
Hnattvæðingin hefur gert 
hið ómögulega mögulegt, 
að opna landamæri þjóða og 
auka samskipti heimshorna 
á milli með tilkomu Netsins. 
Fólk, vörur og þjónusta flæða 
nú um heiminn sem aldrei 
fyrr. Millilandasamgöngur 
eru orðnar sjálfsagðar og 
tíðari og meira mæðir á 
landamæraeftirliti, því 
með hnattvæðingunni jókst 
líka flæði glæpafólks, 
ólöglegra vara og ýmis 
konar undirheimaþjónustu 
(og fáeinir Vítisenglar á 
leið í veislu eru varla þeir 
verstu þar á meðal). Það eru 
þó ekki bara glæponar og 
undirheimasamtök sem hafa 
hagnast á hnattvæðingunni 
heldur ýmis félaga- og 
góðgerðasamtök sem kenna 
sig við þessa stórmerkilegu 
hugsjón hnattvæðingarinnar; 
að ná út yfir öll landamæri 
þjóða. Þau sem við Íslendingar 
þekkjum einna helst eru 
líklega Læknar án landamæra 
og List án landamæra. 

En þegar rýnt er í niðurstöður 
eins helsta hjálpartækis 
hnattvæðingarinnar, Veraldar-
vefsins, finnur leitarvélin 
fjöldann allan af samtökum 
sem hafa þetta sama yfirlýsta 
markmið. Dæmi um þetta 
eru hin ýmsu samtök 
atvinnugreina sem sinna 
störfum sínum um heim allan 
og má þar nefna Kennara án 
landamæra, Verkfræðinga 
án landamæra, Lögfræðinga 
án landamæra og jafnvel 
Nálastunguþerapista án 
landamæra. 

Til eru Vinir án landamæra, 
Námsmenn án landamæra og 
Fræðimenn án landamæra, allt 
samtök sem stuðla að auknum 
samskiptum meðal fólks af 
ólíkum uppruna með sömu 
áhugamál. Ófáir hópar sinna 
líka góðgerðamálum á eigin 
forsendum eins og hópurinn 
Munkar án landamæra, 
sem breiða út boðskapinn 
í umboði trúar sinnar og 
dýraverndunarsamtökin Fílar 
án landamæra, sem berjast 
sérstaklega fyrir verndun 

fíla. Ennfremur fyrirfinnast 
fjölmargir minnihlutahópar 
sem fá fólk til að sýna 
samstöðu með sínum málstað, 
óháð búsetu; Konur án landa
mæra, Svartir án landamæra 
og Samkynhneigðir án 
landamæra. Fjöllistafólk 
virðist einnig vera hrifið af 
hnattvæðingunni því til eru 
bæði Trúðar og Töframenn 
án landamæra. Að auki 
eru nokkrir óskilgreindir 
hópar, eins og t.d. Brúðir án 
landamæra, sem mögulega 
gætu haft önnur markmið 
en þau sem snúa að góð-
gerðamálum. Hugsanlega er 
þar um mansal milli landa 
að ræða, þar sem konur 
ganga kaupum og sölum sem 
vænlegar eiginkonur fyrir 
einmana karlmenn. En á hinn 
bóginn er líka mögulegt að 
hér sé verið að vísa í gamla 
góða viðkvæðið: ást án 
landamæra, sem byggist á 
þeirri rómantísku hugmynd að 
ást milli tveggja einstaklinga 
geti blómstrað óháð þjóðerni, 
tungumáli og landfræðilegri 
staðsetningu.

Elskendur sem fá ekki að 
eigast
Sú hugmynd að ást og 
náungakærleikur nái út yfir 
landamæri, er ansi lífsseig 
í menningu okkar og birtist 
víða, jafnt á netsíðum, í 
kvikmyndum sem og í 
popplögum. Heimasíðan 
lovewithoutborders.info 
er til að mynda vettvangur 
samtaka sem berjast fyrir 
sameiningu Ísraelsmanna hvar 
sem er í heiminum: „óháð 
trú, hörundslit, menningu og 
aðgreiningu í hópa“, með 
það að markmiði að færa 
von til þeirra sem eru í neyð. 
Sjónvarpskvikmyndin Love 
Without Borders (2002) fjallar 
um ástarsamband sem geldur 
fyrir upplausnarástandið 

á tímum kalda stríðsins 
og kvikmyndin Amor Sin 
Barreras frá árinu 1961 
er spænska heitið á einni 
þekktustu ástarsögu síðari 
tíma, West Side Story, en hún 
er einmitt byggð á alkunnu 
leikriti Shakespeares, Rómeó 
og Júlíu. Amor Sin Barreras 
er líka titillag af samnefndri 
plötu hljómsveitarinnar Los 
Tiranos del Norte sem á 
miklum vinsældum að fagna 
í rómönsku Ameríku. En 
s.-amerísk tónlist er einmitt 
á góðri leið með að fikra 
sig út fyrir landamæri S.-
Ameríkuríkja með grípandi 
ryþma og textum sem fjalla 
oft á tíðum um magnþrungna 
en óendurgoldna ást. Vinsælda-
menningin er semsagt uppfull 
af ástarsögum um ást á 
náunganum og elskendum 
sem ná ekki saman, oft með 
sorglegum endi. Endalokum 
sem s.-amerískar sápuóperur 
hafa reynt að breyta.

Eins og gefur að skilja eru 
söguþræðir sápuópera ólíkir 
kvikmyndum að því leyti að 
sápuóperur eru endalausar 

eða því sem næst. En hvað 
varðar örlög elskenda í þeim, 
taka þær mið af ódauðlegum 
verkum á borð við Rómeó og 
Júlíu og West Side Story, og 
fjalla um elskendur sem fá 
ekki að eigast. Í sápuóperum 
er líka oftast eitt par í 
forgrunni sem aðalsöguhetjur, 
en það er ávallt eitthvað sem 
stendur í vegi fyrir því að þær 
nái að höndla hamingjuna 
saman. Elskendurnir sem fá 
ekki að eigast, þurfa oftar 
en ekki að ganga í gegnum 
ótrúlegar raunir áður en 
þeim tekst að ná saman. Og 
þegar það loks gerist, má 
bóka það að hamingjan varir 
aðeins um stundarsakir. Eða 
rétt þar til vandræðin banka 
upp á hjá þeim á ný í formi 

ósættis, nýrra freistinga, 
gamalla kærasta, veikinda, 
slysa eða náttúruhamfara. 
Alls ólíkt því sem gerist í 
Hollywood kvikmyndum, 
snúast sápuóperur ekki um 
hamingjusamleg endalok enda 
eru söguþræðir þeirra opnir 
í annan endann og því ekki 
til þess gerðir að sameina 
heldur sundra, svo sagan 
geti haldið áfram að vinda 
upp á sig. Vissulega enda 
sumar sápuóperur að lokum, 
t.a.m. þegar áhorfið dalar og 
framleiðslunni er hætt, en það 
eru undantekningar því flestar 
ganga þær árum eða áratugum 
saman.

Nútímaævintýrið telenóvella
Önnur undantekning frá 
hefðbundnu langlífi sápuópera, 
er s.-ameríska sápuóperan, 
öðru nafni telenóvellan, sem 
hefur til að bera upphaf, miðju 
og hamingjusamlegan endi. 
Telenóvellan á rætur sínar 
að rekja til skáldsagnaskrifa 
19. aldar þegar nóvellan 
blómstraði og stuttar fram-
haldsfrásagnir, svokallaðar 
Feuilletons, birtust á 
síðum franskra dagblaða. 
Framhaldssöguformið barst 
fljótt yfir til S.-Ameríku þar 
sem það var síðar nýtt við 
gerð stuttra þátta, útvarps- 
eða sjónvarpsskáldsagna 
(spæ. radionovella og 
telenovella). Í dag er nafnið 
Feuilleton einnig notað yfir 
sápuóperur í Frakklandi. 
Telenóvellan byggir að 
sjálfsögðu líka á ríkri 
sápuóperuhefð bandarískra 
sjónvarpsstöðva en mexí-
kóskar sjónvarpsstöðvar 
hófu sína eigin framleiðslu 
upp úr 1950. Þar fór í 
broddi fylkingar mexíkóska 
sjónvarpsstöðin Televisa, sem 
var nánast einráð í s.-amerískri 

sápuóperuframleiðslu fram á 
níunda áratug síðustu aldar. 
Síðan þá hefur telenóvellu 
markaðurinn margfaldast að 
vexti og í flestum löndum S.-
Ameríku er nú að finna eina 
eða fleiri sjónvarpsstöðvar sem 
framleiða telenóvellur ætlaðar 
fyrir heimamarkað og/eða til 
útflutnings. En telenóvellur 
frá löndum eins og Mexíkó, 
Brasilíu og Venesúela hafa 
átt mikilli velgengni að fagna 
á erlendri grundu og eru t.d. 
sýndar víða í Evrópu, þar á 
meðal á Íslandi.

Telenóvellur eru framleiddar 
með fyrirfram ákveðnum 
fjölda þátta og formi sem 
þó er sveigjanlegt líkt og 
aðrar sápuóperur. Yfirleitt 
eru gerðir á bilinu 80 - 250 
þættir fyrir hverja telenóvellu 
og handritshöfundarnir 
hafa ákveðin endalok í 
huga við vinnslu þeirra. 
S.-ameríska telenóvellan 
hefur formúlukennda 
uppbyggingu líkt og aðrar 
sápur en meginmunurinn eru 
fyrirfram ákveðnu endalokin. 
Uppbyggingin er jafnan á þá 
leið að aðalkvenhetjan, sem 
oftast er fátæk fegurðardís 
(eða fegurðardís í dulargervi), 
fellur fyrir draumaprinsi af 
ríkum ættum. Ýmislegt stendur 
í vegi fyrir ástum þeirra 
og illgjarnar tengdamæður 
eða fyrrverandi kærustur 
leggja sig í líma við að gera 
elskendunum lífið leitt. Að 
lokum ná þau þó saman og 
telenóvellunni lýkur með 
fyrirheiti um að söguhetjurnar 
muni lifa hamingjusamlega 
það sem eftir er. Að þessu 
leyti er telenóvellan ekki 
ólík ævintýraforminu og 
má í raun segja að hún sé 
nútímaútgáfa af ævintýrum. 
Auk persónusköpunarinnar 

Sápa án landamæra 
Nína Margrét Jónsdóttir

Ólíkt Hollywood-kvikmyndum, snúast 
sápuóperur ekki um hamingjusamleg 

endalok. 

Elskendur sem fá ekki að eigast, Tony og María úr West Side Story.

Trúðar án landamæra eru ein af mörgum góðgerðasamtökum sem starfa út yfir landamæri þjóða.
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og hamingjusamlegra enda-
loka, má nefna enn eitt 
ævintýraminnið sem er 
þrískiptingin. En telenóvellan 
skiptist jafnan í þrjá hluta; 
fyrstu þættirnir fara í kynningu 
á persónum og átökum þeirra 
á milli, í næsta hluta koma 
upp flækjur og vandamál 
sem ná hápunkti einhvers 
staðar á milli 30.-50. þáttar 
og þegar aðeins eru um 30 
þættir eftir, fer loks að leysast 
úr vandamálum söguhetjanna 
og annarra aukapersóna. Þriðji 
og síðasti hlutinn er því nýttur 
til að hnýta alla lausa enda og 
greiða götuna fyrir sameiningu 
elskendanna. 

Uppbygging telenóvellunnar 
er eins í meginatriðum eftir 
framleiðslulöndum en þó 
má sjá mismunandi áherslur 
í handritsgerð milli landa 
í S.-Ameríku. Í Mexíkó 
og víðar hefur framleiðsla 
telenóvellunnar þróast í tvær 
megingerðir eftir efnistökum: 
Annars vegar eru það bleikar 
telenóvellur og hins vegar 
raunhæfar. Þær fyrrnefndu 
eru meira í ætt við ævintýrin 
þar sem persónurnar eru 
annað hvort algóðar eða 
alvondar, en þær raunhæfari 
innihalda persónur sem eru 
breyskari en svo að þær sé 
hægt að flokka eftir innræti. 
Þær kljást við hversdagslegri 
vandamál og höndla þau á 
mismunandi máta, stundum 
illa og stundum vel. Þær eiga 
því meira sameiginlegt með 
raunverulegu fólki sem haldið 
er mannlegum breyskleika. 
Brasilískar sjónvarpsstöðvar 
hafa tekið raunhæfar telenó-
vellur skrefinu lengra og eru 
þekktar fyrir að fjalla um 
ýmis viðkvæm samfélagsleg 
málefni. Í Kólumbíu er 
hinsvegar húmorinn og 
skemmtigildið í fyrirrúmi, 
en þar hefur þróast ákveðin 
tegund telenóvella sem kallast 

kómedíur. Ein sú vinsælasta 
er án efa Yo soy Betty, la fea 
sem ýmsar þjóðir hafa staðfært 
og Íslendingar þekkja sem 
bandaríska kvöldþáttaröð 
undir nafninu Ugly Betty. 

Staðbundnar sápur og 
íslenskar öskubuskur
Vinsældir s.-amerískra 
sápuópera á erlendri grundu, 
er erfitt að útskýra öðruvísi 
en þannig að ævintýrin eigi 
enn stóran sess í menningu 
ólíkra þjóða. Ævintýri um ástir 
og örlög virðast ná til fólks 
hvaðanæva að í heiminum. 
Nútímaævintýrin sem birtast 
á skjánum í telenóvellum, 
ná út yfir landamæri þjóða. 
Hið sama gildir ekki endilega 
um sápuóperur annarra 
landa. Flestar þjóðir hafa 
tekið framhaldssöguformið 
upp á sína arma við sjón-
varpsþáttagerð og í mörgum 
löndum heims er rík hefð fyrir 
sápuóperuframleiðslu. Ástralía 
og Bretland eru þar á meðal, 
en útflutningur á áströlskum 
og breskum sápum hefur ekki 
alltaf heppnast sem skildi. 
Ástralska sápan Neighbours 
missti marks þegar hún 
var tekin til prufusýninga í 
Bandaríkjunum og breskar 
sápur hafa átt erfitt uppdráttar 
utan heimalandsins. 

Ástæðan er einföld; um er 
að ræða staðbundnar sápur 
sem hafa ekki víðtæka 
skírskotun utan síns heima. 
Þær gerast jafnan á litlum 
stöðum eða í minni hverfum 
og gefa tiltölulega raunhæfar 
myndir af samfélaginu sem 
þar þrífst en minna utan 
þess. Á meðan bandarískar 
sápur og s.-amerískar 
telenóvellur taka fyrir 
samskipti milli vellauðugra, 
bláfátækra og flestra stétta 
þar á milli, eru breskar 
og ástralskar sápur mun 
yfirgripsminni og einblína á 

smærri og líkari hópa eins 
og verkamannafólkið sem 
býr á Coronation Street eða 
úthverfanágrannana á Ramsay 
Street.

Þrátt fyrir að áhorf á 
breskar sápur sé hátt þar í 
landi og sérstaklega meðal 
verkamannastéttarinnar, er 
ekki þar með sagt að slíkar 
sápur höfði til áhorfenda 
annars staðar í heiminum. Þeir 
áhorfendur sem þekkja lítt til 
þeirra aðstæðna sem birtast 
þeim á skjánum, finna ekki 
til sömu samkenndar með 
persónunum eða tengsla við 
slíkar sápur. Til þess að tengsl 
myndist þarf víðari skírskotun 
sem nær út yfir landamæri, 
eins og ævintýraminnið í 
telenóvellum er gott dæmi 
um. Stór hluti af aðdráttarafli 
sápuópera felst nefnilega 
í því að geta fundið til 
samsömunar með persónum 
og athöfnum þeirra. Og 
jafnvel þótt íslenskar konur 
geti kannski ekki samsamað 
sig forríkum s.-amerískum 
dekurdrósum sem hárreita 
hver aðra yfir smámunum, 
geta þær vissulega fundið 
til samkenndar með raunum 
búttuðu öskubuskunnar 
Valentinu (Mi Gorda Bella/My 
Sweet Fat Valentina) eða litla 
ljóta andarungans, Bettýjar (Yo 
soy, Betty la fea/Ugly Betty).   

„Greip mig einhvern veginn“ 
Þegar leitað er svara um 
ástæðurnar fyrir vinsældum 
sápuópera meðal almennings, 
reynist viðkvæðið oft vera 
á þá leið að þetta hljóti að 
vera einhvers konar þörf fyrir 
raunveruleikaflótta. Þegar 
gallharðir sápuóperuaðdáendur 
eru inntir svara um ástæður 
fyrir áhorfi sínu, kemur hins 
vegar ýmislegt forvitnilegt í 
ljós. Flestir nefna afslöppun 
frá amstri hversdagsins 
og ánægjuna sem hlýst af 

áhorfinu en aðrir viðurkenna 
að þeir setjist niður fyrir 
framan skjáinn í því skyni 
að fresta heimilisverkum eða 
öðrum skyldum sem bíða 
þeirra heima. Sumir nefna 
vanafestu sem fái þá til að 
fylgjast með daglega og 
jafnvel vana sem hafi gengið 
í erfðir frá fjölskyldumeðlimi. 
Nokkrir nefna tungumálanám 
sem helstu ástæðu fyrir áhorfi 
sínu á erlendar sápuóperur, 
þar sem þeir telja sig geta bætt 
málþekkingu sína með því 
að horfa og hlusta. Enn aðrir 
vilja geta rætt um sápuóperur 
við ættingja og vini og þó 
nokkrir telja beinlínis að um 
fíkn sé að ræða og sápur séu 
vanabindandi sjónvarpsefni. 
Vel flestir aðdáendur eru þó 
harðir á því að um jákvæða 
fíkn sé að ræða og örfáir, ef þá 
nokkrir, kveðjast skammast sín 
fyrir áhorfið.   

Til að fá nánari innsýn í 
hugarheim sápuóperuaðdáenda 

voru nokkrir þeirra spurðir 
spjörunum úr. Þeirra á meðal 
eru þær Saira Monjarraz 
Cordova, heimavinnandi 
húsmóðir í Mexíkó og Eirdís 
Ragnarsdóttir, 15 ára nemandi 

í Seljaskóla og fastagestur 
á sápuóperuspjallsíðum á 
huga.is. Saira segist horfa á 
telenóvellur daglega í miðri 
viku og það séu að meðaltali 
15 þættir á viku enda eru þrjár 
sápur í uppáhaldi hjá henni 
sem hún þurfi að fylgjast 
með. „Ég horfi á Cuna de 
lobos,  Amor en custodia 
og Se busca un hombre en 
hún er í mestu uppáhaldi 
hjá mér af því að hún fjallar 
um samskipti kynjanna og 
hvernig karlmenn hegða 
sér.“ Hún kveðst aðallega 
horfa sér til afþreyingar af 
gömlum vana og viðurkennir 
að hún afþakki stundum 
heimboð eða fórni öðru 
skemmtanahaldi til að horfa 
á spennandi lokaþætti. Eirdís, 
sem er kínversk í aðra ættina, 
er mikil áhugamanneskja 
um kínverskar, kóreskar og 
tævanskar sápur sem hún 
nálgast á netinu. Hún segir 
móður sína hafa smitað sig 

af áhuganum en hún hafi 
sjálf byrjað að horfa fyrir 
um tveimur árum. „Fyrst 
þegar ég byrjaði að horfa, 
fattaði ég ekki að þetta væri 
sápa en svo fór ég að horfa á 

Úlfabælið er ein vinsælasta telenóvellan í Mexíkó frá upphafi. Hún var framleidd af Televisa á 9. 
áratugnum og m.a. flutt út til Bandaríkjanna og Ástralíu.

Litli, ljóti andarunginn Bettý er leikin af fríðleiksstúlkunum 
Ameríku Ferrera í bandarísku útgáfunni og Önu Maríu Orozco í 
þeirri kólumbísku.

Ugly Betty hefur verið endurgerð í 
fjölmörgum löndum og aðalpersónan hefur 
heitið ýmsum nöfnum. Þeirra á meðal eru 
Lotta í Hollandi, Maria í Grikklandi, Bea á 

Spáni og Nina í Króatíu.
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þetta í tölvunni því þetta var 
skemmtilegt og greip mig 
einhvern veginn.“ Eirdís vill 
þó ekki meina að hún sé háð 
áhorfinu og segist aðallega 
horfa þegar hún hafi ekkert 
annað við að vera. 

Kóreska dramabylgjan
„Núna horfi ég kannski 
á svona sex þætti í viku 
og fylgist með nokkrum 
sápuóperum í einu,“ segir 
Eirdís sem tekur það þó 
skýrt fram að hún rugli 
ekki söguþráðum þeirra 
saman því þær séu allar 
mjög mismunandi að gerð. 
Þær gerist bæði í nútíma og 
fortíð og sumar þeirra séu 
heljarmikil búningadrama sem 
gerist á fyrri öldum. 

Hún á erfitt með að gera upp á 
milli uppáhaldssápuóperanna 
sinna en nefnir Kaffiprinsinn 
sem er ein sú vinsælasta í 
Kóreu og I’m sorry I love You. 
„Það er sorglegasti þáttur sem 
ég hef nokkurn tímann séð. 
Ég þurfti geðveikt mikið að 
gráta því aðalgaurinn vissi 
að hann væri að deyja og svo 
átti hann mömmu sem vissi 
ekki að hann væri til og svo 
dó hann að lokum. Þetta var 
geðveikt mikið drama,“ segir 
Eirdís sem horfir aðallega á 
asískar unglingasápur sem hún 
segir líkjast Gossip Girl, One 
Tree Hill og fleiri bandarískum 
unglingaþáttum, nema hvað 
minna fari fyrir gæðunum í 
þeim kóresku og tævönsku. 
Hún er þó hrifnari af þeim því 
það sé miklu meira um að vera 
í þeim og ólíkt þeim amerísku 
endi þær alls ekki allar vel, 
þótt þær séu sérstaklega 
ætlaðar unglingum. Auk 
þess sem henni þykja asísku 
strákarnir líka sætari. 
Slíkar unglingasápur 
eru einmitt afbrigði af 
sápuóperum sem þróast hefur 

frá því á 10. áratugnum í 
nokkrum Asíulöndum, og 
nýtur sívaxandi vinsælda 
meðal asískra innflytjenda 
í Bandaríkjunum og víðar. 
Hin svonefnda kóreska 
dramabylgja hefur ennfremur 
haldið innreið sína á s.-
ameríska sápuóperumarkaðinn 
og öðlast talsverðar vinsældir 
í Mexíkó, Perú, Chile 
og Brasilíu. En kóresku 
dramaseríurnar eiga það 
sammerkt með rómönsku 
telenóvellunum að vera 
framleiddar með fyrirfram 
ákveðnum þáttafjölda (á 
bilinu 16 – 200) og fjalla 
um ástir, átök og örlög 
elskenda. Ævintýraminnið 
um baráttu góðs og ills er 
einnig til staðar í kóresku 
dramasápunum, þrítalan 
kemur fyrir í fjölmörgum 
ástarþríhyrningum, jafnvel 
vonda stjúpan úr ævintýrunum 
sem birtist í líki illgjörnu 
tengdamóðurinnar í telenó-

vellunum er þar á vísum 
stað. Þeim má svo skipta í 
tvo flokka eftir efnistökum 
og umgjörð; annars vegar 
í nútímaástarævintýri sem 
gjarnan innihalda þekktar, 
asískar poppstjörnur í aðal-
hlutverkum og hins vegar í 
hádramatíska búningaþætti 
með sögulegum tilvísunum í 
kóreska sögu.

Sápa með móðurmjólkinni
Bæði Eirdís og Saira eiga 
sínar uppáhaldspersónur/
leikara sem þær halda með í 
blíðu og stríðu og þarf ekki 
að koma á óvart að báðar 
velji þær föngulega karla sem 
sitt uppáhald. Eirdís nefnir 
ungstirnið Eric Mun sem 
leikið hefur í fjölmörgum 
kóreskum unglingasápum 
auk þess að vera rappari og 
fyrirsæta. Saira er hrifnust af 
José Carlos sem leikinn var af 
Gonzalo Vega í Cuna de Lobos 
(e. Crib of Wolves), einni 
allra vinsælustu telenóvellu 
Mexíkó sem frumsýnd var 
á árunum 1986-’87 og var 
svar þeirra Mexíkóa við 
bandarísku sápunum Dynasty 
og Dallas. Saira segist kunna 
að meta góðmennsku hans en 
persónan José Carlos gegndi 
þar svipuðu hlutverki og 
Bobby Ewing í Dallas. „Hann 
er góði gæinn í þáttunum og 
á ekki skilið hvernig komið 
er fram við hann.“ Spurðar að 
því, hvort þær telji mögulegt 
að persónurnar gætu verið 
raunverulegar og söguþræðir 
uppáhaldssápanna þeirra 
geti átt sér stað í alvörunni, 
eru þær báðar nokkuð 

sannfærðar um það. Saira: 
„Já, ég er viss um að svona 
fólk er til og sumar sápurnar 
fjalla um alvöru málefni 
eða raunveruleg vandamál, 
félagsleg og pólitísk.“ Eirdís: 
„Já, ég held að það sé mikið 
að gerast í lífi sumra, fullt af 
drama og svoleiðis. Kínversku 
sápurnar eru kannski ekki 
mjög raunverulegar því það 
er eiginlega of mikið í gangi 
í þeim en þessar kóresku 
eru raunverulegri og gerast 
stundum í fátækrahverfum.“

Þegar þær eru beðnar að 
útskýra vinsældir sápuópera, 
nefna báðar samkenndina sem 
myndast milli áhorfenda og 
persónanna. Eirdís: „Fólk 
finnur til með persónunum, 
maður getur lifað sig inn í 
þetta.“ Saira: „Áhorfendum 
líkar að fylgjast með lífi 
annarra og lifa sig inn í 
það.“ Hún tekur einnig 
fram að áhorf á telenóvellur 
sé mikilvægur partur af 
mexíkóskri menningu og 
að börnum sé „kennt“ að 
horfa á þær af mæðrum 
sínum. Í Mexíkó séu 
konurnar mestmegnis heima 
við með börnin síðdegis á 
meðan eiginmennirnir 
 eru útivinnandi. Sjaldgæft 
sé að eiga fleiri en eitt 
sjónvarpstæki á hverju heimili 
og því neyðist börnin til að 
horfa á það sama og mæður 
þeirra. Áhuginn „erfist“ því 
gjarnan frá mæðrum til barna, 
sérstaklega stúlkna. Saira telur 
áhorfið ekki vera tímasóun 
því sjálf hafi hún lítið annað 
að gera en hugsa um heimilið, 
eiginmanninn og börnin. 
Reyndar sé sýningartíminn 
kærkomin hvíld fyrir hana 
frá þeim störfum, sem hún 
hlakki til á hverjum degi. 
Eirdísi finnst áhorfið dálítil 
tímaeyðsla og viðurkennir 
að svefninn fari svolítið 
forgörðum hjá henni því hún 

horfi oft á þætti í tölvunni 
á kvöldin og fram á nætur. 
„Þegar ég er komin inn í 
spennandi þætti, verð ég að 
halda áfram að horfa. Ég gæti 
alveg sofið meira en það er 
ekkert svo stórt atriði, ég þarf 
ekki svo mikinn svefn,“ segir 
hún og kímir.

Aðdáendur án landamæra
Hvorki Saira né Eirdís 
segjast skammast sín fyrir 
áhorfið enda horfi þær sér 
til skemmtunar og viti vel 
að þetta séu leiknar og ýktar 
útgáfur af raunveruleikanum. 
Eirdís: „Af hverju að 
skammast sín, þetta eru bara 
þættir. Ég skil ekki af hverju 
fólki finnst það asnalegt. 
Maður þarf ekkert að horfa á 
þetta en það er bara gaman.“ 
Saira: „Ég er svo heppin að 
hér er þetta orðinn hluti af 
menningarhefðinni og það 
þykir bara alveg sjálfsagt að 
maður fylgist með einni eða 
fleiri telenóvellu.“ 

Báðar eru þess fullvissar að 
þær muni halda áfram að horfa 
á sápuóperur/telenóvellur 
um ókomna framtíð enda 
hafi þær mikla ánægju af 
því. Eins hafi þær gaman 
af að ræða við vini sína og 
aðra sápuóperuaðdáendur 
um gang mála. Saira segir þó 
líf sitt ekki mundu breytast 
til mikilla muna ef hún 
hefði ekki telenóvellur til að 
horfa á, nema hvað það væri 
gleðisnauðara ef eitthvað 
væri. Eirdís telur þó að henni 
yrði kannski meira úr verki 
ef hún hefði ekki sápurnar til 
að horfa á og ræða um. „Líf 
mitt væri eins án sápuópera, 
nema hvað ég myndi ekki vera 
að tala um einstaka leikara 
eða sökkva mér í dagdrauma 
um þá og kannski gera meira. 
Veit samt ekki hvað það ætti 
að vera, hanga í tölvunni 
kannski,“ segir þessi ungi 

sápuóperuaðdáandi að lokum 
og glottir út í annað. 

Þrátt fyrir að þær stöllur 
Saira og Eirdís séu af 
ólíkum kynslóðum, búi 
í sitthvorri heimsálfunni 
og tilheyri mismunandi 
menningarsamfélögum, 
eiga þær sér sameiginlegt 
áhugamál, sápuóperuáhorfið. 
Jafnvel þótt þær þekkist 
ekki og horfi ekki á sömu 
sápurnar, eru hugmyndir þeirra 
og viðhorf til áhugamálsins 
svipaðar. Þær eru báðar 
meðlimir í óformlegum 
samtökum sápuóperu- og 
telenóvelluaðdáenda sem 
dreifðir eru um allan heim. Ást 
án landamæra, Love Without 
Borders, Amor sin fronteras, 
Liebe ohne Gränzen eða hvaða 
aðra þýðingu sem þessi þekkta 
menningarklisja fær – ástin 
á sápuóperum fyrirfinnst á 
flestöllum tungumálum. 

Áhorfstölurnar segja sína sögu 
og það gera áhorfendurnir 
líka þegar þeir eru spurðir 
út í viðhorf sín til þessa 
vinsæla sjónvarpsefnis. Hvort 
sem horft er á mexíkóska 
telenóvellu í Þýskalandi, 
franska Feuilleton í Rússlandi 
eða kóreskt drama á Íslandi, 
er svarið oftast á þá leið 
að áhorfið veki ánægju og 
gleði, steli stundum tíma og 
geti orðið ávanabindandi en 
veki sjaldnast skömm. Enn 
hefur enginn séð ástæðu 
til þess að stofna samtökin 
Sápuóperuaðdáendur án 
landamæra en ljóst er að 
sápan sem sameiningarafl, nær 
út yfir landamæri þjóða.  
 

„Þegar ég er komin inn í spennandi þætti 
verð ég að halda áfram að horfa.“

Eirdís Ragnarsdóttir fylgist 
grannt með kínverskum, 
kóreskum og tævönskum 
sápuóperum.

Hong Gil Dong er nýleg dramasápa frá S.-Kóreu þar sem ástarþríhyrningur er í forgrunni.
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