrir bestu aðgerðir rottanna virðist öll von úti. Þá gefur vilji Mrs. Brisby til að 

bjarga börnum sínum nisti hennar krafta og lyftir það húsinu og kemur húsinu fyrir á öruggan stað. 

Myndin endar svo á því að allt er orðið gott; rotturnar hafa farið frá rósarunnanum með Justin sem 

þeirra nýja leiðtoga og Timothy hefur tekið að batna. Myndin endar á því að krákan Jeremy finnur 

ástina. 
2.2.Litla Hafmeyjan 

Litla Hafmeyjan var gefin út 198945. Myndin fjallar um Ariel sem er 16 ára hafmeyja og dóttir 

hafkóngsins. Hún er óánægð með líf sitt undir sjávarmáli og forvitin um heim mannverunnar. Ásamt 

besta vini sínum, fisknum Flounder, safnar Ariel mannlegum hlutum sem hafa endað í hafinu með 

skipum sem hafa sokkið. Hún fer með þá til máfsins Scuttle, sem gefur þeim mjög ónákvæma mynd af 

tilgangi hlutanna. Faðir hennar, Triton konungur, og aðstoðarmaður hans, krabbinn Sebastian, vara 

hana við þessari hegðun en það stöðvar hana ekki. 

Eina nótt sér Ariel afmælishátíð til heiðurs Eric prins, sem staðsettur er á skipi. Ariel fellur 

fyrir prinsinum á augabragði. Mikill stormur verður um nóttina og bjargar Ariel lífi Eric. Ariel syngur 

fyrir hann en þegar hann nær meðvitund áttar hún sig á því að hann má ekki sjá hana og hverfur. Eric 

fellur fyrir röddu Ariel og heitir því að finna þá konu sem bjargaði honum en Ariel heitir því að finna 

leið til að geta verið með honum að nýju. Faðir Ariel kemst að ást hennar á prinsinum og reiðist henni. 

Ariel grætur skilningsleysi föður síns þegar henni býðst tækifæri að hitta sjávarnornina Ursulu til að 

geta verið með Eric. Ursula gerir samning við Ariel: Ariel fær mennskt form í þrjá daga í staðinn fyrir 

röddu Ariel. Ef Ariel fær sannan ástarkoss frá Eric innan þessara þriggja daga fær hún að halda 

mennsku formi sínu en ef henni tekst það ekki verður hún eign Ursulu. Ariel samþykkir þetta. Ariel 

fær mennska fætur og Eric finnur hana í fjöruborðinu vafða í segl og tekur með sér til kastala síns, en 

vegna þess að hún hefur enga rödd uppgötvar hann ekki að hún er sama kona og bjargaði honum. Ariel 

og Eric eyða degi saman, og í lok annars dags kyssast þau næstum, en álar nornarinnar koma í veg 

fyrir það. Ursula tekur mennskt form og breytir sér í konu nafni Vanessa. Vanessa birtist á ströndinni 

syngjandi með röddu Ariel, Eric þekkir sönginn og finnur hana, Ursula kastar á hann álögum svo að 

hann gleymir öllu um Ariel og verður yfir sig ástfanginn af Vanessu. 

Ariel kemst að því næsta dag að Vanessa og Eric eru að fara að gifta sig og leggja þau snemma 

af stað á skipi til að halda giftinguna. Máfur Ariel kemst að því að Vanessa er í raun og veru Ursula. 

Ariel fer að bjarga Eric og trufla dýrin vinir hennar brúðkaupið. Í hamaganginum brotnar kuðungurinn 

með rödd Ariel sem gerir það að verkum að Ariel fær rödd sína á ný og við það brotna álög Ursulu yfir 

Eric. Eric áttar sig á því að Ariel er sú sem bjargaði lífi hans og að hann elskar hana. Hann hleypur til 
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hennar en þau eru of sein, Ariel breytist í hafmeyju á ný og er eign Ursulu. Ursula breytir sér aftur í 

sitt upprunalega útlit og tekur Ariel með sér að hafsbotni. Triton gerir samning við Ursulu til að bjarga 

lífi dóttur sinnar. Ariel er því leyst úr haldi Ursulu og Ursula gerir sig að drottningu sjávarins.  

Ariel og Eric ná saman á yfirborðinu rétt áður en Ursula ræðst að þeim með nýjum krafti 

sínum. Eric nær með skipi sínu að drepa Ursulu og eftir andlát hennar hverfa allir galdrar hennar. Eftir 

að sjá sanna ást Ariel og Eric gefur Triton leyfi sitt fyrir hjónabandi þeirra og gefur dóttur sinni fætur á 

ný.  

2.3. Þumalína 

Myndin Þumalína46 fjallar um Þumalínu. Eldri konu langar í barn en hún hefur ekki hlotið þá 

blessun. Einn dag eignast hún fræ en þegar blómið blómstrar kemur í ljós lítil stúlka engu stærri en 

þumall konunar, svo konan nefnir hana Þumalínu. Þumalína elst upp á bóndabæ móður sinnar en hefur 

áhyggjur af því að enginn sé í hennar stærð og því muni hún aldrei kynnast ást. Eina nótt segir móðir 

hennar sögu af álfum og eftir að hún fer í rúmið ímyndar Þumalína sér að hún geti fundið einhvern 

sem hún elskar. Cornelius, prins álfanna, flýgur fram hjá glugganum hennar og verður hrifinn af henni. 

Þau fara saman í flug á býflugu Corneliusar og verða ástfangin. Meðan þau fljúga á býflugunni sér 

froskur að nafni Grundel Þumalínu og segir móður sinni að hann elski hana. Cornelius skilar Þumalínu 

að gluggakistu sinni og lofar að sækja hana daginn eftir. Eftir að hann fer fer Þumalína að sofa en 

henni er rænt af froskamóðurinni. 

Þegar Þumalína vaknar næsta morgun er hún hjá froskunum og er sagt að hún eigi að giftast 

Grundel. Hún er skilin eftir á liljublaði, kallar á hjálp og svalan Jacquimo sér hana. Hann hjálpar henni 

að komast af liljublaðinu og hvetur hana til að fylgja hjarta sínu og finna leiðina heim til móður sinnar. 

Jacquimo lofar að finna Cornelius sem býr í dal álfanna. Meðan á þessu stendur kemst Cornelius að 

þvi að Þumalínu hefur verið rænt og reynir að finna hana. Þumalína kemst næstum heim en er stöðvuð 

af bjöllu. Bjallan verður samstundis hugfangin af henni og þvingar hana til að fara á bjölluballið með 

sér en henni er síðan hent út fyrir að vera of ljót. Það kemur vetur og Þumalína tekur sér skjól frá 

frostinu í skó, þar sem hagamús finnur hana og ákveður að taka hana að sér. Þegar Þumalína vaknar 

segir músin henni að Cornelius hafi fundist látinn. Músin reynir að gifta Þumalínu moldvörpunni, því 

moldvarpan vill eignast hana út af rödd hennar. Á endanum samþykkir Þumalínan ráðahaginn, þar sem 

Cornelius er látinn. 

Þegar Þumalína er spurð við altarið hvort hún vilji giftast moldvörpunni segist hún ekki geta 

það þar sem hún elski hann ekki. Jacquimo sér Þumalínu á yfirborðinu í rifnum brúðkaupskjól og segir 

henni að hann hafi fundið dal álfanna. Jacquimo biður Þumalínu að syngja fyrir sig þegar þau eru 

stödd í dali álfanna. Hún gerir það en gefst upp. Á síðustu mínútu birtist Cornelius syngjandi og þau 
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kyssast. Við kossinn fær Þumalína vængi og dalurinn þiðnar. Þumalína og Cornelius gifta sig við stóra 

athöfn þar sem allir eru viðstaddir. Myndin endar svo á því að allir verða hamingju samir. 

2.4. Anastasía 

Anastasía var gefin út árið 199747. Hún fjallar um yngstu dóttur Nicholas II Rússlandskeisara. 

Myndin byrjar árið 1916 þar sem Nicholas II Rússakeisari er að halda dansleik. Á dansleiknum gefur 

keisaramóðirin, Marie, átta ára barnabarni sínu, Anastasíu, spiladós og hálsmen sem stendur á „saman 

í París“ (e. Together in Paris) til að hjálpa barnabarni sínu við aðskilnað þeirra. Dansleikurinn er 

skyndilega truflaður af Rasputin, valdasjúkum galdrakarli. Rasputin hefur selt sálu sína fyrir bölvun á 

konungsfjölskylduna, þessi bölvun kemur af stað byltingunni. Keisarafjölskyldan neyðist til að flýja 

frá höllinni en einungis keisaramóðirin og Anastasía komast þaðan með hjálp barnungs þjóns að nafni 

Dimítri. Rasputin kemst að flótta þeirra og reynir að ná til þeirra á leið þeirra til lestarstöðvarinnar en 

þar sem þau eru á miðjum ís, fellur hann í gegnum ísinn og drukknar. Á lestarstöðinni fellur Anastasía 

þegar hún reynir að komast um borð og verða þær aðskila.  

 Tíu árum síðar er Rússland orðið að Sovétríkjunum. Keisaramóðirin býður upp á verðlaun 

handa þeim sem getur skilað sér barnabarni sínu. Dimítri, sem núna er svindlari, og félagi hans eru að 

leita að einhverri sem líkist Anastasíu til að geta unnið til verðlauna keisaramóðurinnar. Á sama tíma 

er hin átján ára Anastasía, sem er kölluð Anya, leyst frá munaðarleysingjahælinu sem hún var alin upp 

á. Leið hennar liggur til Parísar þar sem einhver bíður hennar, leið hennar liggur því til Sankti 

Pétursborgar. Þar hittir hún Dimítri sannfærir hann hana um að koma með sér til að hitta 

keisaramóðurina. Áætlun þeirra félaga er að kenna henni að haga sér líkt og hin raunverulega 

Anastasía en Anya ætlar sér einungis að komast til París. Rasputin, sem hefur lifað sem lík síðustu tíu 

ár ófær um að deyja vegna ófullkominnar bölvunarinnar, lifnar við þegar Anya hefur ákveðið að leitast 

eftir uppruna sínum og sendir djöfla sína til að drepa hana. Anya rétt sleppur undan djöflum Rasputins. 

Þegar Anya og förunautar hennar til Parísar ætla þau að kynna Anya sem Anastasíu man Anya eftir 

flótta þeirra frá höllinni og Dimítri uppgötvar að hann hefur fundið hina raunverulegu Anastasíu. Eftir 

óperu sem þau fara saman á kemur Dimítri því fyrir að Anya hitti keisaramóðirina og sannfærist hún 

um uppruna Anyu sem Anastasíu. 

Keisaramóðirin býður Dimítri verðlaunin, Dimítri hins vegar þiggur ekki peningana og gerir 

sig kláran til að fara aftur til Rússlands. Haldinn er dansleikur til heiðurs Anastasíu, en áður hún er 

kynnt segir keisaramóðirin henni frá gjörðum Dimítri og lofar að hún verði alltaf barnabarn sitt þó að 

hún velji sér líf með Dimítri. Rasputin ræðst að Anastasíu og reynir að drepa hana. Rasputin nær 

yfirhöndinni þegar Dimítri kemur henni til bjargar en særist og endar meðvitundarlaus. Anastasía nær 

á endanum að eyða sprota Rasputin með því að brjóta hann, sem veldur dauða Rasputins. Dimítri og 
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Anastasia enda á því að stinga af og senda keisaramóðurinni og Sophie bréf sem segir að þau munu 

hittast aftur í París. 

 

 

3. Staðalímyndir og teiknimyndir Don Bluths 

3.1. Staða kvenna í samfélaginu og staðalímyndir  

Í bók sinni Second Sex (fr. Deuxième sexe) fjallar Simone de Beauvoir um stöðu kvenna í 

samfélaginu. Í inngangi setur hún fram kenningu um það hvers vegna konum hefur gengið 

eins illa og raun ber vitni að sameinast um hagsmuni sína ólíkt öðrum minnihlutahópum. 

Beauvoir heldur því fram að það sé vegna þess að konan hefur sett sig í stöðu hins (e. Other) 

fyrir jafnvel sjálfri sér. Beauvoir segir að þegar kona segir hver hún er, sé hún fyrst kona og 

svo mannvera. Hins vegar þarf karlmaður ekki að segja „ég er karl“, það er gefið. Að hafa 

ákveðna skoðun því þú ert kona er neikvæð setning, en að segja að þú hafir ákveðna skoðun 

því þú ert karl er staðleysa, þú hefur bara ákveðna skoðun. Orð eins og karllæg eða kvenlæg 

(e. masculine, feminine) hafa því fengið á sig merkingu sem er ekki lík hlutlausu eðli þeirra. 

Hugmyndir um eðli góðs, ills og þess hvað er rétt og rangt, hafa fest í sessi ákveðna hugmynd 

um kven- og karlleika. Hið karllæga er hefðbundið, rétt og gott á meðan hið kvenlega er 

óvenjulegt, rangt, jafnvel illt. Samfélagið horfir á kynin frá augum karla og konan gerir það 

einnig. Konan er því hinn en karlinn er við (e. The one).  

„ ...it is not the Other who, in defining himself as the Other, establishes the One. 

The Other is posed as such by the One in defining himself as the One. But if the Other 

is not to regain the status of being the One, he must be submissive enough to accept 

this alien point of view.“ 48 

Í gegnum söguna má þó sjá að þeir sem settir eru sem hinir hafa ekki unað því sáttir heldur 

tekið saman höndum og barist gegn kúgun meirihlutans sem hefur valdið. Til dæmis um hina 

má nefna bandaríska blökkumenn og gyðinga.Því er það þá að konur sætta sig við það að vera 

hinir? Ólíkt mörgum öðrum hópum eru konur ekki minnihluti heldur um það bil jafn margar 

og karlmenn og á einhverjum tímabilum, og staðsetningum hafa þær jafnvel verið fleiri. 

Stærsta vandamál við sameiningu kvenna er hve dreifðar þær eru í öðrum hagsmunahópum. 

Konur eru ekki bara konur, þær eru hvítar, japanskar, kristnar, svartar, af indverskum ættum, í 

miðstétt, í lágstétt og svo lengi mætti telja. Þær hafa ekki nægan sameiginlegan bakgrunn og 
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menningu til að nýta sér við sameiningu sína. Þær hafa alltaf og lifa nú á meðal karlmanna því 

mannkynið kæmist ekki af ef annað kynið væri ekki til staðar. 49 

„ ...women do not say ‘We’, except at some congress of feminists or similar formal 

demonstration; men say ‘women’, and women use the same word in referring to 

themselves. They do not authentically assume a subjective attitude.“ 50 

Jafnvel innan þeirra eigin hagsmunahópa hafa konur ákveðna ímynd, ákveðið hluverk. Staðalímyndir 

eru tengingar á milli ákveðins hóps og ákveðinnar ímyndar, (x hópur er y, eða að Asíubúar séu gáfaðri 

á sviðum raunvísinda). Þeir sem hafa ákveðna staðalímynd um aðra, eru annað hvort með hana sem 

einstaklingar um hóp, eða sem ímynd, sem ákveðinn hópur, hefur um annan hóp. Tengsl á milli 

þessara tveggja eru óneitanleg, en hægt er að hafa ákveðna ímynd um hóp sem einstaklingur, þó svo 

að aðrir hafi ekki sömu ímynd um þennan tiltekna hóp. 51 Í grein sinni „Stereotypes And Stereotyping: 

A Moral Analysis“ segir Lawrence Blum að þær staðalímyndir sem einstaklingur hefur um aðra, hvort 

sem hún er viðurkennd sem staðalímynd eða ekki, sé fölsk ímynd á hóp. Að segja að ákveðinn hópur 

hafi ákveðinn eiginleika er rangt, því hafi einhver innan þess hóps ekki þann eiginleika sem um er rætt 

er fullyrðingin sem staðalímyndin felur í sér röng. Þegar verið er að verja staðalímyndir er oft bent á 

að ákveðinn undirhópur innan þess hóps sem átt er við falli undir þessa ímynd, til dæmis að ákveðnir 

Asíubúar séu í raun góðir í raunvísindum. Kjarni málsins er því að flestir falli undir þá staðalímynd 

sem hópurinn hefur og er það ástæðan fyrir því að hópurinn fékk þessa staðalímynd. Þetta gerir að 

verkum að staðalímyndir virðast ekki vera eins slæmar og þær í raun og veru eru. Ef litið er á þennan 

kjarna má sjá að þessi sönnun á tilvistarrétti staðalímynda er gölluð. Í öllum ímyndum sem tiltekinn 

hópur gæti fengið á sig er að finna eitthvert sannleiksgildi. Það þýðir samt ekki að ímyndin sé réttmæt 

eða viðeigandi fyrir hópinn. Ákveðinn hópur Íslendinga er til dæmis góður í raunvísindum, en það 

segir okkur ekkert um eðli Íslendinga í heild. Staðhæfingar eins og að Asíubúar séu góðir í 

raunvísindum eiga efalaust við um einhvern hluta af Asíubúum, um aðra hópa einnig, en á alls ekki 

við um alla Asíubúa. Staðalímyndin sem fylgir staðhæfingunni er því röng. Sé hægt að finna hóp sem 

hefur eiginleika sem felast í staðalímyndinni annan en þann hóp sem staðalímyndin á við um, hefur 

staðalímyndin ekki lengur neitt vægi og gefur því ranga hugmynd um þann hóp sem staðalímyndin átti 

við. Það er að segja, að til séu hópar sem einnig eru góðir í raunvísindum fyrir utan þá hópa sem 

staðalímyndin á við um, til dæmis Asíubúa, eyðileggur vægi hennar. 

 Einhverjar staðalímyndir hafa á bak við sig ákveðna tölfræði. Til dæmis má sjá í 

Bandaríkjunum að tíðni þeirra sem hætta í skóla er hæst meðal spænskættaðra Bandaríkjamanna (e. 

Latino-american). Að segja að fleiri spænskættaðir Bandaríkjamenn hætti í skóla er staðreynd. Það er 
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nauðsynlegt að vita hverjir eru líklegir til að hætta í skóla, svo hægt sé að mæta þeim hópi með 

auknum stuðningi eða svigrúmi innan skólakerfisins og því ekkert rangt við það að tala um að 

spænskættaðir Bandaríkjamenn séu líklegri til að hætta í skóla. En að segja að enginn spænskættaðir 

Bandaríkjamenn hafi getu til menntunar gefur falska ímynd af spænskættuðum nemum.52 Einnig getur 

staðalímynd hóps ýtt undir ákveðna hegðun sem veldur því að staðalímyndin verður að raunveruleika 

innan þess hóps. Sé það samþykkt samfélagslega að ákveðinn hópur hafi ákveðinn eiginleika getur það 

valdið því að hópurinn fellir sig að þeirri ímynd því samfélagið sem og þeir einstaklingar sem eru 

innan staðalímyndarhópsins trúi staðalímyndinni. Þegar tiltekin staðalímynd, til dæmis um spænskættu 

Bandaríkamennina sem lélega námsmenn, er orðin viðtekin í samfélaginu getur hópurinn sem 

staðalímyndin á við um farið að hegða sér í samræmi við hana. Til dæmis gætu þá ungir spænskættaðir 

Bandaríkjamenn fengið þá hugmynd um sjálfa sig að þeir hafi ekki getuna til að vera góðir námsmenn 

og gefast þeir þá frekar fyrr upp í námi. Þannig hefur staðalímyndin orðið að veruleika.53 Fæstir sem 

hafa staðalímyndir um aðra, gera sér þó grein fyrir því hvernig tölfræðileg tengsl eru á milli 

ímyndarinnar og hópsins. Einnig hafa staðalímyndir notast við orðnotkun sem ekki er hægt að tengja 

við þann tölfræðilega raunveruleika sem á við, að Írar séu drykkjurútar sem dæmi, er ekki það sama og 

að Írar drekki meira en ákveðinn hópur eða Írar fari oftar í meðferð vegna drykkjuvandamála, merking 

orðsins drykkjurútur er of víð sem og hún er gildishlaðin.54 

Oft á tíðum hefur einstaklingur ákveðna hugmynd um ákveðinn hóp, en sú hugmynd er ekki 

staðalímynd heldur alhæfing. Munur á staðalímynd og alhæfingu um hóp er sú að hafirðu ranga 

alhæfingu um tiltekin hóp breytir upplifunin um hið gagnstæða skoðun þinni á þessari alhæfingu um 

þennan hóp. Staðalímyndin aftur á móti helst þrátt fyrir upplifun gagnstæða henni. Þessi upplifun 

verður í huga einstaklingsins undantekning frá meginreglunni eða þá að einstaklingurinn færir 

upplifunina eins nálægt staðalímynd sinni og hann getur.55 

Staðalímyndir hafa slæm áhrif á margþættan hátt. Eins og fyrr hefur verið sagt gefur 

staðalímynd falska mynd af hóp sama hvaða tegund ímyndar á við. Staðalímyndir gefa í raun 

einstaklingum innan ímyndarinnar ekki tækifæri á því að vera þeir sjálfir heldur er persónan flokkuð 

og sett í kassa sem passar við þá staðalímynd sem hópur hennar á við, og fá persónulegir eiginleikar 

hennar ekki að njóta sín.56 Einnig fær innri breytanleiki hópsins ekki að skína. Danir og Norðmenn eru 

sem dæmi allir Skandinavíubúar en þar sem þeir koma hverjir frá sínu landi og hafa hverjir sína 

menningu og því er ekki réttmætt að fella þá báða undir staðalímynd Skandinava.57 Einnig geta 

staðalímyndir myndað siðferðislega fjarlægð milli hópa vegna þess eðlis sem staðalímyndin er. Að 

finnast einn hópur minna virði en annar hópur, ekki eins gáfaður, fyllibyttur eða annað slíkt, myndar 

þessa siðferðislegu fjarlægð og gerir hópinn ómannlegri. Þetta gerðist í seinni heimstyrjöldinni þar 
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sem Gyðingum var kerfisbundið gefin staðalímynd hins gráðuga manns, jafnvel sem djöfuls sem stelur 

börnum þínum. Þarna myndast þessi siðferðislega fjarlægð milli hópanna sem gaf nasistum tækifæri á 

voðaverkum sínum.58 Staðalímyndir eru þó misslæmar, að vera góður í raunvísindum er betri 

staðalímynd en að vera ofbeldishneigður, eða glæpahneigður. Slæmar staðalímyndir eru móðgandi og 

niðurlægjandi fyrir þann hóp sem þær eru hafðar yfir, en ‘góðar’ eru einungis hamlandi.59 Rannsókn á 

vegum Catalyst-samtakanna, sem vilja auka tækifæri kvenna í viðskiptum, var gerð í Bandaríkjunum 

og í Evrópu. Sýndu niðurstöður hennar fram á að helsta hindrun útivinnandi kvenna á ferlinum eru 

staðalímyndir. Helsta vandamálið er að hefðbundin staðalímynd leiðtogans er karl en ekki kona. 

Einnig hefur kyn áhrif á það hvernig konur eru skynjaðar. Hagi konur sér í samræmi við 

staðalímyndina um konur eru þær álitnar of mjúkar og taldar ekki hafa leiðtogahæfileika, en geri þær 

það ekki eru þær taldar of harðar og verða óvinsælar. Einnig eru gerðar meiri kröfur til kvenna en karla 

um frammistöðu en þær fá sömu eða sams konar umbun.60  

Konur hafa margar staðalímyndir frá vöggu til grafar eins og aðrir hópar samfélagsins. Guerilla Girls 

er hópur nafnlausra feminista sem hafa meðal annars tekið að sér að kynna helstu flokka staðalímynda 

kvenna.61 Helstu flokkar ungra kvenna eru samkvæmt Guerilla Girls pabbastelpan, strákastelpan, 

stelpan í næsta húsi, ljóskan, tálkvendið og síðast en ekki síst tíkin. Þegar litið er á þá miklu og varandi 

áhrif á einstaklinga. Þessi mótun á sér stað fyrir innan veggja heimilanna sem og utan þeirra. Þetta 

gerir það að verkum að staðalímyndir eru ekki bara hugmyndir heldur einhvers konar leiðarvísir um 

það hvernig eigi að haga sér og hugsa um annað fólk. Sé sú hugmynd brotin upp fær einstaklingurinn 

stimpil þess sem brýtur venjuna, tálkvendi eða tíkin. 

Pabbastelpan er augasteinn föður síns, hún er einstök og þykir það jákvætt að vera 

pabbastelpa. Strákastelpan er stúlka sem hagar sér eins og strákur, hún er gróf, hleypur um, tjáir sig 

með handalögmálum og spilar íþróttir. Strákastelpum er ætlað að vaxa upp úr hegðun sinni á unglings 

árunum, fyrir unglingsárin er þessi hegðun þolanleg vegna þess að hún þykir skemmtileg, eftir það er 

þessi hegðun ekki sæmandi fyrir ungar stúlkur. Stelpan í næsta húsi er hvað kvenlegust af þeim 

staðalímyndum sem stúlkur eiga að verða þegar þær þroskast. Hún er saklaus, traust, hrein og færi 

ekki gegn yfirvaldinu. Hlutverk hennar er að gifta sig vel og vera góð eiginkona. Ljóskan aftur á móti 

er kynþokkafull en ekki gáfuð. Hún kemur frá þeirri hugmynd að konur geti ekki haft vit og fegurð á 

sama tíma. Engin kona vill vera ljóska, en aftur á móti er hún eftirsótt augnayndi karla, og þykir mikið 

stöðutákn að hafa eina við arminn. Konan sem hefur fegurð og vit er tálkvendi, hún tælir saklausa 

drengi og skilur þá svo eftir í sárum sínum þegar hún hefur fengið augastað á öðrum. Þessi kona er 

þekktust frá ævintýrum og í mannkynssögunni, út frá karllægu sjónarmiði, svo sem Kleópatra. Tíkin er 
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svo sú kona kona sem hefur skoðanir, talar sínu máli, og tekur ekki bulli sem gildu máli. Aftur á móti 

er tík slæm ímynd fyrir konu, því það er ekki hennar hlutverk.62 

  Í teiknimyndum má sjá gífurlega og gróskumikla staðalímyndar upphafningu enda eru flestar 

persónur einfaldaðar. Í þeim myndum sem vinsælastar hafa verið fyrir börn, er hugmyndin um rétt og 

rangt sett fram og matreidd á einfaldan og auðveldan hátt. Með því að persónur eru oft á tíðum hafðar 

meira eða minna tvívíðar, þær eru annað hvort góðar eða slæmar. Til þess að ná þeim skilaboðum sem 

auðveldast fram falla framleiðendur oftast í að vinna með ákveðnar staðalímyndir um hvað er gott og 

slæmt, hverjir eru góðir og slæmir, til að setja fram á auðveldari hátt hvaða persóna er góð eða slæm. 

Togstreitan í myndunum svo sem prinsessumyndum fjallar eimitt um þegar ung stúlka fer út fyrir heim 

sinn, sitt hlutverk og sína ímynd til þess að fá það sem hún óskar heitast, sem er oftar en ekki verðugur 

eiginmaður, „hinn hrífandi prins“, til að geta uppfyllt endanlegt hlutverk sitt, að verða eiginkona, og 

síðar móðir. 

 

3.2. Staðalímyndir og þróun aðalkvenpersóna Bluth 

Í fyrstu mynd Don Bluth sjáum við hina hugrökku en hræddu Mrs. Brisby. Hún er tilbúin að leggja allt 

í sölurnar fyrir fjölskylduna en hefur ekki nægilegt sjálfstraust á eigin getu. Það sést til dæmis þar sem 

hún reynir að stöðva dráttarvélina en getur það ekki án hjálpar hinnar skapmiklu Auntie Shrew. Á 

endanum finnur hún hugrekkið fyrir börnin sín og bjargar þar með lífi sínu og lífi rottanna. Myndin 

sem er gefin út 1982 er sláandi ólík næstu mynd Bluth með kvenhetju sem aðalpersónu, Þumalínu. 

Þumalína á mikið meira sameiginlegt með Litlu hafmeyjunni frá Disney en Mrs. Brisby. Báðar leita 

þær ástarinnar, báðar hafa einstaklega fallega rödd, þær verða báðar ástfangar við fyrstu sýn og báðar 

verða þær leiksoppar í leik annarra. Þó svo að Anastasía eigi margt sameiginlegt með þeirri 

prinsessuhefð sem Disney hóf með Litlu Hafmeyjunni, er hún ólíkt Þumalínu og Aríel. Hún er sjálfri 

sér nóg og þó svo að aðstæður séu þannig að um hana sé séð, er hún ekki upp á aðra komin. Hún 

verður leiksoppur í svikavef Dimitri en ekki vegna þess að hún einföld eða vitlaus heldur vegna þess 

að hún þráir að eiga fjölskyldu, ólíkt Þumalínu og Aríel sem leita ástarinnar. Stærsta breytingin er þó 

að ást Anastasiu og Dimitri er ekki ást við fyrstu sýn, þó svo að þau taki eftir hvort öðru, heldur vex 

hún og þróast þar til þau geta ekki neitað henni lengur. Ef við skoðum Mrs. Brisby og Anastasíu er 

margt líkt með þeim. Þær hafa getuna og viljann til að sjá um sig sjálfar og leiðangur þeirra er ekki 

leitin að ástinni heldur drifin af fjölskylduþrá, Mrs. Brisby þó er móðir og ekki prinsessa sem gerir 

aðstæður hennar nokkuð ólíkar aðstæðum hinna, ekki er beint hægt að leggja að jöfnu þörf móður til 

að vernda ungana sína og leit ungrar stúlku, sem hefur allt, að ást. 

Sem persóna má sjá að Mrs. Brisby fellur að staðalímynd móðurinnar. Hún hefur mikla getu 

en það er ekki fyrr en ungar hennar þurfa hvað mest á henni að halda að hún verður hugrökk, og nýtir 

sér getu sína. Hún hefur stórt hjarta, sem er mæðrum líkt, og er algjörlega samofin hlutverki sínu sem 
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móðir. Hún hefur hins vegar litla sem enga persónueiginleika utan umhyggju og áhyggja. Þrátt fyrir 

það er hún þó heilstæðari persóna en bæði Aríel og Þumalína. Væri persónunum breytt yfir í karlkyn 

væri saga Mrs. Brisby sú eina sem hægt væri að taka alvarlega þar sem hún er sú eina sem er nógu 

heildstæður karakter til að bera uppi söguna. Saga um föður sem þarf að bjarga börnum sínum, er 

trúverðug en prinsessusögurnar væri í raun fjarstæða ef að aðalpersónan væri gerð að karlmanni, 

vegna þemans sem og þeirra staðalímynda sem prinsessurnar standa fyrir.  

Ef horft er á Prisnessu sögurnar sem um ræðir má sjá að ákveðið þema um ást og giftingu á sér 

stað í öllum þessum myndum. Þetta er vel þekkt þema og kallar kvikmyndafræðingurinn Hilary 

Radner þetta giftingarsöguþráðinn (e. the marriage plot). Stúlkan sem verður fyrir vali prinsins er 

valin úr hópi allra annarra kvenna, sem á að sýna fram á að þær eru einstakar. Stúlkan er sú útvalda, 

enda var hún augnayndi föður síns. Þetta er sérstaklega sterkt í Anastasíu og Litlu hafmeyjunni en 

báðar voru þær pabbastelpur þó svo að þær hafi á sama tíma verið ákveðnar en kvenlegar. En til þess 

að geta orðið sú útvalda þarf hún á einhvern hátt að ná til tilvonandi eiginmans með þeim einstöku 

eiginleikum sem hún hefur. En hennar einstæði er oftar en ekki hve mikill kvenkostur hún er fyrir 

honum og að hann verði að eignast hana. Bæði Þumalína og Aríel hafa fallega og mikla rödd, en 

Anastasía aftur á móti er ákveðin. Allar eru þær saklausar, kvenlegar sem og eftirsóttar. Allar falla þær 

innan staðalímyndar stúlkunnar úr næsta húsi fremur en ljóskunnar, tálkvendisins eða tíkarinnar. 

Hámark kvenkosta hennar er svo þegar stúlkan giftist, því þá hefur hún staðfestingu á því að hún er 

hið fullkomna eintak.  

Fram að 20. öld þurfti stúlkan að fá samþykki fyrir ráðahagnum hjá föður sínum. Skyldi 

stúlkan þá vera hrein mey og átti það ekki að vera henni til ama því dyggð hennar var að vera siðprúð, 

hafa hvorki kynferðislegar þrár né þekkingu. Sakleysi hennar var því fjarvera þekkingar og einnig 

helsta vopn stúlkunnar gegn ásókn karlmanna. Með hreinleika og góðsemi tekst henni svo að hafa 

mannbætandi áhrif á vonbiðil sinn og verður hann því verður hennar.63 Þetta sést einstaklega vel í 

Anastasíu þar sem Dimitrí breytir lífsstíl sínum fyrir hana. 

Prinsessurnar falla auðveldega inn í the marriage plot og inn í staðalímynd stúlkunnar í næsta 

húsi. Þær eru kvenlegar, saklausar, hreinar, góðhjartaðar og tryggar. Þau skipti sem þær fara gegn því 

föðurvaldi sem þær hafa er það til að leita að sannri og verðugri ást. Hreinni ásetningur er ekki til. Þær 

eru eftirstaða ímynd hinnar dyggðugu stúlku, og sitja staðfastar við veika kvenlega sköpun sína. 

Prinsessur sem aðalpersónur standa fyrir staðalímyndina sem miðlað er til ungra stúlkna sem 

eftirsóknarverð og æskileg ‘góð’ ímynd. Til að sýna fram á fjarstæðu sögunnar má, eins og áður var 

talað um, setja karlmann í stöðu prinsessunnar. Sé þá farið yfir söguna má sjá hversu innantóm 

persóna prinsessunnar er í raun og veru. Sá maður þyrfti að vera fagur, með fallega rödd eða annan 

hæfileika eða einstakan eiginleika sem skilgreinir algjörlega hugmynd annarra í myndinni um þá 

persónu. Hann væri gífurlega grannvaxinn, og nokkuð ákveðinn, en þó ekki meira en svo að hann 
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teldist ennþá mjúkur og umhyggjusamur maður. Hann krækir í verðandi maka sinn með fegurð sinni, 

en hæfileikar hans koma lítið sem ekkert við sögu, enda er hann gífurlega nauðsynlegt armskraut. 

Hann er saklaus og hefur því ekki mikla vitneskju um heiminn, en er gáfaður og siðprúður, tryggur og 

góðhjartaður. Hann hefur ekki kynferðislegar þrár né þekkingu. Með hreinleika sínum og góðleika 

hefur hann svo mannbætandi áhrif á maka sinn. Hans eina mögulega sök er að hann varð ástfanginn. 

Viðsnúningur á kynjum sem þessi sýnir fram á falska og innantóma staðalímynd prinsessunnar um 

góðleika og hreinleika og mikilvægi fegurðar í ástinni.  
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Lokaorð  

Teiknimyndir eiga sér langa sögu og koma fram um hálfri öld fyrr en kvikmyndir. Frumkvöðull 

teiknimyndanna, Walt Disney, var einnig sá sem gaf út fyrstu eiginlegu prinsessumyndina. Það var þá 

með útgáfu Litlu Hafmeyjunnar sem prinsessurnar urðu að vörumerki. Helsta staðalímynd sem ýtt er 

undir í prinsessuteiknimyndum er ímynd hinnar fullkomnu ungu stúlku, enda eiga þessar teiknimyndir 

sér stað á þeim tímapunkti í lífi stúlkna sem þessar ímyndir hafa hvað mest áhrif á líf þeirra. 

Teiknimyndir fjalla einmitt um börn eða unglinga, og togstreitu þeirra við umhverfi sitt. Þær koma inn 

í líf barna á sama stað og ævintýrasögur. Í tilfelli kvenna eru þær um það hvernig kvenleiki þeirra 

kemur þeim á góðan stað í lífinu, en með því er átt við góða giftingu þar sem verðugur eiginmaður er 

elskaður. 

Prinsessumyndir ýta því mikið undir ímynd stúlkunnar úr næsta húsi. Hún var augasteinn 

föður síns, fegurð prinsessunnar og kvenleiki eru hennar helstu kostir og það sem henni er gert að 

veiða góðan eiginmann með. Kvenpersónur Don Bluth hafa mótast af útgáfu og vinsældum Litlu 

hafmeyjunnar. Bæði Þumalína og Anastasía eru byggðar upp sem staðalímynd stúlkunnar í næsta húsi 

til að sýna fram á kvenleika og ásættanlega hegðun stúlkna. Þar með er unnið inn á þeim hugmyndum 

sem samfélagið hefur samþykkt um rómantíkina. 

Staðalímyndir eru tengingar á milli ákveðins hóps og ákveðinna eiginleika. Þær staðalímyndir 

sem einstaklingur eða hópur hefur um aðra er fölsk ímynd. Staðalímyndir hafa slæm áhrif á 

samfélagið. Þær gefa einstaklingum innan ímyndarinnar ekki tækifæri á því að vera þeir sjálfir og 

persónulegir eiginleikar þeirra fá ekki að njóta sín. Einnig mynda staðalímyndir siðferðislega fjarlægð 

milli hópa, að finnast einn hópur minna virði en annar hópur myndar þessa siðferðislegu fjarlægð og 

gerir hópin ómannlegri. Þær eru þó misslæmar, slæmar staðalímyndir eru móðgandi, niðurlægjandi en 

‘góðar‘ eru einungis hamlandi. Konur eins og aðrir hópar hafa margar staðalímyndir frá vöggu til 

grafar. Í teiknimyndum eru flestar persónur einfaldar og stuðst er við staðalímyndir í samhengi við 

hugmyndir um rétt og rangt. Togstreitan í prinsessumyndunum fjallar um stúlku sem fer út fyrir sitt 

hlutverk, sína staðalímynd. Sem persóna má sjá að Mrs Brisby fellur að staðalímynd móðurinnar, og 

prinsessurnar að staðalímynd prinsessunnar. Staðalímyndir ýta því undir einangrun einstaklinga frá 

hugmyndinni um sjálfan sig innan samfélagsins. Upphafning og notkun staðalímynda í efni ætlað 

börnum, hefur áhrif á ímynd þeirra um stöðu sína í samfélaginu. Þó svo að teikimyndir sem þessar séu 

ætlaðar stórum markhóp og þá einna helst innan hins vestræna heims, hafa vinsældir litlu 

hafmeyjunnar og annarra prinsessumynda gert mönnum ljóst að hægt er að komast að breiðari 

markhóp ef tekið er fyrir þetta ákveðna þema. En notkun á þessu tiltekna þema krefst notkunar á 

ákveðinni staðalímynd.  
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Simone de Beauvoir fjallar um stöðu kvenna í samfélaginu í Second sex. Þar segir hún að 

vegna þess að konan hefur sett sig í stöðu hins, jafnvel fyrir sjálfri sér, er hún einangruð frá öðrum sem 

og sjálfum sér. Hafi konur áhuga á því að sameinast um sameiginlegt markmið, svo sem jafnrétti, er 

stærsta vandamálið hve dreifðar þær eru innan annarra hagsmunahópa. Stúlkur sem frá blautu 

barnsbeini upplifa sig sem hina í samfélaginu fá staðfestingu á þeirri upplifun með þeim 

staðalímyndum sem upp settar eru í teiknimyndum, þar sem horft er á konuna frá sjónarhorni karlsins. 

Þessi staðfesting gerir það svo að verkum að hringekja samfélagsins fer í gang og hægt og rólega 

festist hugmyndin um hvað er rétt fyrir ungar stúlkur. Staðalímynd prinsessuteiknimyndanna verður að 

staðalímynd hinnar fullkomnu konu. „Hin fulkomna kona“ verður samfélagslega samþykkt, en er ekki 

raunveruleikinn. Þetta endar í upphafningu þess sem ekki er mögulegt og mótsögn þess að vera kona. 

Þetta sést vel í könnun Catalyst samtakana um ímynd kvenna á vinnustað, þar sem kom í ljós að helsta 

hindrun útivinnandi kvenna á ferlinum eru staðalímyndir. Kvenlægni er hampað og refsað á sama 

tíma. Konur á vinnustað eiga að samræmast staðalímynd kvenmanns en kvenkyns yfirmenn sem gera 

það eru álitnar of mjúkar og á þær því að skorta leiðtogahæfileika, en þær sem ekki samræmast 

staðalímyndinni um konur eru taldar of harðar og verða óvinsælar. Þarna sést niðurrif þess sem er 

raunverulegt og upphafning „hinnar fullkomnu konu“.  

Í teiknimyndum má sjá mikla notkun á staðalímyndum til þess að einfalda hugmyndir svo sem 

rétt og rangt fyrir áhorfendum. Þetta veldur því að persónur eru oft á tíðum hafðar tvívíðar til þess að 

koma þeim skilaboðum sem auðveldast til áhorfenda hvað er gott og slæmt, hverjir eru góðir og 

slæmir. Einfaldar persónur eru oftar en ekki staðalímyndir þess hóps sem þær standa fyrir. Því er 

staðalímyndin um konur notuð sem grundvöllur að persónusköpun og söguþráðurinn í heild sinni ýtir 

undir þessar staðalímyndir. Þegar ungar stúlkur horfa á þessar myndir fá þær staðfestingu á því 

hvernig þær eiga að vera, sem ýtir undir að þær upplifi sig sem hina í samfélaginu. Þannig viðhalda 

þessar myndir staðalímyndum í samfélaginu og útbreiðslu þeirra. Þetta leiðir síðan til þess að 

hugmyndin um hina fullkomnu konu í samfélaginu miðast við staðalímyndirnar sem upp hafa verið 

settar. Þar myndast bil á milli þess sem er raunverulegt og þess sem er upphafið, sem skapar konum 

erfða stöðu meðal annars í atvinnulífinu þar sem væntingar eru óraunhæfar. Ljóst er að prinsessur 

Disneys höfðu ekki eingöngu áhrif á aðra teiknimyndaframleiðendur eins og Don Bluth heldur einnig 

á hugmyndir samfélagsins um konur og viðhalda staðalímyndum konunnar. 
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