
Ástin spyr hvorki um stétt 
né stöðu, ástin fæst hvorki 
keypt né seld. Hún kallar og 
þú með geði glöðu, kastar 
þínu hjarta á ástarinnar eld. 
Svo syngur ballöðukóngur 
Íslands, Björgvin Halldórs 
við texta eins vinsælasta 
söngvaskálds landsins, 
Valgeirs Guðjónssonar. Þessir 
mætu tónlistarmenn semja 
hér og syngja um þekkt stef 
úr vinsældamenningunni sem 
gengur út á þá kenningu að 
ástin sé sterkari en auðæfi og 
völd og að hún sé ekki föl. 
Ákaflega göfug og rómantísk 
kenning en við sem hlustum 
teljum okkur flest vita betur. 
Við vitum að til er fólk sem 
giftist til fjár og þekkjum 
sögur af hjónaböndum milli 
konungborinna og almennra 
borgara sem farið hafa illilega 
í hundana. 

Erlend slúðurblöð eru 
uppfull af myndum af 
stúlkum sem vart eru 
komnar af barnsaldri með 
fjörgamla milljarðamæringa 
upp á arminn (og ósjaldan 
hangandi upp á barminn) og 
raunverulegum prinsum sem 
skilja við alþýðlegu konurnar 
sínar. Afleiðingin er sú að 
við erum einkar gagnrýnin á 
svona klisjur um ástina. Við 
raulum kannski með laginu og 
hrífumst með þegar konungleg 
brúðkaup eru sýnd í beinni, 
en erum samt mátulega 
kaldhæðin þegar kemur að því 
að túlka textann eða spá fyrir 
um líftíma hins konunglega 
hjónabands. Kaldhæðni er 
einmitt líka lýsandi fyrir 
klisjukennt sjónvarpsefni 
sem notið hefur mikilla 
vinsælda meðal almennings, 
sápuóperurnar.    

Útúrsnúningur á ástinni
Ástin spyr hvorki um stétt né 
stöðu, ástin fæst hvorki keypt 
né seld. Hún kallar og þú með 
geði glöðu, kastar þínu hjarta 
á ástarinnar eld. Þessar þekktu 
línur gætu allt eins verið 
innihaldslýsing á sápuóperu. 
Sápur snúast um ástina en 
þær eru líka útúrsnúningur 
á ástinni. Kaldhæðnir 
handritshöfundar sápuópera 
eru sífellt að leggja prófsteina 
á leið elskenda í þeim og 
kanna hvort ástin haldi velli. 
Hvort ástir gangi upp milli 
ríkra og fátækra, ellismella 
og ungmeyja, ættstórra og 
munaðarlausra, auðmanna og 
gengilbeina. Niðurstaðan er 
í flestum tilfellum á þá leið, 
að svo sé ekki eða að minnsta 

kosti aðeins tímabundið. 
Eftir langan aðdraganda að 
því þegar bláfátæk, kvenkyns 
söguhetja (oftast) nær loks 
ástum draumaprinsins af ríkum 
ættum og allt virðist ætla að 
enda með ævarandi ástarsælu, 
bankar ógæfan upp á og ástin 
brennur út. Ekki líður þó á 
löngu þar til ástin kallar á ný 
og söguhetjurnar kasta hjörtum 
sínum aftur á kulnaða glóð 
og tendra nýja ástarblossa, 
oftast nær með nánum vini 
eða fjölskyldumeðlimi gamla 
elskhugans. Þessi brunaútsala 
á heitum ástartilfinningum 
gengur því í endalausa 
hringi í sápuóperum og eina 
undankomuleiðin er sú að 
elskendurnir séu skrifaðir út 
úr handritinu á meðan ástin 

er enn á lífi. En svona er nú 
kaldhæðni fyrirfram rituðu 
örlaganna.

Fyrir alla, konur og karla
Annað sem tengir 
sápuóperurnar við ástina 
sem nær út yfir auð og 
stéttaskiptingu, er áhorfið 
á þær sem nær að sama 
skapi út yfir ólíkar stéttir 
og þjóðfélagshópa. Ást 
aðdáenda á sápuóperum hefur 
lengi verið rannsóknarefni 
fræðimanna sem furða sig á 
viðtökum þessa sjónvarpsefnis 
og því hve aðdáendahópur 
þeirra er breiður. Femínistar 
hafa verið duglegir að taka 
þetta tiltekna dagskrárefni 
til athugunar og greiningar 
enda um að ræða efni sem 

upphaflega var ætlað konum. 
Meginmarkhópur sápuópera 
var í upphafi heimavinnandi 
húsmæður og sú staðalmynd 
af sápuóperuaðdáendum 
hélst nánast óbreytt þar til 
kvennabyltingin átti sér 
stað og konur streymdu út 
á vinnumarkaðinn. Konur 
hafa eftir sem áður verið 
í meirihluta áhorfenda á 
sápuóperur en æ fleiri karlar 
hafa bæst í stóran hóp 
sápuóperuaðdáenda síðastliðna 
áratugi. 

Önnur staðalmynd af 
sápuóperuáhorfendum, 
sem meðal annars er ansi 
útbreidd hérlendis, er sú að 
aðdáendurna megi helst finna 
í setustofum elliheimilanna. 

Vissulega kveikja fjölmargir 
eldri borgarar daglega á 
uppáhaldssápunni sinni en 
þeir eru síður en svo einir um 
það. Sápuóperuaðdáendur 
eru á öllum aldri og það 
sem meira er, ást þeirra á 
sápum nær líka út yfir stétt 
og stöðu. Þótt hér á landi sé 
lítil sem engin stéttaskipting 
á borð við þá sem þekkist 
víða í öðrum löndum, má 
sjá vissa tilhneigingu hér til 
svipaðrar aðgreiningar milli 
menntaðra og ómenntaðra, 
hátekju- og láglaunafólks. 
Það kemur þó ekki að sök 
þegar grennslast er fyrir um 
sjónvarpsáhorf þessara hópa. 
Ungir sem aldnir, konur 
og karlar, lögfræðingar og 
ræstitæknar, atvinnurekendur 
og atvinnulausir, finna má 
einstaklinga úr öllum þessum 
hópum sem horfa á sápur. 
En hvað skyldi laða allt þetta 
ólíka fólk að skjánum dag eftir 
dag og suma ár eftir ár?  

Afslappandi og ekkert til að 
afsaka
„Þetta er fín afslöppun og bara 
eitthvað sem ég hef vanið mig 
á, örugglega út af mömmu,“ 
segir Guðný Bára Jónsdóttir, 
14 ára Akureyrarmær sem 
horfir reglulega á Nágranna 
og unglingasápurnar One Tree 
Hill og Gossip Girl, ásamt 
móður sinni. „Ég bara veit 
það ekki, þetta er orðinn hluti 

af einhverri rútínu held ég. 
Maður þekkir orðið fólkið 
og þetta er ágætt til að losna 
undan amstri dagsins og láta 
aðra sjá um vandamálin,“ 
svarar Einar Bragi Jónsson, 
31 árs háskólanemi og 
Nágrannaaðdáandi til margra 
ára. Hanna Lillý Karlsdóttir, 
29 ára lögfræðingur hjá 
Einkaleyfastofu, er sammála 
því að þetta sé tilvalin 
afslöppun og kveðst jafnvel 
hafa skipulagt próflesturinn á 
námsárunum með pásum til 
að horfa á Leiðarljós, eina af 
uppáhaldssápunum sínum. 

„Núna kveiki ég stundum á 
sjónvarpinu þegar ég kem 

heim eða horfi á hálfan þátt 
í ræktinni. Stundum flýti 
ég mér heim úr vinnunni 
ef ekkert sérstakt liggur 
fyrir.“ Öll eru þau stoltir 
sápuóperuaðdáendur og neita 
því að hafa nokkurn tímann 
skammast sín fyrir áhorfið. 
Hanna: „Mér finnst ekkert 
að því að viðurkenna að ég 
horfi á þetta. Það er samt 
rosalega oft sem maður fær 
hneykslunarsvip þegar maður 
segist horfa á GL (Guiding 
Light). En svo kemur alltaf 
upp úr kafinu að einhver annar 
hefur gert það líka.“

„Allavega hálfur sannleikur“
Einar, fulltrúi karlkyns 
sápuóperuaðdáenda í þessu 
viðtali, segist heldur ekki sjá 
neitt athugavert við sitt eigið 
áhorf en að hann gæti þó 
trúað að sumir karlmenn ættu 

erfiðara með að viðurkenna 
áhorf á það sem kalla mætti 
dæmigerðar kvennasápur þar 
sem dramatíkin er allsráðandi. 
En Nágrannar teljast alla 
jafna ekki til þeirra þar sem 
sú þáttaröð höfðar sérstaklega 
til breiðari áhorfendahópa 
bæði hvað varðar aldur og 
kyn. Þessu hafa Ástralir 
m.a. náð fram með því að 
hafa stóran leikarahóp sem 
brúar öll aldursbil og leggja 
áherslu á að skapa nokkuð 
raunsanna eftirmynd af 
raunveruleikanum.
 
„Já, ég held það sé 
rétt að Nágrannar gefi 
nokkuð raunsæja mynd af 

Sápan spyr hvorki um stétt 
né stöðu
Nína Margrét Jónsdóttir

„Þetta er fín afslöppun og bara eitthvað 
sem ég hef vanið mig á, örugglega út af 

mömmu.“

Guðný Bára Jónsdóttir. 

Mikil sorg ríkti á Ramsay-götu og meðal aðdáenda Nágranna þegar vingjarnlegi táningurinn Stingray 
Timmins, leikinn af Ben Nicholas, hlaut ótímabæran dauðdaga.
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„Maður þekkir orðið fólkið og þetta er 
ágætt til að losna undan amstri dagsins 

og láta aðra sjá um vandamálin.“



veruleikanum. Þar er tekið 
á flestum samfélagslegum 
vandamálum og þó það sé 
nú stundum farin dálítið 
snúin leið að því, þá er þetta 
mjög kristilegur boðskapur 
þar sem það góða sigrar 
alltaf á endanum,“ segir 
Einar. „Auðvitað lenda 
handritshöfundarnir stundum 
í klemmu og þvælan 
getur vissulega orðið það 
yfirgengileg stundum að 
maður stendur upp og hættir 
að horfa. En svona á heildina 
litið, þá er þetta allavega 
hálfur sannleikur.“ 

Misjafnlega raunhæfar
Einar hefur einnig hugmyndir 
um það af hverju Nágrannar 
höfði meira til stráka en aðrar 
sápur og telur það stafa af 
því að það sé mikið af ungu 
fólki í þeim og sætar stelpur. 
Auk þess gerist þættirnir að 
miklu leyti utandyra og fjalli 
stundum um íþróttir sem 
flestir strákar hafi gaman af. 
„Ástralskur raunveruleiki er 
kannski ekki svo frábrugðinn 
íslenskum, nema bara betra 
veður,“ segir Einar sem gæti 
alveg séð sumar persónurnar 
fyrir sér sem nágranna sína. 
„Þetta eru í raun og veru 
eins og nágrannar mínir, ég 
hef miklu minni samskipti 
við raunverulega nágranna 
mína.“ Guðný og Hanna 
eru ekki jafn vissar um að 

þættirnir gefi raunhæfa 
mynd af veruleikanum eða 
hvort persónurnar gætu verið 
venjulegt fólk enda sápurnar 
sem þær fylgjast með, mun 
ýktari en Nágrannarnir á 
Ramsey götu. 

Guðný: „Já og nei, sumt 
er of ýkt en stundum er 
þetta bara næstum eins og 
veruleikinn. Krakkarnir í 
One Tree Hill og Gossip 
Girl eru samt einum of sætir 
og fullkomnir finnst mér.“ 
Hanna: „Nei, þetta er ekki 
mjög raunhæft því það eru 
ótrúlegustu hlutir sem koma 
fyrir þetta fólk. Þeir eru ansi 
margir sjúkdómarnir sem þetta 
fólk lifir af, læknavísindin 
eru ekki í hávegum höfð 
og mörg dæmi um að fólk 
deyi og dúkki svo upp aftur. 
Varðandi ástamálin, þá er 
örugglega til fólk sem þykir 
eðlilegt að skipta oft um maka 
innan sömu fjölskyldunnar 
en í flestum tilfellum er þetta 
frekar ýkt og á sér litla stoð í 
raunveruleikanum. Ég meina, 
það er nú ekki eðlilegt að 
manneskja gangi með tvíbura 
sem eiga sitthvorn föðurinn,“ 
segir hún og hlær.   
   
Spunnið í frístundum
Aðspurð um ástæðurnar fyrir 
miklum vinsældum sápuópera 
telja öll þrjú að afslöppun 
og dægrastytting ráði þar 
miklu en einnig ávani. Guðný 
segir sápurnar kjörnar til að 
sökkva sér í líf annarra og 
gleyma sínu eigin og Einar 
heldur að það höfði til fólks 
að geta flúið raunveruleikann 
um stund og gengið að svona 
fólki sem vísu, fólki sem 

krefjist einskis af manni. 
Hanna vill þó ekki meina að 
veruleikaflótti sé aðalatriðið, 
heldur sú staðreynd að 
áhorfendur setjist fyrir framan 
sjónvarpið og detti einhvern 
veginn inn í þetta. „Maður 

fer bara að fylgjast með 
atburðarrásinni vinda upp á 
sig og svo næstu og næstu...“ 
Hér lýsir Hanna úthugsaðri 
aðferð handritshöfundanna til 
að fá áhorfendur til að fylgjast 
með framhaldinu, semsé að 
viðhalda mörgum opnum 
söguþráðum sem áhorfendur 
svo fylgja eftir af einskærri 
forvitni um hvað gerist næst. 

Áhorfendur fylla jafnframt 
í eyðurnar og spinna sínar 
eigin sögur meðan beðið 
er eftir framhaldinu. Þessi 
formúla hefur náð sérstaklega 
vel til kvenna og þegar 
viðmælendurnir eru beðnir 
um að útskýra vinsældir 
sápuópera meðal kvenna, 
segir Hanna að hugsast geti að 
þær séu forvitnari um slúður 
og fleiri mál. Einar hefur 
einnig heyrt af konum sem 
festist yfir þessu dagskrárefni 
í barneignum og haldi svo 
áfram tryggð við það. „Það 
má svosem koma með einhver 
huglæg karlrembusjónarmið 
um að konur séu meira 
heimavið en karlar. Ég veit 
það ekki, ég þori varla að 
segja það,“ segir þessi ólíklegi 
sápuóperuunnandi sem 
sjálfur hefur tengst Grönnum 
tryggðaböndum.

„Ekki verra en Formúlan“
Þegar minnst er á miklar 
vinsældir sápuópera meðal 
kvenna verður ekki hjá því 
komist að spyrja aðdáendurna 
hvað þeim finnist um þá 
útbreiddu skoðun að sápur 
tilheyri lágmenningu. 
Konur hafa löngum verið 
álitnar eiga stóran þátt í 
uppruna lágmenningar, ekki 
síst vegna áhuga þeirra á 
tilfinningaríkum bókmenntum 
á borð við nóvellur fyrr á 
öldum. Hanna: „Nei, ég get 
ekki verið sammála því að 
þetta sé lágmenning. Af hverju 
ætti þetta að vera á lægra plani 

en annað sjónvarpsefni? Þetta 
er bara skáldaður söguþráður 
með leikendum, þótt flétturnar 
séu oft á tíðum fáránlegar. 
Sumir raunveruleikaþættir 
finnast mér vera á miklu lægra 
plani en sápur.“ 

Guðný: „Það er bara bull 
að þetta sé ómerkilegra en 
eitthvað annað, a.m.k. er 
þetta ekki verra en bílaþættir 
fyrir karlana eins og Top 
Gear og Formúlan.“ Einar er 
ekki jafn snöggur til svars og 
stelpurnar en segist þó ekki 
myndu flokka sápur undir 
lágmenningu sérstaklega. 
„Það er samt nokkuð til í því 
enda lítill tími sem gefst til að 
vinna efnið, en þetta er bara 
svipað og haldið er fram um 
popptónlist og bíómyndir.“

Alíslensk sápa vekur 
aulahroll
Íslendingar hafa tekið 
þessum úthrópuðu fulltrúum 
lágmenningarinnar opnum 
örmum og framleitt bæði 
popptónlist og bíómyndir 
með góðum árangri í fjölda 

ára, en enn hefur ekkert bólað 
á sápuóperum úr íslenskum 
raunveruleika. Einar og Hanna 
hafa sterkar skoðanir á því 
af hverju slík sápa myndi 
ekki ganga upp. Einar: „Nei, 
það tel ég alveg ómögulegt. 

Framleiðslan, vinnan og 
allt í kringum þetta, nei ég 
sé það ekki fyrir mér. Eini 
möguleikinn á söguþræði 
sem myndi virka væri lýsing 
á lífinu í litlum smábæ úti 
á landi þar sem allir þekkja 
alla.“ 

Hanna: „Úff, nei ég myndi fá 
alltof mikinn aulahroll ef ég 
ætti að fara að fylgjast með 
íslenskri sápuóperu. Leikurinn 
verður oft svo stirður hérna. 
Ekki það að sápuóperur séu 
vel leiknar, langt því frá,“ 
segir Hanna sem telur að það 
þurfi ótrúlegt hugmyndaflug 
til að setja saman sápuóperu. 
„Það þarf stöðugt að vera að 
flækja atburðarrásina, þannig 
að ég held að þetta myndi ekki 
ganga upp.“ Samt sem áður 
getur hún vel séð ýmislegt 
líkt með íslenskum veruleika 
og erlendum sápuóperum, 
sem fjalli oftar en ekki um 
samskipti auðugra við allt 
hitt fólkið. „Það er svo 
margt í þjóðfélaginu sem 
er mjög sápuóperukennt 
eins og Spaugstofan og 

Áramótaskaupið hafa sýnt 
fram á.“ 

Stutt á milli gríns og sápu
Þeim Einari, Guðnýju og 
Hönnu hefur þó ekki dottið 
til hugar að semja sín eigin 

Stefan Dennis hefur leikið skúrkinn Paul Robinson í Nágrönnum síðan 1985, með hléum. Honum 
hefur verið líkt við höfuðskúrkinn úr Dallas og kallaður J.R. Junior.

Einar Bragi Jónsson

„Þvælan getur vissulega orðið það 
yfirgengileg stundum að maður stendur 

upp og hættir að horfa.“
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atburðarrásinni vinda upp á sig og svo 

næstu og næstu...“



handrit að sápuóperum og láta 
sér nægja að horfa á grínþætti 
úr íslenskum veruleika. En 
þess má geta að sú íslenska 
þáttaröð sem hefur komist 
hvað næst því að teljast 
sápuópera, var grínþáttaröðin 
Fastir liðir eins og venjulega 
(léttur fjölskylduharmleikur 
í 6 þáttum) sem sýnd var við 

góðar undirtektir í Sjónvarpinu 
árið 1985. Þrátt fyrir að 
þættirnir hafi aðeins verið sex 
talsins, var efnisumgjörðin 
í ætt við sápuóperur en þar 
skiptust á skin og skúrir 
í samskiptum nokkurra 
nágrannafjölskyldna af 
mismunandi þjóðfélagsstigum. 
Enn hefur engin íslensk 
sjónvarpsstöð lagt í 
framleiðslu á daglegri 
sápuóperu en Hanna segist 
myndu taka vel á móti 
hverjum þeim leikstjóra sem 
kæmi á Einkaleyfastofu með 
grípandi nafn á nýrri, íslenskri 
sápu. Reyndar fer hver að 
verða síðastur að setja nýjar 
sápuóperur á sjónvarpsmarkaði 
erlendis, því endalokum 
þessa dagskrárefnis hefur 
verið spáð. Með aukinni 
netnotkun og óhagstæðara 
efnahagsumhverfi, hefur 
dregið mikið úr vinsældum 
og framleiðslu sápuópera á 
undanförnum árum.   
 
Niðurskurður næst á 
dagskrá
Sápuóperuframleiðendur hafa 
reynt að stemma stigu við 
þessari þróun til dæmis með 
ódýrari framleiðsluaðferðum 
sem ekki hafa þó allar mælst 

vel fyrir. Framleiðendur 
Leiðarljóss reyndu til 
dæmis nú nýlega að breyta 
kvikmyndatökunni á þann 
hátt að hún yrði meira í 
ætt við heimildarmyndir 
og raunveruleikasjónvarp, 
í því skyni að laða að 
yngri áhorfendur og lækka 
tökukostnað. Þessi breyting 
hefur ekki haft erindi sem 
erfiði því nýlegar fregnir 
herma að CBS áætli að hætta 
framleiðslu sápunnar frá 
og með haustinu. Íslenskir 
aðdáendur Leiðarljóss þurfa 
þó ekki að örvænta strax, því 
þeir hafa ennþá um tíu ár upp 
á að hlaupa í þáttunum, svo 
framarlega sem RÚV haldi 
tryggð við þá næsta áratuginn. 

Og ef ekki, þá ættu Íslendingar 
að vera orðnir nógu sjóaðir 
í mótmælum til að andmæla 
slíkum niðurskurði. Hanna 
er allavega handviss um að 
markaðurinn fyrir Leiðarljós 

og Nágranna sé til staðar 
hérlendis. „Eitthvað hlýtur að 
vera að virka. Það hrúguðust 
t.d. inn bréfin í Velvakanda 
þegar RÚV ætlaði að taka 
Leiðarljós af dagskrá eitt 
sumarið fyrir nokkrum árum. 
Ég hef sjálf upplifað þessa 
tilfinningu þegar maður 
ætlar að drífa sig heim og 
horfa á þáttinn og einhver 
íþróttaviðburður er á dagskrá 
í staðinn. Maður verður 
ógeðslega pirraður og hugsar 
stundum eitthvað miður 
fallegt, “ viðurkennir þessi 
eldheiti aðdáandi kankvíslega.     

Svarthvíta hetjan mín
Það er engin tilviljun að 
aðdáendum hlaupi kapp í 
kinn þegar kippa á fornum 
heimilisvinum úr sýningu. 
Margir aðdáendur hafa 
fylgst með sömu sápunum í 
fjölda ára og myndað sterk 
tengsl við persónurnar á 
skjánum. Allir eiga þeir sínar 
uppáhaldspersónur sem þeir 
halda tryggð við í blíðu og 
stríðu. Viðmælendurnir þrír 
eru þar engin undantekning. 
Einar: „Já, maður á sér nú 
uppáhaldskarakter. Ég kann 
vel að meta Paul Robinson 
sem er skúrkurinn í þáttunum. 

Hann hefur gengið í gegnum 
margt, er búinn að fá heilaæxli 
og missa fótinn. En svo verður 
auðvitað að hafa jafnvægi í 
þessu, milli góðs og ills, og 
þá er annar karakter sem ég 
fíla líka og það er sá allra 
heilagasti þarna, Harold 
Bishop.“ 

Guðný er líka hrifin af 
breyskum persónum og nefnir 
Stingray úr Grönnum sem sinn 
uppáhaldskarakter. „Hann var 
í uppáhaldi hjá mér því hann 
var skemmtilegur og þegar 
hann gerði eitthvað af sér, þá 
var það bara upplífgandi.“ 
Hanna kveðst ekki eiga sér 
sérstakt uppáhald en hún 
hefur veitt því athygli að 
enginn karakter í Leiðarljósi 
helst alveg óbreyttur. 
Persónurnar geti verið hreinar 
og óflekkaðar í byrjun en á 
einhverjum tímapunkti ljúgi 
þær, svíki eða fremji einhvern 
ljótan verknað. „Annars þykir 
mér nú alltaf dálítið vænt 
um hana Revu. Hún er ýmist 
voðalega mikið tálkvendi eða 
algjört fórnarlamb og hvort 
sem er, þá snýst allt um hana.“ 

„Hvað er að frétta af 
vitleysingunum?“
Mannlegur breyskleiki er 
enda eitt aðalsmerkið í 
persónusköpun í sápuóperum 
og þótt persónurnar séu oft á 
tíðum ýktar og yfirdrifnar, er 
óhjákvæmilegt að áhorfendur 
finni til tengsla við þær. 
Þetta þarf þó alls ekki að 
þýða að áhorfendur festist í 
sjónvarpsveruleikanum sem 
persónurnar hrærast í og 
flýi eigin raunveruleika, því 

áhorf á sápuóperur býður 
upp á ýmsa möguleika til 
að efla tengsl við fólk í 
raunveruleikanum. Sem dæmi 
má nefna að sápur skapa 
góðan grundvöll til samræðna 
við aðra fjölskyldumeðlimi 
sem horfa, vini og vinnufélaga 
eins og flestir sápuaðdáendur 
geta vitnað um. 

Hanna: „Já, það hefur 
stundum komið sér vel að geta 
rætt um sápur við kunningja 
og vinnufélaga. Það kemur 
alltaf upp úr dúrnum að 
einhver hefur aðeins verið að 
fylgjast með, þótt viðkomandi 
sé kannski ekki alveg inni í 
söguþræðinum. Svo horfir 
amma stundum á þetta og spyr 
mig hvort ég sé að fylgjast 
með vitleysingunum og spyr 
frétta af þeim.“ Guðný: „Já, 
við mamma horfum saman á 
Nágranna og fleiri þætti og 
spjöllum um það sem gerist. 
Svo tala ég stundum við vini 
mína um One Tree Hill.“ 
Einar: „Áhorf mitt hefur 
nú lítið borið á góma heima 
en mömmu finnst það bara 
fyndið. Annars átti ég tvo 
félaga sem fylgdust ágætlega 
með þessu en voru þó tregari 
til að viðurkenna þetta en ég. 
Ég hef nú samt lítið spjallað 
við fólk um þættina og held 
þessu meira fyrir mig.“  

Sköpunargáfan lifir á 
spjallrásunum
Fyrir þá sem kjósa að halda 
sápuóperuáhorfi sínu út 
af fyrir sig eða þekkja fáa 
sem deila áhuganum, eru 
sápuóperusíður á netinu 
kjörinn kostur. Þar gefst 
aðdáendum færi á að fá 
nýjustu upplýsingar um þætti 
og leikara, ásamt því að 
skiptast á skoðunum við aðra 
sápuóperuaðdáendur víðsvegar 
um heiminn, á þartilgerðum 
spjallrásum. Umræðurnar geta 
orðið ansi heitar og sitt sýnist 
hverjum um framvinduna í 
uppáhaldssápunni frá degi til 
dags. 

Þeir sem eru ósáttir við 
söguþráð sápunnar geta 
svo spreytt sig á því að 
skrifa sína eigin útgáfu 

af framhaldi þáttanna í 
svonefndum aðdáendaspuna 
(e. fan fiction), sem aðrir 
aðdáendur geta lesið og gert 
athugasemdir við. Óhætt er 
að segja að spjallsíðurnar 
séu einstaklega lifandi 
vettvangur skoðanaskipta og 
jafnframt vettvangur þar sem 
sköpunargáfa áhorfenda fær 
að njóta sín. Þar kemur einnig 
glögglega í ljós rík kímnigáfa 
sápuóperuaðdáenda, en segja 
má að hún sé ómissandi 
þáttur í sápuóperuáhorfi og 
umræðum um sápur.  

Hláturinn tengir 
aðdáendahópinn
Það er í raun og veru 
kímnigáfan sem sameinar 
aðdáendurna í ást sinni 
á sápuóperum. Þeir taka 
sápurnar og sjálfa sig mátulega 
alvarlega og sama gildir um 
handritshöfundana, eins og 
ummæli hinnar nýklónuðu 
Revu Shayne Lewis úr 
Leiðarljósi gáfu berlega til 
kynna, er hún sagðist gjarnan 
vilja heimsækja Genoa City, 
tilbúna borg úr amerísku 
sápuóperunni The Young and 
the Restless. 

Rétt eins og Fastir liðir 
eins og venjulega náðu að 
sameina landsmenn fyrir 
framan skjáinn með góðlátlegu 
gríni af fjölskyldum þar 

sem kynhlutverkunum var 
snúið á hvolf, ná sápur að 
sameina fólk af báðum 
kynjum, mörgum þjóðernum, 
á öllum aldri og úr ýmsum 
stigum samfélagsins, með 
kaldhæðnum húmor þar sem 
fjölskyldulífi og ástamálunum 
er sífellt snúið á hvolf. Og ef 
húmorinn er ekki nægjanlega 
góð ástæða til sápuóperuáhorfs 
má benda á að það er til margt 
verra sjónvarpsefni. Eða 
eins og Hanna orðar það svo 
skemmtilega: „Já, maður getur 
vissulega varið tímanum í að 
horfa á meiri steypu en þetta.“

„Ég hef sjálf upplifað þessa tilfinningu 
þegar maður ætlar að drífa sig heim og 

horfa á þáttinn og einhver íþróttaviðburður 
er á dagskrá í staðinn. Maður verður 

ógeðslega pirraður og hugsar stundum 
eitthvað miður fallegt.“

Hanna Lillý Karlsdóttir

3Sápan spyr hvorki um stétt né stöðu

Kim Zimmer sem Reva Shayne 
Lewis úr Leiðarljósi er ókrýnd, 
en margverðlaunuð, drottning 
sápuóperunnar. Hún hefur 
marga fjöruna sopið á 20 ára 
leikferli sínum í þáttaröðinni og 
m.a. misst minnið, snúið aftur 
frá dauðum oftar en einu sinni 
og jafnvel verið klónuð. 

„Annars þykir mér nú alltaf dálítið vænt um 
hana Revu. Hún er ýmist voðalega mikið 
tálkvendi eða algjört fórnarlamb og hvort   

          sem er, þá snýst allt um hana.“        


