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1. Inngangur 

Segja má að aðdáendur Leðurblökumannsins fái snemmbúna jólagjöf í ár, því í sumar verður 

frumsýnd þriðja, og að öllum líkindum síðasta, kvikmynd leikstjórans Christophers Nolan um 

þessa þekktu persónu, Upprisa myrka riddarans (2012, The Dark Knight Rises). Fyrri myndir 

Nolans, Upphaf Leðurblökumannsins (2005, Batman Begins) og Myrki riddarinn (2008, The 

Dark Knight), nutu mikillar hylli hjá almenningi sem og gagnrýnendum.
1
 Það er því litlu logið 

að segja að undanfarin ár hafi verið með þeim allra farsælustu í 73 ára langri sögu 

Leðurblökumannsins, í það minnsta hvað varðar feril hans á hvíta tjaldinu. 

Samkvæmt því sem vitað er um söguþráð Upprisunnar hefst hún tæpum áratug eftir 

lok Myrka riddarans, þegar Leðurblökumaðurinn snýr aftur til Gotham-borgar eftir 8 ára 

fjarveru. Þeir sem eru kunnugir helstu myndasögunum um Leðurblökumanninn sjá eflaust 

tengingu við myndasögu Franks Miller, Myrki riddarinn snýr aftur (1986, Batman: The Dark 

Knight Returns), en í þeirri sögu ákveður Bruce Wayne að skrýðast Leðurblökubúningum á 

ný eftir tíu ára hlé og segir glæpalýð Gotham-borgar stríð á hendur. Líkt og fyrri myndir 

Nolans er Upprisan byggð að stórum hluta á þekktum myndasögum um Leðurblökumanninn.
2
  

Í þessari ritgerð verður þó hvorki fjallað um Upprisuna né hinar kvikmyndir Nolans. 

Kastljósinu verður þess í stað beint að áðurnefndri sögu Millers og sú leið verður farin að bera 

hana saman við skáldsögu Raymonds Chandler, Svefninn langa (1939, The Big Sleep). Við 

fyrstu sýn virðast reyfari frá lokum 4. áratugs síðustu aldar og myndasaga sem kom út 47 

árum síðar eiga fátt sameiginlegt. Líkindin milli þeirra eru þó talsverð. Þessi sameiginlegu 

einkenni snúa meðal annars að uppruna verkanna, heimsmynd þeirra, yfirbragði og síðast en 

ekki síst að aðalpersónunum, Leðurblökumanninum og einkaspæjaranum Philip Marlowe. 

Þessar persónur eru í forgrunni í umfjöllun og samanburði á Myrka riddaranum og Svefninum 

langa, en persónurnar eru svo miðlægar í báðum verkunum að umfjöllunin um þær mun 

einnig varpa ljósi á verkin sem heild.  

Fyrst í stað verður vikið að verkunum sjálfum, innihaldi þeirra, höfundum og þeim 

jarðvegi sem þau spruttu úr. Þar, sem og í allri ritgerðinni, verður leitast við að varpa ljósi á 

það sem tengir verkin saman. Því næst er komið að aðalumfjöllunarefninu, þeim Philip 

                                                 
1
 Til marks um velgengni umræddra mynda má nefna að Myrki riddarinn var tekjuhæsta kvikmynd ársins 2008 

og er 11. tekjuhæsta mynd allra tíma en hún halaði inn rúman milljarð bandaríkjadala í miðasölu. Myrki 

riddarinn fékk einnig aukna athygli vegna andláts leikarans Heath Ledger, sem fór með hlutverk Jókersins í 

myndinni, en hann lést langt fyrir aldur fram um hálfu ári fyrir frumsýningu myndarinnar. Ledger var svo 

verðlaunaður fyrir besta leik í aukahlutverki á 81. Óskarsverðlaunahátíðinni í febrúar 2009, auk þess sem 

Richard King hlaut Óskarsverðlaun fyrir bestu hljóðblöndun í Myrka riddaranum. 
2
 Christopher Nolan skrifaði handritið að Upphafi Leðurblökumannsins ásamt David S. Goyer og svo handrit 

Myrka riddarans og Upprisu myrka riddarans í samvinnu við bróður sinn Jonathan Nolan.  
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Marlowe og Leðurblökumanninum. Fjallað verður um persónurnar sitt í hvoru lagi þar sem 

athyglinni er beint að þremur atriðum sem tengja þær saman: samfélagsstöðu, 

siðferðisviðmiðum og afstöðu til yfirvalda, laga og reglna. Hvað fyrsta atriðið varðar, þá mun 

athyglin beinast að því hvernig persónurnar standa fyrir utan hið hefðbundna 

samfélagsmynstur, meðal annars hvað atvinnu og fjölskylduaðstæður varðar. Í umfjölluninni 

um siðferðisviðmið þeirra verður fjallað um það hvernig persónurnar setja sér ákveðin viðmið 

og fara eftir þeim í einu og öllu, og hvernig það hefur áhrif á starfa þeirra. Loks verður litið til 

þess hvernig Philip Marlowe og Leðurblökumaðurinn staðsetja sig fyrir utan ramma laga og 

reglna, hvernig afstöðu þeirra til yfirvalds er háttað og hvaða augum þeir líta réttlæti og með 

hvaða leiðum þeir útdeila því.  
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2. Harðsoðinn spæjari 

 

Ég er löggiltur einkaspæjari og hef verið um nokkurt skeið. Ég er einfari, ógiftur, að 

nálgast miðjan aldur, og ekki ríkur. Ég hef setið inni oftar en einu sinni og tek ekki að 

mér skilnaðarmál. Ég er fyrir áfengi og konur og skák og ýmislegt annað. Löggunni er 

ekki mjög hlýtt til mín, en ég þekki nokkrar sem mér líkar við. Ég er innfæddur, 

fæddur í Santa Rosa, báðir foreldrar látnir, hvorki bræður né systur, og þegar ég verð 

drepinn í myrku húsasundi, ef það gerist, eins og gæti komið fyrir hvern sem er í 

mínum bransa, mun engum finnast sem botninn hafi dottið úr lífi hans.
3
 

 

Óhætt er að segja að Humphrey Bogart sé ein þekktasta ímynd rökkurmyndanna. Á 

blómaskeiði þeirra fór hann meðal annars með hlutverk tveggja þekktra einkaspæjara: Sams 

Spade í Möltufálkanum (1940, John Houston, The Maltese Falcon) og Philips Marlowe í 

Svefninum langa (1946, Howard Hawks, The Big Sleep). Frammistaða Bogarts í þessum 

myndum skapaði í raun ímynd spæjara rökkurmyndanna eins og bókmenntafræðingurinn Lee 

Horsley hefur bent á.
4
 Bogart verður því ávallt samofinn þessari ímynd í huga fólks. 

 Ofannefndar myndir eru báðar meðal lykilmynda rökkurmyndagreinarinnar, en 

Möltufálkinn er jafnan talin vera fyrsta rökkurmyndin þótt sú skoðun sé vissulega umdeild.
5
 

Líkt og svo margar rökkurmyndir voru þær byggðar á harðsoðnum reyfurum.
6
 Skáldsögurnar 

Möltufálkinn (1930) og Svefninn langi eftir þá Dashiell Hammett og Raymond Chandler voru 

einnig meðal lykilverka harðsoðna reyfarans,
7
 auk þess sem höfundar þeirra voru meðal 

þekktustu og mikilvægustu höfunda bókmenntagreinarinnar ásamt mönnum á borð við Carroll 

John Daly, James M. Cain, Mickey Spillane og Ross Macdonald (höfundarnafn Kenneths 

Millar). 

 Raymond Chandler verður seint talinn í hópi bráðþroska rithöfunda, enda voru aðrir 

hlutir en skrif ofar í hans huga framan af ævinni. Eftir fyrri heimsstyrjöldina, þar sem hann 

                                                 
3
 Chandler: The Long Good-Bye, bls. 107-108. Allar þýðingar eru mínar nema annað sé tekið fram. 

4
 Horsley: Twentieth-Century Crime Fiction, bls. 77. 

5
 Sjá til dæmis Hirsch: The Dark Side of the Screen: Film Noir, bls. 10-12. 

6
 Vegna vinsælda harðsoðna reyfarans í Hollywood freistuðu margir höfundar hans gæfunnar í draumasmiðjunni. 

Þeirra á meðal var Raymond Chandler, en hann skrifaði handrit rökkurmyndanna Tvítrygging (1944, Billy 

Wilder, Double Indemnity), Bláa dalían (1946, George Marshall, The Blue Dahlia) og Aðkomumenn í lest (1951, 

Alfred Hitchcock, Strangers on a Train) ásamt Czenzi Ormonde. Handrit fyrstnefndu myndarinnar skrifaði hann 

í samvinnu við leikstjóra hennar Billy Wilder, en handritið var byggt á samefndri skáldsögu (1936) James M. 

Cain (sem Chandler hafði afar takmarkað álit á). Chandler fann sig aldrei í Hollywood þau fimm ár sem hann 

starfaði þar og óbeit hans á kvikmyndabransanum skein í gegn í skáldsögunni Litla systir (1949, The Little 

Sister). Sjá Scaggs: Crime Fiction, bls. 69. 
7
 Mynd Howard Hawks er ekki eina kvikmyndaaðlögunin á sögu Chandlers því árið 1978 var frumsýnd önnur 

(og öllu síðri) mynd í leikstjórn Michaels Winner. Þar var Marlowe í meðförum Roberts Mitchum, annars þekkts 

leikara frá blómaskeiði rökkurmyndanna. 
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gegndi herþjónustu, komst hann til metorða innan olíubransans.
8
 Líkt og Philip Marlowe, 

hans frægasta persóna, var Chandler ansi hallur að flöskunni. Svo mjög að drykkjan, og 

fylgifiskar hennar, urðu til þess að hann missti starf sitt árið 1932 og það var fyrst þá sem 

Chandler, þá 44 ára gamall, sneri sér að einhverri alvöru að skrifum. Eins og svo margir 

höfundar harðsoðna reyfarans, þeirra á meðal Dashiell Hammett, hóf Chandler að skrifa sögur 

í „pölp“-tímaritin svokölluðu. Fyrsta sagan hans birtist í Svörtu grímunni (Black Mask), sem 

var þekktasta og virtasta pölp-tímaritið, árið 1933 og bar nafnið „Fjárkúgarar skjóta ekki“ 

(„Blackmailers Don’t Shoot“).  

 Svefninn langi kom út árið 1939, þegar Chandler var kominn á sextugsaldur, og var 

fyrsta af alls átta skáldögum hans um Philip Marlowe.
9
 Söguþráður bókarinnar er flókinn og 

marglaga og það er því nokkrum vandkvæðum háð að gera honum skil í suttu máli (það sama 

á við í tilfelli Myrka riddarans). Raymond Chandler verður enda seint minnst fyrir hæfileika 

til að setja saman söguþráð. Hann var fyrst og síðast listamaður þegar kom að stíl, 

persónusköpun og sköpun á andrúmslofti, en eins og kvikmyndafræðingurinn Foster Hirsch 

hefur komist að orði var það „hvernig sagan er sögð oft ofar á blaði en hvað sagan var um“ 

hjá Chandler.
10

  

Í upphafi Svefnsins langa kemur Philip Marlowe til villu aldraðs og farlama 

auðkýfings, Guys Sternwood hershöfðingja, en sá hefur óskað eftir hjálp hans. Sá gamli biður 

Marlowe um að losa sig undan fjárkúgun manns að nafni Arthur Gwynn Geiger. Auk þess 

segir hann Marlowe frá Rusty Regan, fyrrum tengdasyni sínum (hann var giftur Vivian, eldri 

dóttur hershöfðingjans) sem hafði horfið sporlaust um mánuði fyrr. Í upphafi finnst Marlowe 

málið vera nokkuð einfalt: „Starfið sem hann fékk mér var fyrir lögfræðing. Jafnvel þótt herra 

Arthur Gwynn Geiger [...] reyndist vera fjárkúgari, þá var þetta samt starf fyrir lögfræðing. 

Nema að baki lægi ýmislegt fleira en það sem augað sá. Fljótt á litið hélt ég að það yrði afar 

                                                 
8
 Þegar best gekk var Chandler aðstoðarforstjóri og endurskoðandi hjá South Basin Oil, næststærstu 

olíusamsteypu á Signal Hill svæðinu nálægt Long Beach í Kaliforníu, sem var á þeim tíma ríkasta olíusvæði í 

heiminum. Hann starfaði þar þangað til hann var rekinn árið 1932. Nánar um störf Chandlers innan 

olíubransanas og líf hans áður en hann gerðist rithöfundur sjá Marling: The American Roman Noir: Hammett, 

Cain and Chandler, bls. 188-201. 
9
 Sögur Chandlers um Marlowe voru, auk Svefnsins langa: Far vel, elskan (1940, Farewell, My Lovely), Hái 

glugginn (1943, The High Window), Konan í vatninu (1943, The Lady in the Lake),  Litla systir, Langa kveðjan 

(1953, The Long Good-Bye), Endurleikur (1958, Playback) og Púðlustrengir (Poodle Strings) sem Chandler dó 

frá árið 1959, þá búinn að skrifa fjóra kafla. Glæpasagnahöfundurinn Robert B. Parker kláraði bókina og hún 

kom svo fullgerð út árið 1989.  
10

 Hirsch: The Dark Side of the Screen: Film Noir, bls. 36. 
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gaman að komast að því“.
11

 Annað kemur á daginn. Málið reynist allt annað en einfalt, allt 

annað en skemmtilegt og erfiðara en Marlowe hefði nokkurn tímann órað fyrir.  

Marlowe hefur rannsókn málsins á því að grennlast fyrir um Geiger og kemst að því 

að hann stendur í viðskiptum með klámblöð. Kvöld eitt fylgir Marlowe Geiger eftir og situr 

um heimili hans. Seinna það kvöld heyrir hann skothvelli inni í húsinu. Hann fer inn og sér lík 

Geigers á gólfinu auk þess sem hann sér Carmen, yngri dóttur Sternwoods, sitja nakta á stól 

þar hjá. Geiger hafði byrlað Carmen ólyfjan og tekið af henni nektarmyndir sem höfðu horfið 

og endað í höndunum á manni að nafni Joe Brody sem vildi taka yfir klámblaðastarfsemi 

Geigers.
12

 Sá hafði áður reynt að kúga fé af Sternwood og eftir að hafa fengið 

nektarmyndirnar lætur hann Agnesi, vinkonu sína, múta Vivian með þeim. Þegar Marlowe 

reynir að endurheimta myndirnar er Brody drepinn af Carol Lundgren, elskhuga Geigers, sem 

hélt að Brody hefði myrt Geiger. Marlowe afhendir lögreglunni svo Lundgren þennan. 

 Þegar þarna er komið sögu er málinu lokið af hálfu Sternwoods. Marlowe er ekki á 

sama máli og byrjar á eigin vegum að grafast fyrir um afdrif Rustys Regan og kemst á slóð 

hans fyrir tilstuðlan Harry Jones, félaga Joe Brody og Agnesar. Það kemur í ljós að Mona 

Mars, kona Eddies Mars, eiganda spilavítis og vinar Vivian, er falin upp í sveit en talið var að 

þau Regan hefðu stungið af saman. Marlowe heldur til dvalarstaðar frú Mars þar sem hann er 

tekinn höndum af mönnum Eddies Mars. Honum tekst svo að flýja með hjálp Monu og í 

leiðinni drepur hann Lash Canino, helsta aðstoðarmann Eddie Mars.  

Marlowe snýr til baka og fer í framhaldinu til Sternwoods sem biður hann að komast 

að afdrifum Rustys Regan. Þegar Marlowe er á leiðinni frá fundi þeirra mætir hann Carmen 

sem biður hann að kenna sér að skjóta af byssu. Marlowe samþykkir, en þegar þau eru komin 

að yfirgefnu olíusvæði Sternwoods reynir Carmen að skjóta Marlowe. Hann hafði hins vegar 

hlaðið byssuna með púðurskotum svo honum varð ekki meint af. Það kemur svo í ljós að 

Carmen hafði gert það sama við Regan því hann vildi ekki sofa hjá henni. Þá voru hins vegar 

engin púðurskot í byssunni. Carmen hafði síðan sagt systur sinni frá morðinu, en hún fékk 

hjálp frá Eddie Mars við að fela lík Regans. Þau bjuggu svo til sögu um að Regan hefði haldið 

á brott með Monu Mars. Marlowe segir Vivian að fara með Carmen á hæli og lætur málið svo 

niður falla.  

Þótt málið sem Marlowe fékk í hendurnar sé leyst í bókarlok er í raun allt enn við 

sama heygarðshornið; ástandið hefur ekkert batnað og mun líklega ekki batna, líkt og 

                                                 
11

 Chandler: Svefninn langi, bls. 24. Hér eftir verður vísað til þessa verks með auðkenningunni SL og blaðsíðutali 

innan sviga. 
12

 Owen Taylor, bílstjóri Sternwood-fjölskyldunnar, hafði skotið Geiger og náð myndunum sem enduðu síðan 

hjá Joe Brody. Taylor, sem hafði áður gert sér dælt við Carmen, lést svo þegar hann keyrði í sjóinn. 
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bókmenntafræðingurinn Lewis D. Moore bendir á í bók sinni um harðsoðna spæjarann.
13

 

Stórlaxinn Eddie Mars er til að mynda enn frjáls maður. Hann sleppur á meðan peðin, mörg 

hver á hans snærum, látast: Geiger, Brody, Taylor, Canino og Jones. Auk þess er Marlowe 

enn í hættu vegna Mars og hans manna. Sá heimur sem Svefninn langi lýsir er heimur 

spillingar, óvirks yfirvalds og glæpamanna sem vaða uppi að vild. Og það er í þessum heimi, 

á sóðastrætum Los Angeles, sem Marlowe leitar réttlætis og reglu, drifinn áfram af sterkri 

siðferðis- og réttlætiskennd eins og glæpasagnafræðingurinn John Scaggs hefur bent á.
14

 

 Í heimi Svefnsins langa er ástandið það slæmt að ærlegir menn eins og Marlowe fá 

lítið við það ráðið. Í sögulok viðurkennir hann, að þrátt fyrir harðan skráp, sé hann ekki 

ónæmur fyrir ástandinu: „Og ég, nú var ég orðinn samofinn allri þessari andstyggð. Miklu 

stærri hluti af henni en Regan Ryðhaus var“ (SL, 236). Þótt Philip Marlowe sé breyskur 

maður; „riddari í skítugri brynju“,
15

 eins og Frank Miller hefur kallað hann, þarfnast heimur 

Svefnsins langa slíkra riddara. En eins og Marlowe hugsar með sér þegar hann býsnast yfir 

erfiðri stöðu á taflborðinu í sögunni „gera riddarar ekkert gagn í leiknum“ (SL, 161). Leiknum 

í Svefninum langa er stjórnað af röngum mönnum. 

3. Myrk öld – myrkur riddari 

Þótt 47 ár hafi liðið á milli útgáfu Svefnsins langa og Myrka riddarans gætir aldursmunarins 

ekki í innihaldi þeirra. Miðað við umfjöllunarefni, tón og persónueinkenni aðalpersónanna 

hefðu verkin geta komið út með nokkurra ára millibili. Þessi líkindi þurfa þó ekki að koma 

svo mikið á óvart, meðal annars vegna þess að höfundar á borð við Raymond Chandler og 

Dashiell Hammett höfðu áhrif á Frank Miller sem höfund.
16

 Þeirra áhrifa gætir í Myrka 

riddaranum sem og í öðrum verkum Millers, sér í lagi í Syndabælis-bókunum (1991-2000).  

Leiðir Myrka riddarans og Svefnsins langa liggja einnig saman í gegnum pölpið. Fyrir 

utan það að persóna Leðurblökumannsins birtist fyrst á prenti árið 1939,
17

 sama ár og 

Svefninn langi kom út, voru sögurnar um Leðurblökumanninn að miklu leyti mótaðar af pölp-

tímaritunum, þangað sem harðsoðni reyfarinn rekur rætur sínar eins og áður sagði. Skaparar 

Leðurblökumannsins, þeir Bob Kane og Bill Finger, voru undir miklum áhrifum frá efni pölp-

                                                 
13

 Moore: Cracking the Hard-Boiled Detective: A Critical History from the 1920s to the Present, bls. 9. 
14

 Scaggs: Crime Fiction, bls. 62. Þess ber að geta að Los Angeles er sögusvið Svefnsins langa þótt borgin sé 

aldrei nefnd á nafn í bókinni. 
15

 Brayshaw: „Interview Four“, bls. 83. 
16

 Salisbury: „Frank Miller“, bls. 187. 
17

 Fyrsta sagan um Leðurblökumanninn birtist í maí 1939 í tímaritinu DC Comics og nefndist „Mál 

efnafræðilegu samtakanna“ („The Case of the Chemical Syndicate“). Eins og svo margar af fyrstu sögunum um 

Leðurblökumanninn var sagan skrifuð af Bill Finger og teiknuð af Bob Kane.  
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tímaritanna, sérstaklega sá síðarnefndi sem sagði eitt sinn að sögurnar um 

Leðurblökumanninn hefðu í upphaflega verið skrifaðir í stíl þeirra. Auk þess hófu þær tvær 

persónur sem höfðu hvað mest áhrif á sköpun Leðurblökumannsins, Skuggi (The Shadow) og 

Zorro, göngu sína í pölp-tímaritum.
18

 Svefninn langi og Myrki riddarinn eiga því að nokkru 

leyti sameiginlegar rætur, en í sögu Millers gætir afturhvarfs til fyrstu ára 

Leðurblökumannsins sérstaklega hvað varðar myrkan tón sögunnar. Þann sama tón og 

einkenndi árdaga persónunnar, þegar áhrif pölpsins voru hvað mest áberandi. Í Myrka 

riddaranum má því segja að Leðurblökumaðurinn sé aftur orðinn að þeim myrka, grimma 

sjálfskipaða löggæslumanni (vigilante) sem þeir Kane og Finger sköpuðu í upphafi. 

Árið 1986, útgáfuár Myrka riddarans, er ekki einungis mikilvægt ár í sögu 

Leðurblökumannsins, heldur er það öðrum árum mikilvægara í sögu myndasögunnar, en auk 

sögu Millers hófu Vaktmenn (1986-1987, Watchmen) eftir Alan Moore göngu sína þá.
19

 

Sögurnar vöktu báðar mikla athygli og urðu gríðarlega vinsælar. Þótt ofurhetjur væru í 

forgrunni í sögunum voru þær skrifaðar með eldri lesendur í huga. Sögur Millers og Moores 

juku veg myndasögunnar sem listforms og afléttu ákveðnum fordómum sem 

myndasöguformið hafði lengi orðið fyrir (og verður reyndar enn fyrir). Verkin sýndu fólki 

fram á að hægt væri að gera myndasögur sem höfðuðu til eldri lesenda og væru jafngildar 

„alvöru“ bókmenntaverkum.
20

 Roger Sabin, sem hefur skrifað mikið um myndasögumiðillinn 

í gegnum tíðina, telur 3 þætti hafa átt stærstan þátt í þessari velgengi Myrka riddarans og 

Vaktmanna. Í fyrsta lagi voru verkin einfaldlega betri og gæði þeirra meiri en annara verka í 

myndasögugeiranum. Auk þess voru þau áhugaverð verk á eigin forsendum, burtséð frá því að 

vera myndasögur. Í annan stað var Leðurblökumaðurinn þekkt stærð og fyrirbærið 

Leðurblökumaðurinn var söluvænt. Í þriðja lagi var söguhlutunum safnað saman í bókarform 

(hlutarnir mynduðu bókarkafla í heildarútgáfunni) og heildarútgáfurnar markaðsettar sem 

myndaskáldsögur.
21

 

                                                 
18

 Daniels: Batman: The Complete History, bls. 23-25. Skuggi, sköpunarverk Walters Gibson (sem skrifaði undir 

dulnefninu Maxwell Grant) birtist í sínu eigin tímariti á árunum 1931-1949. Zorro hóf göngu sína í pölp- 

tímaritinu All-Story Weekly árið 1919 þegar skáldsaga Johnstons McCulley hóf að birtast þar í nokkrum hlutum. 
19

 Svo því sé haldið til haga kom Myrki riddarinn snýr aftur út í 4 hlutum árið 1986, frá febrúar til júní það ár, en 

útgáfa Vaktmanna hófst í september 1986 og lauk í október ári síðar. Alls voru hlutar Vaktmanna tólf. 

Þótt það sé venjan að tala um Vaktmenn sem verk Moores, skal það áréttað að Moore er textahöfundur 

bókarinnar en Dave Gibbons teiknari. Frank Miller er hins vegar bæði höfundur texta og mynda í Myrka 

riddaranum.  
20

 Eitt besta dæmið um þá stöðu sem þessi verk hafa og þá virðingu sem þau hafa aflað myndasögunni sem grein, 

er að Vaktmenn komst, ein myndasagna, á lista tímaritsins Time yfir hundrað bestu skáldsögur á ensku frá 1923 

til 2005, ársins sem listinn var birtur. 
21

 Sabin: Comics, Comix & Graphic Novels: A History of Comic Art, bls. 165. Það var líka meira vandað til við 

útgáfu verkanna en tíðkaðist í Bandaríkjunum, til að mynda hvað varðar pappírinn sem þau voru prentuð á sem 
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Að mati margra myndasögufræðinga mörkuðu sögurnar upphaf þriðju aldar 

myndasögunnar, hinnar svokölluðu myrku aldar.
22

 Myrka öldin var sérstaklega gjöful 

Leðurblökumanninum, enda pössuðu fáar myndasögupersónur jafn vel inn í það dimma og 

dökka andrúmsloft sem einkenndi hana.
23

 Meðal sagna um Leðurblökumanninn sem komu út 

á þessu tímabili voru, auk Myrka riddarans, annað verk Millers, Ár eitt (1987, Batman: Year 

One), Banvæni brandarinn (1988, Batman: The Killing Joke) eftir Moore og Arkham hælið: 

alvarlegt hús á alvarlegri jörð (1989, Batman: Arkham Asylum: A Serious House on Serious 

Earth) eftir Grant Morrison.
24

 

 Umræddur Frank Miller vakti fyrst athygli fyrir sögur sínar um blindu Marvel- 

ofurhetjuna Ofurhuga (Daredevil), en á 5 árum breytti hann heldur óvinsælli og óspennandi 

persónu í eitt heitasta númer myndasögunnar. Eins og Roger Sabin hefur bent á voru sögur 

Millers um Ofurhuga að vissu leyti forsmekkurinn að því sem koma skyldi í Myrka 

riddaranum og Vaktmönnum, en þær höfðuðu meira til fullorðinna lesanda en áður hafði 

tíðkast með ofurhetjusögur.
25

 Ronin (1983-1984),
26

 sem Miller gerði fyrir DC Comics jók veg 

hans svo enn frekar. Miller fékk síðan sitt stærsta verkefni þegar Dick Giordano, yfirmaður 

innan DC Comics, fékk hann til að skrifa sögu um Leðurblökumanninn, sem var í mikilli 

lægð á þessum tíma, eins og rithöfundurinn A D Jameson hefur bent á.
27

 Sú saga varð að 

Myrka riddaranum. Yfirbragð hennar var dimmt og drungalegt, auk þess sem ofbeldið var 

meira en áður þekktist í ofurhetjusögum. Bókmenntafræðingurinn Geoff Klock hefur bent á 

að með því að sýna ofbeldið með þeim hætti sem gert var í Myrka riddaranum hafið Miller 

látið lesandann horfast í augu við það sem hafði átt sér stað á milli rammanna í 

                                                                                                                                                         
og litanotkunina. Sjá nánar (aðallega um Myrka riddarann) Jameson: „Reading Frank Miller‘s Batman: The 

Dark Knight Returns, part 1“ og „Reading Frank Miller‘s Batman: The Dark Knight Returns, part 2“. 
22

 Hér verður hafður sá háttur á að tala um myrku öldina. Tímabilinu hafa verið gefin mörg nöfn, þar á meðal 

„Nýbylgjan“ og „Breska innrásin“. Þótt margir af helstu höfundum þessa tímabils hafi komið frá Bretlandi, 

þeirra á meðal Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison og Garth Ennis, dregur heitið „Breska innrásin“ að 

einhverju leyti úr hlut Millers sem er annar af tveimur mikilvægustu og frægustu höfundum þessa tímabils. Og 

líkt og Mark Voger bendir á í inngangi bókar sinnar um Myrku öldina fangar það heiti best það andrúmsloft sem 

einkenndi verk aldarinnar auk þess sem það tónar við titil bókar Millers. Sjá Voger: The Dark Age: Grim, Great 

& Gimmicky Post-Modern Comics, bls. 6. 
23

 Eins og Sabin bendir á mátti meðal annars rekja þessa fjölgun á myndasögum um Leðurblökumanninn til 

markaðslegra ástæðna. Menn sáu möguleika á að byggja ofan á vinsældir Myrka riddarans, auk þess að nýta sér 

þá miklu athygli sem kvikmynd Tims Burton, Leðurblökumaðurinn (1989, Batman), fékk. Sjá Sabin: Comics, 

Comix & Graphic Novels: A History of Comic Art, bls. 167. 
24

 Svo ekki sé gert frekar á hlut myndskreytara verkanna skal þeirra getið: David Mazzucchelli teiknaði Ár eitt, 

Brian Bolland Banvæna brandarann og Dave McKean Arkham hælið. 
25

 Sabin: Comics, Comix & Graphic Novels: A History of Comic Art, bls. 160.  
26

 Næsta ógerlegt er að þýða orðið ronin yfir á íslensku. Það kemur úr japönsku og var notað um samúræja án 

húsbónda. Þeir höfðu hrakist frá honum og voru utangarðsmenn í samfélaginu, ekki ósvipað þeim persónum sem 

eru til umfjöllunar í þessari ritgerð.  
27

 Jameson: „Reading Frank Miller‘s Batman: The Dark Knight Returns, part 2“. Nánar um feril Millers fyrir 

tíma Myrka riddarans sjá Jameson: „Reading Frank Miller‘s Batman: The Dark Knight Returns, part 1“. 
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ofurhetjusögum í gegnum árin. Ofbeldi hafði alltaf verið hluti af ofurhetjusögum en Miller 

sýndi það á raunsærri og grafískari hátt en áður hafði verið gert.
28

  

Miller fór auk þess harðari höndum um hetjuna en forverar hans. Í Myrka riddaranum 

sigrast Leðurblökumaðurinn ekki á óvinum sínum án þess að svitna eins og áður; hann þarf að 

hafa fyrir hverjum einasta bardaga og er blár og marinn eftir þá flesta og í tvígang nær dauða 

en lífi (myndir 1 og 2).
29

 Bardagarnir voru þannig miklu mun raunsærri en áður.
30

 Miller taldi 

að ofurhetjusögur hefðu lengi verið fastar í þeim misskilningi að þær væru einungis barnaefni 

og að sá misskilningur hafi haldið aftur af þróun þeirra; að tilvera þeirra væri of örugg og 

þægileg.
31

 Með Myrka riddaranum hristi Miller upp í tilveru ofurhetjunnar og gerði hana 

erfiðari, raunsærri, dekkri og grimmari en jafnframt áhugaverðari. Í meðförum Millers varð 

Leðurblökumaðurinn spennandi á ný. 

 Myrki riddarinn stendur utan hinnar hefðbundnu samfellu myndasagnanna um 

Leðurblökumanninn og gerist í eins konar „annars staðar heimi“. Miller lætur söguna gerast 

um miðjan 9. áratug síðustu aldar þegar Ronald Reagan er forseti Bandaríkjanna og kalda 

stríðið stendur enn yfir. Í Myrka riddaranum er Bruce Wayne 55 ára gamall og hefur ekki 

skrýðst búningi Leðurblökumannsins í áratug.
32

 Klock telur að sú ákvörðun Millers að hafa 

hetjuna á miðjum aldri hafi verið liður í því að auka á raunsæi sögunnar. Sagan gerist í 

nútímanum, eins og venjan er með ofurhetjusögur, en í framtíð hetjunnar. Aldur hennar hefur 

ekki staðið í stað heldur hefur hún elst líkt og um raunverulega manneskju væri að ræða.
33

  

Í upphafi Myrka riddarans er illa komið fyrir Gotham, þeirri þjáðu borg. Í miðri 

hitabylgju veður glæpagengið Hinir stökkbreyttu (The Mutants) uppi án þess lögregla og 

yfirvöld fái við ástandið ráðið. Á meðan á þessu stendur er Bruce Wayne í sálarháska. Hann 

er farinn að halla sér í ríkari mæli að flöskunni og draugar fortíðarinnar sækja að honum sem 

aldrei fyrr. Þörfin að taka Leðurblökubúninginn af hillunni magnast upp innra með honum og 

að lokum lætur hann undan henni og hefur (sína síðustu) krossferð gegn glæpalýð Gotham-

borgar.
34

 

                                                 
28

 Klock: How to Read Superhero Comics and Why, bls. 30. 
29

 Myndir er að finna í viðauka ritgerðarinnar. 
30

 Klock: How to Read Superhero Comics and Why, bls. 30-31. 
31

 Daniels: Batman: The Complete History, bls. 149. 
32

 Líklegast var sú ákvörðun Leðurblökumannsins að draga sig í hlé tilkomin vegna sektarkenndar út af andláti 

Jasons Todd (Robin númer tvö) og vegna þess að ofurhetjurnar voru hraktar í útlegð af stjórnvöldum.  
33

 Klock: How to Read Superhero Comics and Why, bls. 29-30. 
34

 Nóttina sem Bruce ákveður að taka slaginn á ný fær hann martröð þar sem hann dreymir atburð úr æsku þegar 

hann féll ofan í djúpann brunn og horfðist í augu við leðurblöku, veru sem skelfdi hann meira en nokkuð annað. 

Eftir að hann vaknar upp sest hann fyrir framan sjónvarpið, þar sem fortíðin sækir enn að honum. Á skjánum er 

kvikmyndin Gríma Zorros (1940, Rouben Mamoulian, The Mask of Zorro) með Tyrone Power í hlutverki 

Zorros. Myndin er sú sama og Bruce og foreldrar hans komu af kvöldið sem þau voru myrt (Zorro-myndin vísar 
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Í hverjum hluta Myrka riddarans á Leðurblökumaðurinn í höggi við einn 

aðalandstæðing og lýkur hverjum þeirra á uppgjöri milli myrka riddarans og andstæðingsins. Í 

1. hluta sögunnar, sem heildarútgáfan er nefnd eftir, á Leðurblökumaðurinn í höggi við 

Harvey Dent/Tvífés (Two-Face). Sá hefur nýlokið afplánun sinni á Arkham-heimilinu, en 

hann hefur gengist undir lýtaaðgerð, sem Bruce Wayne kostaði, þar sem andlit hans var 

lagfært. Þrátt fyrir að illi helmingur hans hafi verið máður af andlitinu er hann enn til staðar 

innra með honum og Dent snýr aftur á glæpabrautina. Leðurblökumaðurinn lætur ekki 

blekkjast og tekst að lokum að stöðva hann áður en hann sprengir tvíburaturna í Gotham 

(augljós vísun til New York) í loft upp. Í 2. hlutanum, „Myrki riddarinn sigursæll“, á 

Leðurblökumaðurinn aðallega í höggi við Hina stökkbreyttu. Sá hluti endar á því að hann 

sigrar foringja þeirra í bardaga sem leiðir til þess að gengið leysist upp. Í þessum hluta er 

einnig nýr Robin kynntur til sögunnar, en „hann“ er þrettán ára gömul stúlka að nafni Carrie 

Kelley.
35

 

 Í 3. hluta sögunnar, „Veiðið myrka riddarann“, er barátta Leðurblökumannsins og 

Jókersins (The Joker) í forgrunni. Jókerinn, sem hafði vaknað af 10 ára löngu stjarfaástandi í 

1. hluta sögunnar þegar hann heyrði af endurkomu Leðurblökumannsins, sleppur laus eftir að 

                                                                                                                                                         
einnig til sögu persónunnar því önnur Zorro-mynd, Gríma Zorros (1920, Fred Niblo, The Mask of Zorro) með 

Douglas Fairbanks í aðalhlutverki, hafði mikil áhrif á sköpun Leðurblökumannsins. Sjá Daniels: Batman: The 

Complete History, bls. 21). Zorro-myndin vekur upp minningar frá kvöldinu örlagaríka þegar foreldrar hans voru 

myrtir. Kvöldið sem batt enda á æsku hans en markaði um leið framtíð hans, en morðið varð til þess að hann 

ákvað að helga líf sitt baráttu gegn glæpamönnum eins og þeim sem svipti foreldra hans lífinu. Bruce reynir 

árangurslaust að bæla minningarnar niður. Skömmu síðar er Bruce staddur inni á skrifstofuninni sinni þegar 

leðurblaka flýgur inn um glugga. Þetta atvik, eða sá rammi þar sem leðurblakan flýgur í gegnum gluggann, á sér 

samsvörun í Ári eitt, annarri sögu Franks Miller, þar sem Bruce fær hugljómun um að „gerast“ leðurblaka; að 

gerast það sem hann óttast mest (myndir 3 og 4). Það er vissulega talsverð einföldun að segja að innrás 

leðurblökunnar sé ástæðan fyrir endurkomu/-fæðingu Leðurblökumannsins, en hún er mjög táknræn. Atvikið 

virðist vera kornið sem fyllir mælinn – það sem verður endanlega til þess að Bruce Wayne ákveður að snúa aftur 

til „starfa“. Myndmálið styður við þessa kenningu. Fyrst þegar Bruce sér leðurblökuna nálgast gluggann benda 

andlitsdrættirnir til þess að hann sé að forðast að horfast í augu við leðurblökuna (efri hluti myndar 5), en eftir 

því sem hún færist nær verða andlitsdrættir hans hörkulegri og hann opnar svo augun og horfist í augu við dýrið 

(neðri hluti myndar 5), og um leið í augu við það að hann komist ekki hjá því að skrýðast Leðurblökubúningnum 

á ný. 

Þess má einnig geta að Mark Voger telur að endurkoma Leðurblökumannsins hafi orðið að eins konar 

táknmynd fyrir eldri lesendur sem fóru að lesa myndasögur á ný. Sjá Voger: The Dark Age: Grim, Great & 

Gimmicky Post-Modern Comics, bls. 21. 
35

 Robin er heiti á aðstoðarmanni Leðurblökumannsins. Í gegnum tíðina hafa nokkrir gengt því hlutverki, jafnan 

ungir drengir. Frægastir þeirra eru þeir tveir fyrstu sem gegndu hlutverkinu: Dick Grayson, sem var Robin allt 

þar til hann söðlaði um og gerðist ofurhetjan Náttvængur (Nightwing), og Jason Todd sem var heldur óvinsæll 

meðal lesenda og vegna þess ákvað Dennis O’Neil, ritstjóri Leðurblökumannsins innan DC Comics, að fjarlæga 

hann úr sögunum. O’Neil setti upp kosningu meðal lesanda þar sem þeir gátu hringt í sérstakt símanúmer og 

kosið um örlög hans, hvort hann ætti að deyja eða ekki. Yfir 10.000 atkvæði bárust, og völdu fleiri þann 

möguleika að Todd ætti að deyja. Svo fór að Todd var drepinn af Jókernum í sögunni Andlát í fjölskyldunni 

(1988-1989, A Death in the Family). 

 Myrki riddarinn stendur eins og áður sagði utan hinnar hefðbundnu sögusamfellu myndasagnanna um 

Leðurblökumanninn. Todd er látinn, eins og áður var um getið, og Leðurblökumaðurinn og Dick Grayson hafa 

ekki talast við í fjórtán ár. Carrie Kelley er ung stúlka sem Leðurblökumaðurinn tekur í sína þjónustu eftir að hún 

hafði bjargað lífi hans þegar leiðtogi Hinna stökkbreyttu gerði sig líklegan til að ganga frá honum. 
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hafa komið fram í sjónvarpsþætti, þar sem hann drap alla viðstadda, rúmlega 200 manns. 

Leðurblökumaðurinn hefur eftirför og finnur Jókerinn að lokum í skemmtigarði þar sem 

uppgjör þeirra á sér stað. Eftir blóðugan bardaga fremur Jókerinn sjálfsmorð til að 

Leðurblökumaðurinn verði ásakaður um að hafa myrt hann. Í 3. hlutanum verða einnig 

lögreglustjóraskipti í Gotham. James W. Gordon lætur af störfum sökum aldurs og við starfi 

hans tekur ung kona, Ellen Yindel, sem lætur það vera sitt fyrsta verk að gefa út 

handtökuskipun á hendur Leðurblökumanninum. Hann er því með lögregluna á hælunum í 

seinni helmingi bókarinnar, en í upphafi 4. hluta bókarinnar, „Falli myrka riddarans“, kemst 

hann undan henni nær dauða en lífi.  

Í þessum síðasta hluta ná milliríkjadeilur Bandaríkjanna og Sovétríkjanna hámarki 

með þeim afleiðingum að sovéskur kjarnaoddur springur í eyðimörk nálægt Gotham-borg.
36

 

Vegna þess skellur á kjarnorkuvetur í Bandaríkjunum og í kjölfarið skapast þjóðarskelfing og 

óeirðir í öllum borgum landsins nema Gotham. Um svipað leyti og kjarnaoddurinn sprakk 

hafði hins vegar skapast neyðarástand í Gotham, eftir að flugvél flaug inn í áðurnefnda 

tvíburaturna, sem Leðurblökumanninum tókst að afstýra.
37

 Ronald Reagan getur ekki lifað við 

ímyndarbrestinn sem því fylgir að einni stærstu borg landsins sé stjórnað af 

ofurhetju/sjálfskipuðum löggæslumanni. Hann sendir því skósvein sinn, Ofurmennið 

(Superman), til að þurrka sinn gamla félaga út. Einvígi þeirra endar með því að 

Leðurblökumaðurinn fær hjartaáfall í þann mund sem hann er að sigra Ofurmennið. Bruce 

Wayne er jarðaður en síðar kemur í ljós að hann er á lífi og ætlar sér að gera út her frá 

Leðurblökuhellinum til að taka við hlutverki sínu.  

Myrki riddarinn er saga endurkomu og um leið endaloka Leðurblökumannsins. Hún er 

saga síðustu krossferðar myrka riddarans gegn þeim óþjóðalýð sem hann sór að berjast gegn 

eftir að foreldrar hans voru myrtir. Baráttan hefur hins vegar aldrei verið jafn erfið, andstaðan 

gegn honum jafn mikil, óvinirnir fleiri og hættulegri. Hann þarf einnig að glíma við andstöðu 

yfirvalda og laganna varða sem líta hann sömu augum og glæpamennina sem hann reynir að 

                                                 
36

 Eins og áður sagði er kalda stríðið í fullum gangi í sögunni. Deilur stórveldanna hafa náð nýjum hæðum og líkt 

og í Vaktmönnum Moores vofir kjarnorkuváin yfir. Í Myrka riddaranum hafa Sovétmenn komið sér upp 

kjarnorkuvopnum á eyjunni Corto Maltese, og eins og gefur að skilja eru líkindin með Kúbudeilunni 1962 

talsverð. Reagan sendir Ofurmennið – sem vinnur nú fyrir stjórnvöld í kjölfar þess að ofurhetjurnar voru sendar í 

útlegð – til eyjunnar til að ráðast á bækistöðvar Sovétmanna. Það verður til þess að þeir draga herlið sitt til baka 

en ákveða í hefndarskyni að senda kjarnaoddinn á Bandaríkin. Ofurmennið er sent til að stöðva hann og nær að 

stýra honum frá þéttbýli með fyrrgreindum afleiðingum. Sýn Millers á kalda stríðið í Myrka riddaranum er 

dystópísk og segja má að hann sé að fjalla um það sem hefði getað gerst ef kalda stríðið hefði á einhverjum 

tímapunkti hætt að vera kalt; ef pattstaðan hefði verið brotin upp, til dæmis ef Kúbudeilan hefði farið á versta 

veg. 
37

 Það atvik minnir óþægilega á hryðjuverkaárásirnar á World Trade Center í New York þann 11. september 

2001. 



 12 

stöðva og gera allt til að leggja stein í götu hans. Leðurblökumaðurinn hefur þó sigur að 

lokum, þegar honum tekst að koma á langþráðum friði í Gotham, en það er jafnframt hans 

síðasti sigur því eftir einvígið við ofurmennið tilheyrir hann gærdeginum. Baráttan gegn 

glæpum og óréttlæti í Gotham mun þó halda áfram í öðru formi. Þótt Leðurblökumaðurinn sé 

allur lifir andi hans enn. 

4. Utangarðsmenn  

Leðurblökumaðurinn og Philip Marlowe eru sérstakir menn. Það má vera ljóst hverjum þeim 

sem les Myrka riddarann og Svefninn langa. Í „Hinni einföldu list morðsins“ (1944, „The 

Simple Art of Murder“), frægri ritgerð til varnar harðsoðna reyfaranum, segir Raymond 

Chandler:  

 

Hann [harðsoðni spæjarinn] er hetjan, hann er allt. Hann verður að vera heill maður og 

almennur og þó óvenjulegur maður. Hann verður að vera, svo gripið sé til þreyttrar 

klisju, heiðursmaður, í eðli sínu, því hann getur ekki annað, án þess að hugsa um það, 

og sérstaklega án þess að segja það. Hann verður að vera besti maðurinn í sinni veröld 

og nógu góður fyrir hvaða veröld sem er.
38

  

 

Þessi lýsing Chandlers gæti allt eins átt við Leðurblökumanninn eins og Philip Marlowe. Þeir 

eru með öðrum orðum sú manngerð sem Chandler talar um, og þeir þurfa að vera slík 

manngerð til að geta barist gegn glæpum og óréttlæti í þeim spilltu syndabælum sem þeir búa 

í. Það þarf sterk bein til að þola spillinguna, viðbjóðinn og glæpina sem viðgangast þar, hvað 

þá að ráðast gegn því ástandi. Samkvæmt Ralph Willett er borgin í harðsoðna reyfaranum 

„auðn þjökuð af eiturlyfjum, ofbeldi, mengun, rusli og niðurníddum innviðum“,
39

 en þessi 

lýsing á jafn vel við Gotham-borg og borgina sem er sögusvið Svefnsins langa. Meðal þess 

sem gerir Leðurblökumanninn og Marlowe að sérstökum manngerðum er sú staðreynd að þeir 

standa báðir utan hins hefðbundna samfélagsmynsturs, en þeir eru eins konar utangarðsmenn í 

samfélaginu.  

  

                                                 
38

 Chandler: „The Simple Art of Murder“. 
39

 Willett: Hard-Boiled Detective Fiction, bls. 5. 
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4.1. Engum háður 

Samkvæmt glæpasagnafræðingnum Stephen Knight hefur harðsoðni spæjarinn skilið við það 

fjölskyldu- og fjárhagsmynstur sem tíðkast í samfélagi nútímans.
40

 Lífsstíll Philips Marlowe 

ber þess merki að hann er engum háður nema sjálfum sér. Hann á enga fjölskyldu; hvorki 

konu, börn, foreldra, systkini né vini sem hægt er að tala um, nema fylliraftinn Terry Lennox 

sem leikur stórt hlutverk í Löngu kveðjunni. Knight segir að harðsoðni spæjarinn „búi einn, í 

leiguhúsnæði. Hann vinnur einn í ódýrri, þægindasnauðri skrifstofu. Hann drekkur og reykir 

af krafti: einhleypur, karlmannlegur lífsstíll“.
41

  

Allt þetta á við Marlowe. Hann reykir og drekkur meira en hollt getur talist: „Svo ég 

tók fram skrifstofupelann og fékk mér sjússinn og lét sjálfsvirðinguna eina um að sækja á 

brattann“ (SL, 132). Íbúðin hans lætur ekki mikið yfir sér og þaðan af síður skrifstofan sem er 

„hálft annað herbergi á sjöundu hæð á bakhliðinni. Hálfa herbergið var skrifstofa skipt í tvær 

biðstofur. Á minni var nafnið mitt og ekkert annað, og það bara á biðstofunni“ (SL, 57).
42

 

Þegar Vivian Regan sækir Marlowe heim á skrifstofuna hefur hún enda orð á því að hún „láti 

ekki sérlega mikið yfir [sér]“ (SL, 59). Lýsing Knights passar við Marlowe og á yfirborðinu 

virðist líf hans vera frekar glatað samkvæmt hefðbundnum stöðlum. Annar 

glæpasagnafræðingur, John G. Cawelti, telur að þótt lífsmáti harðsoðna spæjarans líti út fyrir 

að vera misheppnaður sé hann val og í honum felist andstaða og afneitun á hefðbundnum 

samfélagsgildum. Í þessu samhengi vísar Cawelti til orða Marlowes:
43

  

 

Hinn hlutinn af mér vildi hætta fyrir fullt og allt, en það var hlutinn sem ég hlustaði 

aldrei á. Því að ef ég hefði einhvern tíma gert það hefði ég ílengst í heimabænum og 

unnið í járnvöruversluninni og gifst dóttur yfirmannsins og átt fimm börn [...] Ég hefði 

einnig getað orðið ríkur – smábæjar-ríkur, átta herbergja hús, tveir bílar í bílskúrnum, 

kjúklingur á hverjum sunnudegi og lesendabréfin á stofuborðinu, konan með 

permanent og heilinn á mér eins og poki af Portland-sementi. Gjörðu svo vel, félagi. 

Ég vel frekar stóru, ömurlegu, skítugu, spilltu borgina.
44

 

 

                                                 
40

 Knight: „A Hard Cheerfulness“, bls. 78.  
41

 Sama. 
42

 Í upphafi Litlu systur er einnig svipuð lýsing á skrifstofu Marlowes: „Á hamrað hurðarglerið er málað með 

svartri málningu, sem er farin að flagna: Philip Marlowe . . . Rannsóknir. Þetta eru frekar sóðalegar dyr við 

endann á frekar sóðalegum gangi í svona húsi sem var nýtt á þeim árum sem flísalagða baðherbergið varð að 

hornsteini siðmenningarinnar. Dyrnar eru læstar, en til hliðar eru aðrar ólæstar með samskonar áletrun. Gakktu í 

bæinn – hér er enginn, nema ég og ein stór fiskifluga“. Sjá Chandler: Litla systir, bls. 5. Líkt og í Svefninum 

langa vitnar skrifstofan til um takmarkaðan veraldlegan árangur Marlowes, en hrörleg og íburðarlítil húsakynnin 

eru táknræn um það líf sem vinnan býður honum upp á.  
43

 Cawelti: „The Hard-Boiled Detective Story“, bls. 144. 
44

 Chandler: The Long Good-Bye, bls. 293.  
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Hið hefðbundna fjölskyldulíf á ekki við Marlowe; hann myndi ekki þrífast í því umhverfi. 

Hvað starfsvettvanginn varðar þá virðist einkaspæjarastarfið henta Marlowe eins vel og 

nokkurt starf gæti hentað honum. Í því er hann sinn eigin herra og það eina sem skiptir máli er 

hann sjálfur og viðskiptavinurinn. Það er reyndar ýmislegt sem bendir til þess að Marlowe 

þrífist illa undir stjórn annarra, en samkvæmt því sem hann segir Sternwood gamla „starfaði 

[hann] fyrir herra Wilde, ríkissaksóknara, og einu sinni sem rannsóknarmaður“ (SL, 12). 

Þegar gamli maðurinn spyr Marlowe hvort honum hafi ekki líkað að vinna fyrir herra Wilde, 

svarar hann: „Ég var rekinn. Fyrir óhlýðni. Ég gef afar mikið fyrir óhlýðni, hershöfðingi“ (SL, 

12). Þótt erfitt sé að taka allt sem Marlowe segir um eigið líf trúanlegt – til þess er hann of 

meinhæðinn (hann segist til að mynda ekki vera giftur því honum líki ekki við eiginkonur 

lögregluþjóna (SL, 12)) – er nokkuð ljóst að honum líður best þegar hann getur ráðið sér 

sjálfur. Fyrir hans manngerð er einkaspæjarastarfið einfaldlega praktískt. 

 Þótt kostir einkaspæjarastarfsins séu margir er það enginn dans á rósum; „Maður 

auðgast ekki mjög í mínu fagi – ef hann er heiðarlegur“ (SL, 59). Öfugt við Sherlock Holmes í 

sögum Sir Arthurs Conan Doyle, Peter Wimsey lávarð í sögum Dorothy L. Sayers og Hercule 

Poirot og Frú Marple í sögum Agöthu Christie og aðra spæjara klassísku glæpasögunnar, er 

harðsoðni spæjarinn atvinnumaður. Spæjarar klassísku glæpasögunnar eru oftast sterkefnaðir 

(og sérvitrir) áhugamenn sem grípa í spæjarastörfin þegar tækifæri gefast, þau eru eins og 

hvert annað áhugamál fyrir þeim. Harðsoðnu spæjararnir eru hins vegar spæjarar að atvinnu – 

þeir þurfa að vinna til að hafa í sig og á.
45

 Spæjarastarfið er dauðans alvara, enda er spæjarinn 

í sífelldri hættu vegna þess. Málin sem þeir taka að sér eru jafn mikilvæg þeim og kúnnanum 

sem þeir vinna fyrir hverju sinni; spæjararnir þurfa oftast að klára málin á fullnægjandi hátt til 

að fá greitt fyrir þau. Þóknunin fer þannig að einhverju leyti eftir frammistöðu þeirra. Þeir eru 

því nánast algjörlega upp á sjálfa sig komnir hvað varðar fjárhagslega afkomu 

 

  

                                                 
45

 Scaggs: Crime Fiction, bls. 60. 
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4.2. Skikkjuklæddur milljarðamæringur 

Hvað fjárhags- og samfélagsstöðu varðar á Bruce Wayne meira sameiginlegt með spæjurum 

klassísku glæpasögunnar en Philip Marlowe og félögum hans.
46

 Á meðan Marlowe er lítt 

fjáður launþegi úr lægri millistétt stendur Bruce Wayne í efsta þrepi þjóðfélagsstigans. Hann 

tilheyrir þeim hópi fólks sem harðsoðni spæjarinn vinnur oftast fyrir, en hinir ríku, valdamiklu 

og fallegu eru þeir sem þurfa oftast á hjálp Marlowes og starfsbræðra hans að halda.
47

 Á 

yfirborðinu er Bruce Wayne einn af stólpum samfélagsins – óskabarn Gotham-borgar. Hann 

er milljarðamæringur, hafandi erft auðæfi foreldra sinna. Hann hefur aldrei þurft að vinna 

fyrir sér, hann hefur aðeins þurft að hugsa um það hvernig hann geti eytt auðæfum sínum.
48

  

 Ríkidæmi Bruce Wayne er það sem gerir honum kleift að vera Leðurblökumaðurinn ef 

svo má segja.
49

 Öfugt við flestar ofurhetjur býr hann ekki yfir yfirnáttúrulegum kröftum. Hann 

getur til að mynda ekki flogið eins og Ofurmennið, ekki klifrað upp veggi eins og 

Köngulóarmaðurinn (Spider-Man) og svo mætti lengi telja. Þótt það hljómi eins og mesta 

þversögn er Leðurblökumaðurinn ofurhetja án ofurkrafta, en í þeim skilningi stendur hann 

nærri ofurhetjunum í Vaktmönnum (sem búa ekki yfir ofurkröftum með einni undantekningu) 

sem og persónunum á borð við Zorro og Skugga. Flest illmennin í sögunum um 

Leðurblökumanninn er aukinheldur mannleg og að því leytinu til eru sögurnar um 

Leðurblökumanninn raunsæjustu ofurhetjusögurnar, þótt orðin ofurhetjusaga og raunsæi eigi 

sjaldnast samleið.
50

 

Þessi skortur á ofurkröftum gerir Leðurblökumanninn því háðan allskonar hátækni- 

hjálpartækjum eins og farartækjum og tölvubúnaði, auk Leðurblökubúningsins. Allt þetta 

stendur honum til boða vegna sterkrar fjárhagsstöðu. Bruce Wayne hefur með öðrum orðum 

efni á því að vera Leðurblökumaðurinn. Í Myrka riddaranum er hann háðari tækninni en 

nokkru sinni. Hann er kominn af léttasta skeiði, aldurinn og löng fjarvera frá leiknum segja til 

sín, auk þess sem óvinirnir eru flestir hverjir í mun betra líkamlegu ásigkomulagi en hann. 

Hvað fjárhags- og eignastöðu varðar, þá er ljóst að Bruce Wayne stendur utan hins 

hefðbundna samfélagsmynsturs, auk þess sem að maður sem klæðir sig upp í 

                                                 
46

 Eins ber að geta þess, eins og John C. Wright hefur bent á, að Leðurblökumaðurinn á sterka fjárhagsstöðu 

einnig sameiginlega með pölp-hetjum á borð við Skugga og Zorro, en þær persónur voru eins og áður sagði 

meðal fyrirmynda að persónu Leðurblökumannsins. Sjá Wright: „Heroes of Darkness and Light: Or, Why My 

Girl Goes for Batman Over Superman“, bls. 183-184. 
47

 Cawelti: „The Hard-Boiled Detective Story“, bls. 144. 
48

 Í flestum sögum um Leðurblökumanninn er hann duglegur að styrkja hvers kyns góðgerðarsamtök og góð 

málefni. Ekki fer mikið fyrir þessu atriði í Myrka riddaranum, þótt þess sé getið að Bruce Wayne hafi kostað 

lýtaaðgerðina á andliti Harveys Dent. 
49

 Varðandi kostnaðarhlið Leðurblökumannsins sjá Hick: „The Cost of Being Batman“, bls. 55-67. 
50

 Nánar varðandi raunsæi í sögunum um Leðurblökumanninn, sjá til dæmis Taylor: „Keeping It Real in 

Gotham“, bls. 7-15. 
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leðurblökubúning stendur í flestum tilvikum utan við allt sem venjulegt getur talist. Bruce 

Wayne stendur einnig utan hins venjulega fjölskyldumynsturs, en líkt og Philip Marlowe á 

hann enga fjölskyldu, hvorki konu né börn. Auk þess eru yfirgnæfandi líkur á því að Wayne-

ættin líði undir lok með Bruce. Þegar brytinn Alfreð veitir honum vín um miðja nótt í upphafi 

Myrka riddarans getur hann þess að næsta kynslóð muni koma að tómum vínkjallara, en segir 

svo „að miðað við líf þitt sem félagsveru upp á síðkastið séu líkurnar á því að það verði næsta 

kynslóð –“.
51

  

Í Myrka riddaranum er Bruce Wayne, öfugt við flestar aðrar sögur um hann, næsta 

kynlaus, líkt og Marlowe, eins og Roz Kaveney bendir á í bók sinni um ofurhetjuna.
52

 Fyrir 

utan vísbendingu um að Bruce Wayne og Selina Kyle, fyrrverandi Kattarkona (Catwoman), 

hafi átt, eða eigi, í óformlegu sambandi,
53

 er hann kynferðislega óvirkur í sögunni. Í öðrum 

sögum er hann oftar en ekki í fylgd föngulegra kvenna og í gegnum tíðina hefur hann átt í ótal 

ástarsamböndum. Engu slíku er fyrir að fara í Myrka riddaranum. Líklega spilar aldurinn þar 

inn í. Bruce Wayne er ekki lengur í kringum þrítugt, auk þess sem ákefð hans, og þráhyggja, í 

baráttunni gegn glæpum er slík að ekkert annað virðist komast að í huga hans.  

Hvað fjölskyldu varðar, þá bendir Kaveney á að algengt sé að ofurhetjur séu 

munaðarlausar eða í litlum samskiptum við blóðskylda ættingja.
54

 Til að mynda eru þrjár af 

þekktustu ofurhetjum sögunnar, Ofurmennið, Köngulóarmaðurinn og Leðurblökumaðurinn, 

allir munaðarleysingjar. Öfugt við hina tvo hefur Bruce Wayne aldrei átt fjölskyldu, það er að 

segja eftir að foreldrar hans létust (Clark Kent var alinn upp af fósturforeldrum og Peter 

Parker (hið borgaralega sjálf Köngulóarmannsins) af frænku sinni og frænda). Kaveney segir 

að ofurhetjur eignist oft ígildi fjölskyldu í gegnum samstarfsfólk eða aðrar ofurhetjur.
55

 Í 

Myrka riddaranum kemur það fram að Leðurblökumaðurinn hafði áður unnið með öðrum 

ofurhetjum eins og Ofurmenninu og Undrakvendinu (væntanlega í formi Réttlætisdeildar 

Bandaríkjanna (Justice League of America)), áður en stjórnvöld lokuðu fyrir starfsemi 

þeirra.
56

 Hvort Leðurblökumaðurinn hafi lent upp á kant við starfssystkini sín er óvíst en þó er 

eins og Ofurmennið gefi slíkt í skyn þegar hann hugsar með sér:  

                                                 
51

 Miller: The Dark Knight Returns I, bls. 13. Hér eftir verður vísað til þessa verks með auðkenningunni MR, 

númeri þess hluta sögunnar sem við á, og blaðsíðutali innan sviga. Engin blaðsíðutöl eru í þeirri útgáfu sem 

ritgerðarhöfundur hefur undir höndum, en sá háttur verður hafður á að byrja að telja á blaðsíðu tvö (blaðsíða eitt 

er þá forsíða hvers hluta fyrir sig). Hver hluti er tæpar fimmtíu blaðsíður. 
52

 Kaveney: Superheroes! Capes and Crusaders in Comics and Films, bls. 151. 
53

 Selina hringir til að mynda til hans og segist vera einmana, auk þess sem þau kyssast í 3. hluta sögunnar eftir 

að Leðurblökumaðurinn hefur leyst hana úr böndum sem Jókerinn batt hana í. 
54

 Kaveney: Superheroes! Capes and Crusaders in Comics and Films, bls. 9. 
55

 Sama. 
56

 Algengt er að ofurhetjur vinni saman í hópum. Nánar um slíka hópa sjá til dæmis Kaveney: Superheroes! 

Capes and Crusaders in Comics and Films, bls. 100-103. 
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Þú varst sá sem þeir [stjórnvöld] notuðu gegn okkur [ofurhetjunum] Bruce [...] sá sem 

lékst hættulegan leik [...] þegar raddir frá foreldrasamtökunum urðu háværar og 

nefndin kallaði okkur í yfirheyrslu [...] þá varst þú sá sem hlóst [...] þessum 

ógnvekjandi hlátri þínum [...] við slógum nánast upp veislu þegar þú hættir (MR III, 29 

og 33). 

 

Ofurmennið getur þess einnig að vegna endurkomu Leðurblökumannsins muni stjórnvöld 

„elta okkur [ofurhetjurnar] uppi á ný [...] vegna þín“ (MR III, 33). Í Myrka riddaranum á 

Leðurblökumaðurinn ekkert athvarf hjá ofurhetjunum. Samskipti hans og Ofurmennisins eru 

stirð og sagan endar, eins og áður sagði, á uppgjöri á milli þeirra.   

 Í þessu samhengi er vert að minnast á grein Matts Morris um vináttusambönd 

Leðurblökumannsins þar sem hann ræðir meðal annars það að þótt Leðurblökumaðurinn sé 

jafnan talinn vera mesti einfarinn í hópi ofurhetjanna eigi sú fullyrðing aðallega við hans 

borgaralega sjálf, Bruce Wayne. Leðurblökumaðurinn sem ofurhetja hafi aðstoðarmenn, 

Robin (aðstoðarkonu í tilfelli Myrka riddarans) og Alfreð, öfugt við starfsbræður sína sem 

vinni „ofurhetjustörf“ sín einir síns liðs, en það má segja að aðstoðarmennirnir komi, auk 

hjálpartækjanna, að einhverju leyti í stað ofurkrafta hjá honum. Morris segir Bruce Wayne á 

hinn bóginn vera lokaðan einfara. Aðalástæðan fyrir því sé sú að öll hans athygli hafi, allt frá 

morðinu á foreldrum hans, beinst að baráttunni gegn glæpamönnum Gotham-borgar.
57

  

 Morris hefur margt til síns máls. Bruce Wayne er sannarlega ekki maður sem auðvelt 

er að nálgast. Ástæðan fyrir þessu ófélagslyndi er líklega sambland af þeirri þráhyggjukenndu 

áherslu sem hann leggur á markmið sitt og að því færri einstaklingum sem hann tengist 

tilfinningaböndum, því minni líkur eru á því að tengslin milli Bruce Wayne og 

Leðurblökumannsins komi í ljós. Það er hans hagur að halda þeim hópi, sem þekkir þau 

tengsl, eins fámennum og nokkur kostur er. Þeir fáu sem þekkja umrædd tengsl eru hins vegar 

í innsta í hring hjá Bruce Wayne.
58

  

 Þótt Bruce Wayne sé ófélagslyndur einfari – sjaldan jafn ófélagslyndur og í Myrka 

riddaranum – þá stendur hann ekki einn. Kaveney bendur til að mynda á að Alfreð og Robin 

séu eins konar ígildi fjölskyldu fyrir hann.
59

 Brytinn og þúsundþjalasmiðurinn Alfreð hefur 

ávallt verið mikilvægasti einstaklingurinn í lífi Bruce Waynes. Hann hefur þekkt hann lengst 

allra, en hann tók Bruce að sér við lát foreldra hans og ól hann upp. Auk þess er hann 

                                                 
57

 Morris: „Batman and Friends: Aristotle and the Dark Knight’s Inner Circle“, bls. 102-103. 
58

 Í Myrka riddaranum eru fimm manns sem þekkja þessi tengsl: Alfreð, Robin, Selina Kyle, lögreglustjórinn 

(fyrrverandi) James W. Gordon og Ofurmennið. 
59

 Kaveney: Superheroes! Capes and Crusaders in Comics and Films, bls. 9. 
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mikilvægur þáttur í „starfsemi“ Leðurblökumannsins. Hann er því allt í senn foreldri, vinur, 

samstarfsmaður og þjónn Bruces Wayne og það næsta sem hann kemst því að eiga fjölskyldu. 

Það kemur bersýnilega í ljós þegar ljósmyndarinn Vicki Vale spyr Bruce í kvikmyndinni 

Leðurblökumaðurinn hvort hann eigi ekki fjölskyldu, og hann svarar með því að segja: 

„Alfreð er fjölskyldan mín“.
60

 Alfreð er hornsteininn í lífi Bruces Wayne, stoð hans og stytta. 

Leðurblökumaðurinn og Philip Marlowe eru báðir einfarar, treysta fáum og fólk á 

erfitt með að nálgast þá. Líf þeirra fyrir utan „vinnuna“ er býsna fábrotið, enda er öll áherslan 

á starfshliðina í lífi þeirra á kostnað þeirrar persónulegu. Hvergi kemur þetta atriði skýrar fram 

en þegar Bruce Wayne finnur sig knúinn til að taka Leðurblökubúninginn af hillunni. Baráttan 

gegn glæpum er það sem gefur tilveru hans tilgang og án hennar er líf hans ósköp fábrotið 

eins og heimspekingurinn Randall M. Jensen hefur bent á.
61

 Þetta kemur líka fram á býsna 

afgerandi hátt í upphafi Myrka riddarans þegar Bruce hugsar með sér: „Ég er uppvakningur. 

Fljúgandi Hollendingur. Dauður maður, dauður í áratug“ (MR I, 4). Án baráttunnar gegn 

glæpum, og um leið án Leðurblökumannsins, er Bruce Wayne stefnulaust rekald.  

Hvað varðar hauka í horni á Leðurblökumaðurinn fleiri slíka. Auk styrkrar 

fjárhagsstöðu nýtur hann hjálpar Alfreðs, Robins og Gordons, en án þeirra er óvíst hvort 

Leðurblökumanninum yrði jafn ágengt í Myrka riddaranum og raun ber vitni. Þessu til 

stuðnings má nefna að Robin bjargar lífi hans í tvígang, auk þess sem Gordon hjálpar honum 

að sigrast á foringja Hinna stökkbreyttu. Marlowe nýtur hins vegar engrar slíkrar hjálpar. 

Hann þarf að klára sín mál algjörlega upp á eigin spýtur, þó vissulega beri að hafa það í huga 

að málin og illmennin sem hann glímir við eru ekki af sömu stærðargráðu og þau sem 

Leðurblökumaðurinn þarf að takast á við.  

5. Fín lína milli góðs og ills 

Eitt af því sem einkennir Myrka riddarann og Svefninn langa er hversu lítill munur er á milli 

góðra og vondra, en skilin þar á milli eru ekki alltaf skýr. Leðurblökumaðurinn og Philip 

Marlowe eru að mörgu leyti ekki svo ólíkir illmennunum sem þeir eiga í höggi við; sá 

fyrrnefndi er til að mynda álitinn glæpamaður bæði af yfirvöldum og hluta almennings og 

eyðir seinni hluta Myrka riddarans á flótta undan lögreglunni. Margt af því sem 

Leðurblökumaðurinn og Philip Marlowe aðhafast er ólöglegt og þeir notast oftar en ekki við 

sömu meðul og andstæðingar þeirra. Þeir beita ofbeldi, harkalegum yfirheyrslum, ljúga og 
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 Burton: Batman. 
61

 Jensen: „Batman‘s Promise“, bls. 98. 
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gabba og skeyta lítt um lög og mannréttindi, en betur verður fjallað um stöðu persónanna 

gagnvart lögum, reglum og yfirvöldum í 6. kafla.  

Í „Hinni einföldu list morðsins“ segir Raymond Chandler: „Ég hugsa að hann 

[harðsoðni spæjarinn] gæti táldregið hertogaynju og ég er nokkuð viss um að hann myndi ekki 

spjalla jómfrú“.
62

 Þótt Philip Marlowe og Leðurblökumaðurinn, svo hann sé tekinn inn í þetta 

samhengi, aðhafist margt sem er ólöglegt, er ýmislegt sem þeir geta ekki fengið af sér að gera. 

Einhvers staðar draga þeir línuna í sandinn; línuna milli góðs og ills (eða það sem þeir telja 

gott og illt). Þeir setja sér ákveðin siðferðisviðmið sem þeir forðast fyrir alla muni að brjóta.  

 

5.1. Fall ekki í freistni 

Samkvæmt John G. Cawelti tengist spæjari harðsoðna reyfarans málinu sem hann tekur að sér 

nánar, og á annan hátt, en í klassísku glæpasögunni. Andstaðan gegn rannsókn málsins er 

mikil og spæjarinn er í stöðugri hættu. Hann er tekinn höndum, beittur líkamsmeiðingum, 

byrlað ólyfjan, boðnar mútur, hótað er að taka spæjaraleyfið af honum og reynt að ganga frá 

honum,
63

 eða eins og Marlowe segir við Guy Sternwood, „Þú hefur enga hugmynd um hvað 

ég verð að ganga gegnum eða yfir eða undir til að vinna verkið fyrir þig“ (SL, 218). Marlowe, 

og aðrir spæjarar harðsoðna reyfarans, lenda í aðstæðum sem eru spæjurum klassísku 

glæpasögunnar framandi.
64

 Eftirfarandi lýsing úr Svefninum langa fyndist til að mynda ekki í 

sögu eftir Agöthu Christie: „Hann langaði í slagsmál. Hann skaust að mér, eins og flaug af 

skotpalli, og greip í hnén á mér með glímutökum. Ég brá mér til hliðar, náði í hálsinn á honum 

og tók hann steinbítstaki. Hann barðist fast um í drullunni og kom nóg undir sig fótunum til 

að ná á mér taki þar sem sveið undan“ (SL, 104). Það myndi hljóma hálf undarlega að skipta 

Hercule Poirot út fyrir Philip Marlowe í þessari senu, en hún er eitt dæmi af mörgum um það 

hvernig harðsoðni spæjarinn er reyndur á alla mögulega máta – hugrekki hans, líkamlegt 

atgervi og siðgæði er þanið til hins ítrasta.
65

  

 Þær ógnir og freistingar sem spæjarinn stendur frammi fyrir eru annað af tveimur 

atriðum sem eru hvað mikilvægust í aðgreiningunni á milli klassísku glæpasögunnar og 

harðsoðna reyfarans. Hitt atriðið er það að lausn málsins er jafnan undirskipuð leit spæjarans 
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 Chandler: „The Simple Art of Murder“. 
63

 Cawelti: „The Hard-Boiled Detective Story“, bls. 143. 
64

 Sama, bls. 143-144. 
65

 Segja má að ofbeldis- og hættuleysið sem einkennir klassísku glæpasöguna, öfugt við harðsoðna reyfarann, 

endurspeglist í hnefaleikunum sem Sherlock Holmes stundar. Þar er ofbeldið leikur, rækilega afmarkað af 

hnefaleikahringnum og stjórnast af vali þáttakendanna. Holmes velur að slást á meðan Philip Marlowe og hans 

líkir verða fyrir ofbeldi óspurðir, þótt þeir séu vissulega meðvitaðir um að það sé einn af fylgifiskum 

spæjarastarfsins. 
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og því að réttlæti er fullnægt.
66

 Harðsoðni spæjarinn á það til að tengjast þeim sem koma að 

málinu sem hann tekur að sér sterkum, og stundum tilfinningalegum, böndum.
67

 Í Svefninum 

langa myndast nokkuð sterk bönd milli Philips Marlowe og Sternwood fjölskyldunnar. 

Sérstaklega ríkir gagnkvæm virðing milli Marlowes og hershöfðingjans aldna. Hvort svo sem 

Marlowe sér föðurímynd í gamla manninum eða ekki er ljóst að hann finnur til með honum. 

Sternwood er aðeins skuggi af þeim manni sem hann var og er fullkomlega meðvitaður um þá 

staðreynd: „Hérna sérðu afar leiðinlegar eftirhreytur af fremur skrautlegu lífi, fatlaðan mann 

sem er lamaður á báðum fótum og bara með helminginn af kviðarholinu“ (SL, 11).  

Marlowe leggur sig í líma við að hjálpa honum; hann heldur til að mynda áfram að 

vinna að málinu þegar því er lokið af hálfu gamla mannsins og reynir að komast að afdrifum 

Rustys Regan sem var Sternwood mjög kær. Auk þess ákveður Marlowe að halda 

sannleikanum, það er að Carmen hefði banað Regan, frá hershöfðingjanum, líklegast í því 

skyni að vernda hann: „Þetta geri ég allt fyrir tuttugu og fimm kall á dag – og kannski örlítið 

til að verja það litla stolt sem niðurbrotinn og sjúkur gamall maður á eftir í blóðinu, með það í 

huga að blóðið í honum sé ekki eitrað“ (SL, 233).
68

 

 Hvað dætur Sternwoods varðar, þá mætast í þeim þau persónulegu bönd sem 

harðsoðni spæjarinn tengist viðskiptavinum sínum og þær freistingar sem harðsoðni spæjarinn 

þarf að standast. Dætur Sternwoods er engar fyrirmyndarstúlkur; spilltar, fallegar, villtar og 

„hvorug þeirra er gædd meiri siðferðiskennd en köttur“ (SL, 15). Systurnar tilheyra hinum 

vafasama hópi háskakvenda (femme fatales), sem eru algengar persónugerðir í harðsoðna 

reyfaranum. Carmen, sú yngri, reynir að freista Marlowes og eitt kvöldið bíður hún hans 

liggjandi nakin undir sæng heima hjá honum. Marlowe freistast ekki til að sofa hjá henni: 

„Hér er um starfsheiður að ræða. Þú skilur – starfsheiður. Ég er að vinna fyrir hann föður 

þinn. Hann er sjúkur maður, afar lasburða, bjargarlaus. Hann treystir mér einhvern veginn til 

að gera enga vitleysu“ (SL, 160). Hann endar á því að henda henni út og finnst sem dvöl 

hennar hafi skilið eftir slæma áru í íbúðinni sinni. Til að mynda loftar hann út og skiptir um á 

rúminu eftir dvöl Carmenar þar: „Farið eftir höfuð hennar var enn á koddanum og merki um 

litla spillta líkamann á lökunum“ (SL, 163).  
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 Þess má geta að undir lok Svefnsins langa segir Marlowe að hann sé „enginn Sherlock Holmes eða Philo 
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 Sjá Cawelti: „The Hard-Boiled Detective Story“, bls. 142-143. 
68

 Þessi tengsl Marlowes og gamla mannsins, sem og tengsl hans við Vivian, hafa einnig áhrif á þá ákvörðun 

hans að láta málið niður falla í lok sögunnar eins og fjallað er um í kafla 6.1. 
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Hvað Vivian varðar, þá er ljóst að þau Marlowe hrífast af hvort öðru, þótt það nái 

aldrei lengra en því sem nemur einstaka daðri og kossi.
69 

Siðferðiskennd hans leyfir ekki að 

hann sofi hjá aðilum tengdum málinu sem hann vinnur að og hann neitar sér um allar 

holdlegar fýsnir, eða eins Foster Hirsch segir: „Fallegar konur hrífast af honum, en hann er 

kynferðislega fálátur, nánast eins og munkur“.
70

 Hvað þetta atriði varðar sker Marlowe sig frá 

starfsbróður sínum, Sam Spade úr Möltufálka Dashiells Hammett, sem er mun virkari 

kynferðislega. Sá heldur til að mynda við eiginkonu Lews Archer, samstarfsfélaga síns, auk 

þess sem hann sefur hjá glæpakvendinu Brigid O’Shaugnessy. Hann afneitar henni (hún var 

morðingi Archers sem deyr snemma í sögunni) þó á endanum á afgerandi hátt: „Ég vona að 

Guð gefi að þeir hengi þig ekki ljúfan mín á þessum yndislega hálsi“.
71

  

Philip Marlowe þarf ekki aðeins að standast háskakvendi heldur einnig mútugreiðslur. 

Í heimi Svefnsins langa er allt falt fyrir peninga og öllum er hægt að múta, þar á meðal 

lögreglumönnum. Til að mynda borgar Vivian Eddie Mars fyrir að fela líkið af Regan og 

reynir síðan að múta Marlowe fyrir að þagga dauða Regans niður, auk þess sem honum eru 

boðnar greiðslur frá Eddie Mars. Siðferðiskennd hans leyfir hins vegar ekki að hann taki við 

ólöglegum greiðslum. Æra hans er ekki til sölu. Að þessu leytinu til er hann utangarðs í 

samfélaginu í Svefninum langa, þar sem allt er falt fyrir rétta upphæð. Það er hluti af 

persónugerð harðsoðna spæjarans að vera ekki ginkeyptur fyrir mútugreiðslum, eða eins og 

segir í Hinni einföldu list morðsins: „Hann mun ekki þiggja óheiðarlegar greiðslur frá einum 

né neinum“.
72

 Og það er líklega þess vegna sem fjárhagstaða hans er ekki betri en raun ber 

vitni: „Maður auðgast ekki mjög í mínu fagi ef hann er heiðarlegur“ (SL, 59). Marlowe á 

möguleika á að auðgast, losna undan harkinu, öðlast betri lífskjör ef hann aðeins þiggur 

óhreina peninga. Um leið og hann gerir það hefur hann hins vegar brotið gegn siðferðiskennd 

sinni: 
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Ég hef ekki minnsta vott af tilfinningu eða samvisku. Það eina sem mig klæjar í eru 

peningar. Ég er svo gráðugur í peninga að ef ég fæ tuttugu og fimm kall á dag í kaup 

og útlagðan kostnað, einkum í bensín og viskí, reyni ég að hugsa út hlutina sjálfur, 

eins og ég er fær um; ég stefni allri framtíð minni í voða, vek hatur löggunnar og 

Eddie Mars og hans nóta, skýt mér undan skotum og ét skít og segi takk kærlega fyrir 

mig [...] Nú býður þú mér heil fimmtán þúsund. Það gerir mig að stórlaxi. Fyrir 

fimmtán þúsund kall gæti ég eignast heimili og nýjan bíl og fjóra alklæðnaði. Ég tæki 

mér jafnvel frí, án þess að hafa áhyggjur af því að tapa máli. Það er prýðilegt. Fyrir 

hvað ertu að bjóða mér þetta? Má ég halda áfram að vera skepna eða verð ég að 

breytast í sómamann, eins og fyllirafturinn sem dó úti í bílnum sínum í fyrrakvöld? 

(SL, 233-234). 

 

Eins þversagnakennd og þessi ræða er, skýrir hún að nokkru leyti þankagang Marlowes. Þótt 

hann segist ekki ganga fyrir öðru en peningum er raunin önnur, en harðsoðni spæjarinn sýnir 

peningum jafnan lítinn áhuga.
73

 Marlowe neitar til að mynda öllum fyrirframgreiðslum, fer 

ekki fram á há laun auk þess sem hann býðst til að skila Sternwood peningunum sem hann 

fékk fyrir rannsókn málsins sökum þess að honum finnst sem hann hafi ekki klárað það á 

fullnægjandi hátt. Mikilvægast af öllu er að Marlowe er ekki falur fyrir peninga. Undir hörðu 

yfirborðinu leynist heiðarlegur maður drifinn áfram af sterkri siðferðiskennd. Samviska hans 

er ekki hvítþvegin en hún er ekki skítug og hún er ekki til sölu. Marlowe velur fremur að vera 

fátækur sómamaður en fjáður skíthæll.  

 

5.2. „Vopn hugleysingjans“ 

Líkt og munurinn milli góðs og ills, eða öllu heldur heiðarleika og óheiðarleika, hangir á 

mjóum þræði í huga Marlowes er það sama uppi á teningnum hjá Leðurblökumanninum. Í 

huga hans er það afstaðan til manndrápa sem greinir á milli góðs og ills, en þessi afstaða er 

eitt af því sem hefur einkennt persónu hans í gegnum tíðina. Í Myrka riddaranum veldur hann 

gríðarlegum skaða. Hann slasar, beinbrýtur, lamar og örkumlar ógrynnin öll af illmennum og 

lögreglumönnum og veldur gríðarlega eignatjóni, en sem fyrr getur hann ekki fengið það af 

sér að drepa, ekki einu sinni í sjálfsvörn.
74

 Þetta er elsta vinnureglan hans, lína sem hann dró 

fyrir þrjátíu árum og yfir hana hefur hann ekki stigið, vitandi að með einu morði er hann 

kominn í sama hóp og óvinir hans (MR III, 21). Eitt morð skilur á milli góðs og ills. 

Þótt myrki riddarinn fái það ekki af sér að drepa er ekki þar með sagt að hann fyllist 

ekki löngun til þess og Miller gerir talsvert úr þessari klemmu í Myrka riddaranum. 
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Leðurblökumaðurinn dansar á köflum hættulegan dans á línunni, meðal annars í öðrum 

hlutanum þegar hann mætir Hinum stökkbreyttu á skriðdrekanum sínum og ryður þeim öllum 

úr vegi um stund nema leiðtoganum.
75

 Leðurblökumaðurinn horfist í augu við hann í gegnum 

sjónaukann á skriðdrekanum og hugsar með sér: „Hann er hér – beint í sjónlínunni [...] og mér 

finnst aðeins einn kostur í stöðunni [...] taka bara í gikkinn og sprengja hann af yfirborði 

jarðar [...] þótt það þýði að ég fari yfir línu sem ég dró fyrir þrjátíu árum [...] ég get ekki 

fundið eina einustu ástæðu til að leyfa honum að lifa“ (MR II, 21). 

Þetta viðmið er hins vegar fyrirferðarmest í 3. hluta bókarinnar þegar hann á í höggi 

við Jókerinn, en spurningin um það hvort hann muni loks láta af því að drepa erkióvin sinn 

litar uppgjör þeirra. Samkvæmt útgefandanum og rithöfundinum Lou Anders er það sem 

flækir hlutina fyrir Leðurblökumanninum að:  

 

Jókerinn er sá eini sem skilur hina flóknu afstöðu Leðurblökumannsins til morða. Í 

raun er hann eina persónan í heimi Leðurblökumannsins sem skilur það jafn vel og 

Leðurblökumaðurinn sjálfur á hversu þunnri línu hetjan gengur á og sá sem setur 

viljandi eins mikinn þrýsting á þessa línu og hann getur í von um að 

Leðurblökumaðurinn stígi yfir hana.
76

  

 

Jókerinn veit hversu mikið glæpir hans fá á myrka riddarann og veit að því fleiri glæpi sem 

hann fremur því meiri líkur eru á að hann fái erkióvin sinn til brjóta að boðorðið.
77

 

Leðurblökumaðurinn hefur glæpi Jókersins á samviskunni, hversu þversagnakennt sem það 

kann að hljóma: „Ég tel þá látnu, einn fyrir einn [...] ég bæti þeim á listann, Jóker [...] listann 

yfir alla þá sem ég hef myrt [...] með því að leyfa þér að lifa“ (MR III, 9). Jókerinn nýtur þess 

að kvelja óvin sinn, egna hann og reyna að fá hann til að taka líf; stíga yfir línuna. 

Leðurblökumaðurinn reynir allt hvað af tekur að halda aftur af sér og neitar að taka í 

gikkinn: „Byssa er vopn hugleysingjans – vopn lygarans [...] við drepum ... of oft ... því við 

förum auðveldu leiðina ... of auðvelda [...] spörum okkur vesenið [...] og vinnuna“ (MR III, 

43). Undir lok bardagans við Jókerinn óskar myrki riddarinn þess hálfvegis að hann gæti farið 

auðveldu leiðina og drepið Jókerinn. Þegar þeir eru svo báðir nær dauða en lífi, 

Leðurblökumaðurinn með stórt stungusár og Jókerinn með brotinn háls, hæðist sá síðarnefndi 
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í dauðakippunum að hinum myrka óvini sínum fyrir að hafa ekki kjark til þess að drepa sig. 

Svo snýr Jókerinn sig úr hálsliðnum.  

Markmið Jókersins næst því að hálfu leyti; Leðurblökumaðurinn verður álitinn 

morðingi og síðar ákærður fyrir morðið á honum. Best hefði verið ef Leðurblökumaðurinn 

hefði drepið, það hefði ekki breytt neinu þótt hann sjálfur hefði verið fórnarlambið. Með því 

hefði hann sýnt fram á það að hann gæti fengið myrka riddarann til stíga yfir línuna sína, þótt 

ekki væri nema einu sinni og með því sannað að allir, hversu sterkir sem þeir eru, gætu 

bognað við nógu mikinn þrýsting. Leðurblökumaðurinn og Jókerinn byggja báðir tilveru sína 

að miklu leyti á þunnum þræði. Í sögu Alans Moore, Banvæna brandaranum, gerir Jókerinn 

allt til að sýna fram að allir geti truflast líkt og hann gerði. Hann telur að geðheilsa mannsins 

hangi á bláþræði:
78

 „Allt sem þarf er einn slæmur dagur, hann getur breytt heilbrigðasta manni 

veraldar í geðveikan“.
79

 Ef hann getur brotið Leðurblökumanninn niður, sýnir hann að allir 

geti brotnað.
80

 Eina bjargræði hans felst í því að sanna þetta atriði, ekki svo ósvipað því að 

eina bjargræði Leðurblökumannsins felst í því að hann hefur heitið sjálfum sér því að drepa 

ekki.
81

 Afstaða hans til manndrápa er það sem heldur honum réttu megin við línuna.
82

 

Leðurblökumaðurinn og Philip Marlowe hengja báðir tveir heiðarleika sinn og æru á 

mjóan þráð. Í Svefninum langa og Myrka riddaranum slitna þræðirnir hins vegar ekki: 

Marlowe neitar öllum mútugreiðslum og stenst allar slíkar freistingar og lesandinn fær það 

aldrei á tilfinninguna að hann muni falla í freistni. Hvað Leðurblökumanninn varðar, þá kemst 

hann ansi nálægt því að brjóta boðorðið sitt, það er að segja að fremja morð, en hann heldur 

þó aftur af sér. Með því að halda sér réttu megin við línuna staðfesta persónurnar heiðarleika 

sinn fyrir sjálfum sér og um leið að þeir séu ærlegir menn þrátt fyrir allt það vafasama sem 

þeir aðhafast.  
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6. Lifað eftir lögum þess bannaða 

Eins og áður hefur komið fram er margt af því sem Leðurblökumaðurinn og Philip Marlowe 

aðhafast á gráu svæði –  svæði staðsettu utan ramma laga og reglna. Þeir búa báðir yfir sterkri 

réttlætiskennd og réttlæti er lykilorð í tilveru þeirra og baráttu, og fyrir þeim eru lög og reglur 

oftar en ekki hindranir í veginum í átt til þess. Í þeirra huga snúast hlutirnir frekar um það sem 

er rétt eða rangt en það sem er löglegt eða ólöglegt. Barátta þeirra fyrir réttlæti er þó háð á 

ólíkum grundvelli. Vandamálin sem Leðurblökumaðurinn glímir við eru stærri í sniðum enda 

er markmið hans að stöðva glæpamenn heillar borgar, meðan málin sem Marlowe tekur að sér 

eru smærri. Í gegnum orð og æði þeirra beggja skín sterk réttlætiskennd og tortryggni í garð 

lögboðara samfélagsins. Hér verður fjallað nánar um það í hverju þetta felst. 

 

6.1. Uppgjör án dóms og laga 

Sjálfstæði gagnvart lögunum í harðsoðna reyfaranum einskorðast ekki einungis við Raymond 

Chandler og Philip Marlowe, heldur liggur það eins og rauður þráður í gegnum 

bókmenntagreinina sem slíka. Sumir titlar harðsoðinna reyfara segja meira en mörg orð um 

afstöðu spæjaranna til laga og yfirvalds, þar á meðal Dómarinn ég (1951, I, The Jury), titill 

fyrstu skáldsögu Mickeys Spillane um spæjarann Mike Hammer, en hann er afar táknrænn 

fyrir þessa afstöðu harðsoðnu spæjaranna. 

 Í bók sinni, Glæpasagan á 20. öld (2005), heldur Lee Horsley því fram að þótt 

Chandler geri í því að undirstrika jaðarstöðu Marlowes (sem fjallað var um í kafla 5.1) og 

Marlowe rekist illa í löghlýðnu samfélagi, standi hann ekki utan laganna ramma nema vegna 

starfs hans.
83

 Erfitt er að taka undir þessa fullyrðingu. Þótt Marlowe fari ekki með jafn 

áberandi hætti út fyrir ramma laganna – sé ekki jafn ofstækis- og ofbeldisfullur og til að 

mynda Mike Hammer og Continental Op í sögum Dashiells Hammett líkt og Lewis D. Moore 

hefur meðal annarra bent á
84

 – fer hann oft og iðulega á svig við lögin og brýtur þau ótal 

sinnum. Hann heldur lögreglunni til að mynda utan við rannsókn sína og leggur sig oftast í 

líma við að vinna án hennar.
85

 Hann leynir hana til að mynda ýmsum þáttum málsins, eins og 

hann hugsar með sér, staddur á fundi með Bernie Ohls, Taggart Wilde saksóknara og 

Cronjager höfuðsmanni: „Ég sleppti tvennu, en vissi ekki almennilega í bili hvers vegna ég 
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sleppti öðru“ (SL, 111-112). Og hann fær bágt fyrir hjá þeim síðastnefnda fyrir þessa 

tilhneigingu sína: „Svo frægðarverk þitt var að tilkynna ekki morðið í gærkvöldi og eyða 

síðan deginum í dag við að snuðra um, svo strákurinn hans Geigers gæti framið seinna morðið 

í kvöld“ (SL, 112). 

 Líklega spila tveir þættir stærsta rullu í þessu erfiða samstarfi Marlowes og 

lögreglunnar. John Scaggs telur að þrátt fyrir óvinveitta afstöðu spæjarans til lögreglunnar sé 

markmið þeirra það sama; að endurreisa og viðhalda samfélagsreglunni.
86

 Það er þó ekki 

endilega svo því markmið lögreglunnar er ekki alltaf það sem það á að vera. Marlowe er 

tortrygginn í garð lögreglunnar, aðallega vegna þeirrar spillingar sem hann veit að þar ríkir: 

„En hvað yfirhylmingar varðar hef ég sjálfur stundað lögreglustörf, eins og þú veist. 

Lögreglan er á hverju strái í öllum stórborgum. Hún gerir sig breiða og ábúðarmikla þegar 

utanaðkomandi maður reynir að fela eitthvað, en gerir það sama sjálf annan hvern dag, til að 

gera vinum greiða eða einhverjum sem má sín örlítið“ (SL, 117-118). Marlowe ýjar að 

spillingu innan lögreglunnar og þessar ásakanir fá byr undir báða vængi þegar Eddie Mars 

talar digurbarkalega um tengsl sín við lögregluna: „Ég er með mínar leiðslur inn í 

lögreglustöðina, annars væri ég ekki hérna [með spilavítið sitt]“ (SL, 136). Eins og hann talar 

virðist spillingin vera á flestra vörum og það lítur út fyrir að hún sé ekkert tiltökumál. Í 

Svefninum langa, og fleiri harðsoðnum reyfurum, skín það í gegn að lögreglunni er ekki 

fullkomlega treystandi. 

 Hitt atriðið sem skiptir máli í þessu samhengi er að spæjarinn vinnur fyrir einstaklinga 

og leggur sig líma við að verja þá, þótt það stangist á við lögin og starfa lögreglunnar. Þetta 

kemur greinilega fram í svari Marlowes við spurningu Cronjagers um hvort hann sé „tilbúinn 

að lenda upp á kant við helminginn af lagaveldi landsins“ (SL, 117) fyrir þá litlu upphæð sem 

hann fær í laun frá Sternwood gamla: „En hvern fjandann get ég gert? Ég er með mál. Ég sel 

það sem ég hef falt, svo ég geti lifað. Með þeim litla kjarki og viti sem drottinn gaf mér og 

löngun til að láta kasta mér til og frá, svo ég geti varið viðskiptavin“ (SL, 117). 

Viðskiptavinurinn og heill hans gengur fyrir flestu, þar á meðal heill lögreglunnar. 

 Hvergi kemur þetta atriði skýrar fram en í lokum Svefnsins langa. Eins og sagði í kafla 

5.1 tengist spæjarinn þeim sem hann starfar fyrir oft sterkum persónulegum böndum. Þessi 

bönd hafa oft áhrif á rannsókn spæjarans og það hvernig hann útdeilir réttlæti, en það atriði 

nær oftast hámarki undir lok harðsoðna reyfarans. Eins og John G. Cawelti hefur bent á í 

skrifum sínum endar harðsoðni reyfarinn oftar en ekki með uppgjöri spæjarans og 
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glæpamannsins. Samkvæmt Cawelti er misjafnt hvernig þessum uppgjörum er háttað. Í 

flóknari sögum höfunda eins og Chandlers og Hammetts er uppgjörið fremur sálfræðilegs 

eðlis en í einfaldari sögum hjá Mickey Spillane og hans líkum eru uppgjörin oftar blóðug þar 

sem spæjarinn leikur fyrst hlutverk dómara (samanber titillinn Dómarinn ég) og svo böðuls.
87

 

Mike Hammer er ofstækisfullur harðhaus, sá „ofbeldisfyllsti, hægri sinnaðasti, mesti 

kvenhatarinn og minnsti gáfumaðurinn af þeim spæjurum sem komu í kjölfar spæjara 

Chandlers og Hammetts“, eins og John Scaggs lýsir honum.
88

 Hann hikar ekki við að bregða 

vopnum og oft og iðulega myrðir hann þá sem hann á sökótt við með köldu blóði, jafnan í 

hefndarskyni (samanber titil skáldsögunnar Hefndin er mín! (1950, Vengeance Is Mine!). 

Aftökur án dóms og laga eru algengar í sögum Spillanes, en Mike Hammer er á köflum eins 

og mennskur refsivöndur. Þannig er vegur réttlætisins oftast blóði drifinn hjá honum. 

 Þessum uppgjörum er farið á annan veg í sögum Raymonds Chandler. Í Svefninum 

langa er uppgjörið sálfræðislegs eðlis, samkvæmt aðgreiningu Caweltis, en í því spila 

persónuleg tengsl Marlowes við Sternwood-fjölskylduna stórt hlutverk. Eins og áður var sagt 

lætur Marlowe málið niður falla. Hann fer ekki með morðingja Rustys Regan, Carmen 

Sternwood, til lögreglunnar, öfugt við til dæmis Carol Lundgren. Hann lætur Vivian lofa sér 

að fara með systur sína „eitthvað langt í burt héðan þar sem þeir ráða við svona manneskju, 

þar sem henni er haldið frá byssum og hnífum og skrautlegum drykkjum. Helvítið hafi það, 

kannski er hægt að lækna hana, ha. Slíkt hefur verið gert“ (SL, 234).  

Eins og sagði í kafla 5.1 spila þær tilfinningar sem Marlowe ber til Sternwoods inn í 

þessa ákvörðun. Þótt Marlowe fordæmi hann fyrir að hafa leyft dætrum sínum að verða að 

þeim gallagripum sem þær eru eins og Lewis D. Moore hefur bent á,
89

 vill hann vernda hann 

og heldur sannleikanum frá honum í því skyni. Hann vill ekki að gamli maðurinn sofni 

svefninum langa vitandi að dóttir hans er geðtruflaður morðingi: „En gamli maðurinn var laus 

allra mála. Hann gat legið rólegur í rekkju sinni, með blóðlausar hendur spenntar á ábreiðunni, 

beðið“ (SL, 236). Hann getur að einhverju leyti verið sáttur, bjargræði hans er að hann varði 

„það litla stolt sem niðurbrotinn og sjúkur gamall maður átti eftir í blóðinu“ (SL, 233). Þetta er 

hans siðræna afstaða til málsins, en samkvæmt Cawelti þarf harðsoðni spæjarinn að taka slíka 

afstöðu til glæpamannsins sem hann glímir við, fyrr finnur hann ekki frið.
90

 Þótt Marlowe hafi 

                                                 
87

 Cawelti: „The Hard-Boiled Detective Story“, bls. 143. 
88

 Scaggs: Crime Fiction, bls. 64.  
89

 Moore: Cracking the Hard-Boiled Detective: A Critical History from the 1920s to the Present, bls. 83. 

Marlowe hugsar til að mynda einu sinni með sér um Carmen: „Þetta var lagleg, spillt og ekki bráðgreind lítil 

stúlka sem hafði farið afar miklar villur vega og enginn gerði neitt í því. Til fjandans með þá ríku. Ég var 

hundleiður á þeim“ (SL, 67). 
90

 Cawelti: „The Hard-Boiled Detective Story“, bls. 143. 



 28 

hylmt yfir með morðingjanum, og þar með brotið lög, var það skásti kosturinn í stöðunni að 

hans mati. Hann fór ekki eftir lagabókstafnum heldur brjóstvitinu og hann framfylgdi því sem 

hann taldi vera réttlæti. 

 

6.2. „Ég er lögin“ 

Oftar en ekki er talað um Leðurblökumanninn sem sjálfsskipaðan löggæslumann (vigilante). 

Slíkir berjast fyrir réttlæti, eða því sem þeir telja vera réttlæti, með öllum mögulegum og 

ómögulegum aðferðum, oftast ólöglegum (þeim er jafnan slétt sama um hvað er löglegt og 

hvað ekki). Þeir útdeila refsingum, þar eru morð ekki undanskilin, til handa þeim sem hafa 

brotið af sér en hafa ekki, að þeirra mati, fengið sanngjarna refsingu.
91

 Þeir stíga þannig út 

fyrir ramma laganna til að tryggja réttlæti og það eru því litlar ýkjur að segja að sjálfsskipaðir 

löggæslumenn séu glæpamenn. Í þessu samhengi má benda á það þegar Ofurmennið rifjar upp 

í Myrka riddaranum fund sem ofurhetjurnar áttu með stjórnvöldum þar sem 

Leðurblökumaðurinn sagði: „Auðvitað erum við [ofurhetjurnar] glæpamenn“, og svo að „við 

höfum alltaf verið glæpamenn – við þurfum að vera glæpamenn“ (MR III, 29).  

Án þess að orð hans séu tekin bókstaflega virðist Leðurblökumaðurinn vera 

fullkomlega meðvitaður um að atferli hans sé ólöglegt, auk þess að viðurkenna að án 

ólöglegra aðgerða væri barátta hans, og starfssystkina hans, vonlaus. Lög og reglur eru þung 

og erfið í vöfum og eru beinlínis hindranir í veginum til beins og milliliðalauss réttlætis. Fá 

orð eru jafn táknræn fyrir þessa vanvirðingu ofurhetja gagnvart lögum og reglum og þeirra 

eigin túlkun á þeim, og þegar Leðurblökumaðurinn segir, rétt áður en hann heldur inn í 

stjórnlausa Gotham-borg í lokahluta Myrka riddarans: „Í kvöld, erum við lögin [...] í kvöld, er 

ég lögin“ (MR IV, 21). Óhætt er að segja að þessi orð segi allt sem segja þarf um afstöðu 

Leðurblökumannsins til laga og reglna og um leið um traust hans á yfirvaldinu.  

Leðurblökumaðurinn hefur sjaldan eða aldrei verið jafn ákveðinn í baráttu sinni gegn 

glæpum og í leitinni að réttlæti og í Myrka riddaranum.
92

 Hann lætur lög, reglur og 

mannréttindi fara lönd og leið og hikar ekki við að beita grófu ofbeldi til að fá sínu framgengt. 

Ein yfirheyrslusena í fyrsta hluta sögunnar segir meira en mörg orð um aðferðir og þankagang 

Leðurblökumannsins. Þar kemur hann heim til manns sem hann hefur grunaðan um að vera 

samstarfsmann Harvey Dent. Leðurblökumaðurinn byrjar að þjarma að hinum grunaða – sem 

er þá þegar með kraga um hálsinn og þarf að ganga við hækju eftir fyrri viðskipti sín við 
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myrka riddarann – þegar sá byrjar að tala um að hann hafi réttindi. Leðurblökumaðurinn 

fleygir honum þá í gegnum glugga (myndir 6 og 7) og segir: „Þú hefur réttindi. Fullt af þeim. 

[...] Stundum tel ég þau til að gera mig gráhærðann. [...] En núna ertu með glerbrot fast í 

slagæðinni. Núna er þér í þann mund að blæða út. [...] Núna er ég sá eini sem getur komið þér 

á spítala áður en það gerist“ (MR I, 37).  

Í þessari senu koma fram þrjú mikilvæg atriði í persónu Leðurblökumannsins. Í fyrsta 

lagi það hvernig hann virðir mannréttindi að vettugi, sem birtist með nokkuð bókstaflegum 

hætti því hinn grunaði tæpir á því að hann hafi réttindi. Hann hikar ekki við að yfirheyra, og 

stórslasa, mann sem hefur ekki réttarstöðu grunaðs manns hjá lögreglunni. Í öðru lagi það 

hvernig vantraust á starfsaðferðum lögreglunnar skín í gegnum aðgerðir hans. Með því að 

yfirheyra hinn grunaða sjálfur er hann í raun að segja að hann treysti lögreglunni ekki til að ná 

tilætluðum niðurstöðum. Hans aðferð, það er að beita ofbeldi til að fá upplýsingar, er fljótlegri 

og skilvirkari. Í þriðja lagi sýnir senan hversu ofsafengin barátta Leðurblökumannsins er og 

hversu viljugur hann er til að beita grófu ofbeldi til að fá sínu fram.  

Á stundum er eins og hann njóti þess að pynta og hvelja andstæðinga sína. Hvergi eru 

þessir sadísku drættir jafn sýnilegir og þegar hann heldur á einum meðlima Hinna 

stökkbreyttu öfugum uppi á háhýsi og sýnir honum útsýnið (mynd 10): „Þetta var erfitt, að 

bera 100 kílóa geðvilling efst upp á Gotham-turninn – hæsta tind borgarinnar. [...] Öskrið eitt 

og sér var þess virði“ (MR II, 12). Það er því engu logið um að Miller hafi breytt 

Leðurblökumanninum „úr jákvæðri fyrirmynd ofurhetjubókanna í hálfsturlaða koldimma 

andhetju – ofstopamann sem á meira líkt með hryðjuverkamönnum en hefðbundnum 

lögboðum samfélagsins“ eins og Gunnar Theodór Eggertsson hefur komist að orði.
93

 

Miller hefur verið legið á hálsi fyrir þessa íhaldssömu þætti í fari Leðurblökumannsins 

í Myrka riddaranum, en sumir telja söguna innihalda fasíska drætti. Áðurnefndur Geoff Klock 

telur að þessi atriði, það er þráhyggja Leðurblökumannsins gagnvart stjórn og valdi, notkun 

ofbeldis í eigin þágu og brot á mannréttindum, séu til marks um daður Myrka riddarans og 

myndasögunnar sem miðils (aðallega ofurhetjusagna) við fasisma og samkvæmt Klock leggur 

Miller áherslu á þennan þátt úr sögu ofurhetjunnar í Myrka riddaranum.
94

 Og vegna þess 

hversu ofbeldis- og ofstækifull barátta Leðurblökumannsins er í sögunni getur lesandinn ekki 
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samþykkt þær möglunarlaust líkt og í fyrri sögum. Með því að leggja áherslu á þessa fasísku 

drætti hvetur Miller lesandann þannig til að taka afstöðu til athafna og aðgerða 

Leðurblökumannsins.
95

  

Það er ekki bara lesandinn sem tekur, eða er hvattur til að taka, afstöðu til gjörða hans, 

því innan Myrka riddarans á sér einnig stað mikil umræða um Leðurblökumanninn. Þessi 

skoðanaskipti birtast í formi umræðuþátta og frétta í sjónvarpi, sem er reglulega skotið inn í 

frásögnina, þar sem ýmsir álitsgjafar eru fengnir til að tjá sig um málefni Leðurblökumannsins 

(myndir 9-12). Umræðan er annað hvort í ökkla eða eyra: þeir fáu sem eru á bandi 

Leðurblökumannsins telja hann hetju, þann eina sem stendur upp og segir glæpalýð Gotham-

borgar stríð á hendur,
96

 á meðan andstæðingar hans telja hann hinn versta óvætt, 

andfélagslegan geðvilling, fasista, samfélagsmein og þar fram eftir götunum.  

Í Myrka riddaranum er Leðurblökumaðurinn allt af þessu. Af „öllum“ 

Leðurblökumönnum sögunnar er hann sá ofstækis- og ofbeldisfyllsti. Í flestum sögum vinnur 

hann að einhverju leyti með lögreglu og yfirvöldum en í sögu Millers er hann bæði skilinn 

rækilega frá þeim – bókstaflega þegar það er gefin út handtökuskipun á hendur honum, og 

síðar skotleyfi – auk þess sem hann er sýndur eins og hann sé þeim æðri, eins og Roz 

Kaveney bendir á. Hann getur m.ö.o. það sem lögboðarnir geta ekki.
97

 Í fjórða hluta Myrka 

riddarans er hann til að mynda sá sem kemur stjórn á stjórnlausa Gotham-borg – hann gerir 

það sem lögboðarnir eru ekki færir um. Varðandi orð Kaveney um að Leðurblökumaðurinn sé 

æðri lögreglunni má líta á þau með hliðsjón af myndmáli sögunnar og þá hvernig hann er ekki 

einungis sýndur æðri lögreglunni heldur hafinn upp í æðra veldi en aðrar persónur.  

Hetjan er oft sýnd á mjög svo upphafinn hátt, eins og tíðkaðst í ofurhetjusögum, meðal 

annars með notkun á heilsíðum, en þar birtist Leðurblökumaðurinn, og Ofurmennið í 

nokkrum tilfellum, í öllu sínu veldi (myndir 13-16). Bókmenntafræðingurinn Úlfhildur 

Dagsdóttir hefur bent á að áðurnefnt fasisma-daður myndasögunnar birtist í upphöfnum 

myndum af hetjunni (hennar umfjöllun afmarkast ekki við Myrka riddarann): „Þetta daður 

birtist greinilega í myndmáli sem undirstrikar líkamlegan glæsileika hetjunnar, kraft og 

dýrkunargildi sem kemur fram í því hvernig sjónarhornið er iðulega uppávið: lesandi 

myndasagna horfir þannig bókstaflega upp til hetjunnar og dáist að stæltum líkamanum“.
98

 

Ein heilsíðan í Myrka riddaranum er sérstaklega athyglisverð í þessu tilliti. Á umræddri mynd 
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sést Leðurblökumaðurinn á hesti skömmu áður en hann ríður inn í stjórnlausa Gotham-borg. 

Myndin minnir um margt, svo mjög að vart er um tilviljun að ræða, á frægt málverk franska 

málarans Jacques-Louis David, Napóleon fer yfir Alpana (1800), sem sýnir myndefnið á álíka 

upphafin hátt (myndir 17-18). Á báðum myndunum eru hestarnir prjónandi og vísa þar með 

upp á við líkt og hetjurnar sem sitja þá. Samsvaranirnar í myndmáli þessara tveggja mynda 

ýta þannig enn undir fasisma-daðrið í Myrka riddaranum.
99

 

 Eins og sagði í inngangi þessa kafla er barátta Leðurblökumannsins og Philips 

Marlowe háð á ólíkum grundvelli. Vandamálin sem sá fyrrnefndi glímir við eru stærri í 

sniðum og kannski má segja að barátta hans sé í samræmi við þau; að brjálaðir tímar kalli á 

brjálaðan mann. Barátta hans, og sérstaklega bardagarnir sem loka öllum hlutum Myrka 

riddarans sem sagt var frá í 3. kafla, minna á uppgjörin í harðsoðna reyfaranum sem Cawelti 

hefur fjallað um. Þau myndu sennilega frekar flokkast með þeim blóðugu uppgjörum sem 

koma til dæmis fyrir í sögum Mickeys Spillane, en sálfræðilegum uppgjörum eins og í 

Svefninum langa. Þar tekur spæjarinn siðferðislega afstöðu til málsins og lýkur því á þann hátt 

sem honum finnst æskilegastur eins og Marlowe gerir í lok Svefnsins langa. Á meðan mætir 

Leðurblökumaðurinn óvininum og ræður niðurlögum hans í bardaga, líkt og Mike Hammer 

gerir jafnan lok bókanna um hann.  

 Philip Marlowe og Leðurblökumaðurinn eru báðir drifnir áfram af sterkri 

réttlætiskennd og hika ekki við að beita öllum tiltækum ráðum í baráttu sinni fyrir réttlæti. 

Þeir fara sínar eigin leiðir til að ná tilætluðum niðurstöðum og þær eru þær einu sem eru í 

boði. Þeirra leiðir fara hins vegar sjaldnast saman við leiðir yfirvalda og það veldur spennu í 

samskiptum þeirra eins og fjallað var um hér að ofan. Marlowe vantreystir lögreglunni og 

gerir sér far um að vinna án hennar og Leðurblökumaðurinn hefur upp ofsafenga krossferð 

gegn glæpum í Gotham-borg og heldur henni áfram þótt hann fái lögreglu og yfirvöld á móti 

sér. Fátt annað kemst að í huga persónanna en að berjast fyrir réttlæti og þeir fórna lífi og 

limum til að það markmið þeirra náist.  
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7. Lokaorð 

Eins og umfjöllunin hér að framan sýnir eru Philip Marlowe og Leðurblökumaðurinn að 

mörgu leyti afar líkar persónur. Þeir eru (myrkir) riddarar með göfug markmið sem heyja stríð 

fyrir réttlæti á götum þeirra syndabæla glæpa, spillingar og óréttlætis sem þeir búa í, drifnir 

áfram af sterkri réttlætiskennd. Báðir standa þeir fast á sínu og forðast að brjóta þau viðmið 

sem þeir hafa sett sér. Þannig freistast Marlowe ekki til að þiggja mútugreiðslur og 

Leðurblökumaðurinn ekki til að fremja morð. Þrátt fyrir göfug markmið, járnvilja og sterka 

réttlætis- og siðferðiskennd eru þeir þó langt frá því að vera fullkomnir. Persónulegt líf þeirra 

er afar fábrotið, enda er „vinnan“ það sem skiptir höfuðmáli í tilveru þeirra. Í baráttu sinni 

hika þeir ekki við að beygja, og brjóta, lögin og eru að sumu leyti litlu skárri en 

glæpamennirnir sem þeir berjast gegn. Aðferðir Leðurblökumannsins eru sérstaklega 

umdeilanlegar, en í Myrka riddaranum beitir hann líkamsmeiðingum og valdníðslu sem var 

áður óséð (eða ósýnileg) í sögunum um hann. Leðurblökumaðurinn og Marlowe eru breyskir 

menn; riddarar í skítugum brynjum, svo gripið sé til áðurnefndra orða Franks Miller. 

Persónugerð einfarans sem berst fyrir réttlæti með öllum tiltækum ráðum og stendur 

(að minnsta kosti með annan fótinn) utan ramma laga og reglna, og utan hins hefðbundna 

samfélagsmynsturs, einskorðast ekki við Philip Marlowe og Leðurblökumanninn. Þessi 

persónugerð er þvert á móti mjög algeng og afar lífsseig. Sé einungis litið til þeirra tímabila 

sem eru til umfjöllunar í þessari ritgerð, þá birtist hún í pölp-tímaritum í hetjum á borð við 

Skugga og Zorro, spæjurum harðsoðna reyfarans eins og Sam Spade, Marlowe og Mike 

Hammer, myndasöguhetjum og svo í kvikmyndunum um Leðurblökumanninn. Þessi 

persónugerð hefur eitthvað órætt aðdráttarafl og er sívinsæl, en það sýna til dæmis 

(ódrepandi) vinsældir Svefnsins langa og Myrka riddarans.  

Þessi persónugerð hefur sjaldan verið jafn vinsæl og nú í dag. Viðtökur kvikmynda 

Christophers Nolan um Leðurblökumanninn sýna það svart á hvítu, en í sumar munu milljónir 

manna eflaust flykkjast í bíósali heimsins til að sjá nýjustu mynd hans um myrka riddarann. 

Það er einnig athyglisvert að Leðurblökumaðurinn virðist aldrei vera jafn áhugaverður, og 

vinsæll, og þegar hann stendur næst rótunum; þegar hann er skrifaður, og sýndur, sem myrkur 

og grimmur sjálfskipaður löggæslumaður eins og hann var í upphafi, þegar áhrifin frá pölp-

tímaritunum og harðsoðna reyfaranum voru hvað mest. Frank Miller og Christopher Nolan 

hafa báðið haft „sinn“ Leðurblökumann í þessum anda og verk þeirra um hann eru líklega 

mikilvægustu vörðurnar á löngu æviskeiði þessarar þekktu persónu. 
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