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Ágrip 

 

Ritgerðin fjallar um fyrirbrigðið aðdáendaspuni og tegundir hans. Sérstaklega verður fjallað 

um skáspuna sem skrifaður er eftir Hringadróttinssögu J.R.R. Tolkiens. Fræðin eiga enn 

langt í land með að kortleggja aðdáendaspunann. Stuðst verður við kenningar Kristina Busse 

og Karen Hellekson um aðdáendur og aðdáendaskrif úr bók þeirra Fan Fiction and Fan 

Communities in the Age of the Internet. Einnig verður litið á kenningar Anne Kustritz, 

Rihannon Bury, Sonia K. Katyal og Camille Bacon-Smith sem allar hafa rannsakað 

aðdáendaskrif og hugmyndir Anna Smol um aðdáendaspuna sem út frá heimi Tolkien. 

Aðdáendaspuninn verður síðan lesinn í ljósi kenninga Judith Butler og Wolfgang Iser. 

Kannaður verður uppruni aðdáendaspunans og þar með uppruni skáspunans og varpað ljósi á 

einkenni hans. Skáspuninn er skoðaður sem leið til þess að orða þrá eftir útópísku samfélagi 

þar sem sambönd eru á jafnréttisgrundvelli. Leitast verður við að finna ástæður fyrir því að 

aðallega konur skrifa aðdáendaspuna og skáspuna. Skoðað verður hvers vegna verk Tolkiens 

virðast svo vinsæl í slíkum spuna og sérstöku ljósi varpað á einstaka vináttu karlmanna í 

sögum hans. Einnig verður innihald spunans kannað og þá sérstaklega tólf sögur sem koma 

frá aðdáendaspunasöfnum á vefnum. Niðurstöðurnar eru þær að undirliggjandi í sögunum er 

þráin eftir breytingum í samfélaginu og almennri hugarfarsbreytingu.  
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Inngangur 

Til er hópur fólks sem hefur sitt eigið tungumál, sögu, trú, menningu og samfélag. Þessi 

hópur gæti næstum því flokkast sem þjóðflokkur eða þjóð. Þessi hópur býr innan veggja 

internetsins og nánast öll hans starfsemi fer þar fram. Þessi hópur er aðdáendur, eða nánar 

tiltekið aðdáendaspunahöfundar. Þeir lifa í söguheimi uppáhaldsbókmennta sinna eða 

sjónvarpsþátta, skrifa sínar eigin sögur um verkin og hafa samskipti við aðra aðdáendur. 

Aðdáendaspunahöfundar taka persónur eða söguheim útgefinna höfunda og spinna sínar eigin 

sögur í kringum hann.  

Aðdáendaspuni er ekki nýr af nálinni en er nú fyrst að vekja athygli fræðimanna og 

almennings. Sérstaklega hefur skáspuni (e. slash fiction) vakið athygli en það eru sögur þar 

sem höfundarnir búa til ástarsambönd milli persóna af sama kyni, yfirleitt karlkyni. Sögurnar 

eru margar og fjölbreytilegar. Sérstaklega er skrifað mikið af sögum í tengslum við bækur þar 

sem karlpersónur eru í miklum meirihluta. Oftar en ekki velja spunahöfundar að skrifa um 

persónur sem tengjast með einhverjum sérstökum hætti, hvort sem þeir eru erkióvinir eða 

bestu vinir. Eitt af verkunum sem ekki hefur farið varhluta af þessari nýju bylgju skáspuna er 

verk J.R.R. Tolkiens, Hringadróttinssaga.  

Hringadróttinssaga hefur veitt mörgum innblástur í gegnum tíðina en í formi 

skáspuna er innblásturinn örlítið öðruvísi. Skáspunahöfundar, sem oftast eru konur, finna 

atriði í textanum eða taka fyrir ákveðnar senur sem benda til þess að á milli persónanna sé 

eitthvað meira en bara vinátta og skrifa sögur þar sem persónurnar eiga í ástarsambandi og 

stunda kynlíf. Þeir draga fram í sviðsljósið atriði og gerðir sem aðrir líta framhjá og spinna í 

kringum þær sögur. Sumar sögurnar eru vel skrifaðar og virða hugarheim Tolkiens en aðrar 

eru illa skrifaðar og sýna enga grundvallarþekkingu á frumtextanum (e. source text) sem um 

er skrifað.  

Hér verða nokkrar skáspunasögur sem skrifaðar eru upp úr verkum Tolkiens skoðaðar. 

Af nægu er að taka en takmarka verður valið. Skoðaðar verða tólf mismunandi sögur, 

tiltölulega stuttar, sem eiga það allar sameiginlegt að fjalla um samkynhneigt samband eða 

þrá milli persóna í Hringadróttinssögu Tolkiens. Tvær sögur koma frá West of the Moon sem 

er safn skáspunasagna, einungis um hobbita, þar sem sögurnar hafa sætt jafningjamati, þar 

sem aðrir skáspunahöfundar hafa farið yfir sögurnar. Tvær koma frá vefsafni aðdáendaspuna 

sem nefnist Of Elves and Men. Þrjár sögurnar koma frá stærsta aðdáendaspunasafninu 
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FanFiction.Net. Afgangurinn eða 5 sögur koma frá skáspunasafninu Library of Moria.
1
 

Skoðaðar verða fjórar sögur um hvert af eftirfarandi þremur pörum, Fróða/Sóma, 

Aragorn/Boromír og Legolas/Gimla. Tekist er á við eða fjallað um mismunandi erfiðleika 

og/eða tilfinningar í hverri sögu, en sumar innihalda nákvæmar kynlífslýsingar og lítinn 

söguþráð á meðan aðrar eru fyrst og fremst vangaveltur um langanir eða eftirsjá.   

Hér verður leitast við að greina af hverju Hringadróttinssaga liggur svo vel við 

hugmyndum skáspunahöfunda og hvers vegna skáspunahöfundar skrifa þess konar sögur. 

Hvaða þrár og ástæður liggja að baki sagnanna? Fyrst verður aðdáendaspuni greindur í ljósi 

nýrra kenninga og skáspuni sérstaklega. Skoðað verður hvernig skáspunahöfundar lesa  

upprunalega textann eða horfa á kvikmyndirnar og sjá þær á allt annan hátt en sá sem ekki 

skrifar skáspuna. Einnig er áhugavert að rannsaka stöðu konunnar innan 

skáspunasamfélagsins og í raun höfundasamfélagsins í því samhengi. Stuðst verður við 

kenningar Karen Hellekson og Kristina Busse sem gáfu út bókina Fan Fiction and Fan 

Communities in the Age of the Internet sem er grundvallarrit um aðdáendaspunafræði eftir 

tilkomu og útbreiðslu internetsins. Einnig verða kenningar Anna Smol skoðaðar ásamt 

hugmyndum Anne Kustritz. Þar að auki verður snert á kynjafræðikenningum Judith Butler 

með hliðsjón af því hvernig aðgreining kynjanna í skáspunasögum hefur verið máð út.   

 

Aðdáendaspuni 

Fan fiction er hugtak sem margir þekkja ekki. Ekki er enn komið almennilegt nafn yfir 

hugtakið á íslensku, en það hefur verið nefnt aðdáendaskrif, aðdáendaspuni og 

aðdáendaskáldskapur. Aðdáendaspuni er skrifaður, eins og orðið segir til um, af aðdáendum 

um viðfang aðdáunar þeirra, s.s. bókmenntir, kvikmyndir eða sjónvarpsþætti. Í slíkum spuna 

endurskrifa aðdáendur það sem hrífur þá í bókmenntunum (eða því sem við á) hvort sem það 

er persóna eða persónur, hlutir, atburðir eða jafnvel söguheimurinn allur. Skiptar skoðanir eru 

um hvenær slík aðdáendaskrif hófust. Sumir halda því fram að fyrstu aðdáendaspunarnir hafi 

sprottið upp úr vísindaskáldskap í kringum verk Isaac Asimov og Jules Verne.
2
 Aðrir segja að 

fyrsti aðdáendaspunahöfundurinn hafi verið sá sem skrifaði framhald Don Kíkóta. Brynhildur 

Heiðar- og Ómarsdóttir ræðir framhaldið á Don Kíkóta í grein sinni „Kynlífsspunar kvenna 

og 50 gráir skuggar“: 

                                                           
1
<http://www.libraryofmoria.com/>, <http://ofelvesandmen.com/>, <http://www.fanfiction.net/>, 

<http://www.libraryofmoria.com/> 
2
Kustritz, Anne. „Slashing the Romance Narrative“. The Journal of American Culture. 3. tbl., 26. árg., 2003. 

Bls. 371. 

http://www.libraryofmoria.com/
http://ofelvesandmen.com/
http://www.fanfiction.net/
http://www.libraryofmoria.com/
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Segja má að spunasögur séu samofnar sögu skáldsögunnar á 

Vesturlöndum. Don Kíkóti eftir Miguel de Cervantes kom út árið 1605 og er 

af mörgum talin fyrsta skáldsaga vestrænnar bókmenntasögu. Bókin varð 

gríðarlega vinsæl og árið 1614 kom út framhald hennar. Vandamálið var 

reyndar að framhaldið var ekki skrifað af Cervantes, heldur af aðdáanda 

fyrstu bókarinnar sem skrifaði undir dulnefninu Alonso Fernández de 

Avellaneda. Cervantes sjálfur gefur út sitt eigið framhald af skáldsögunni ári 

seinna og í lok þessa „alvöru“ framhalds, lýsir Cervantes því hvernig Don 

Kíkóti finnur eintak af þessari gerviframhaldssögu, þessari spunasögu, og 

hneykslast mjög á vitleysunni sem þar er skrifuð.
3
 

 

Í þessu tilfelli kom fram aðdáandi sem notaði persónur Cervantes, nákvæmlega eins og 

aðdáendaspunahöfundar nútímans að undanskildu smáatriði; flestir sem skrifa aðdáendaspuna 

í dag leggja ekki í að gefa spuna sinn út á prenti vegna hættunnar á að þeir verði lögsóttir. 

Löngu seinna, fyrir um 50 árum síðan, byrjaði aðdáendaspuninn að að verða algengari í 

tengslum við vísindaskáldskap (þá sérstaklega Star Trek) og færðist síðan yfir í aðrar 

bókmenntagreinar. Spunahöfundar hafa fært út kvíarnar og nú eru ásamt vinsælustu 

flokkunum, bókmenntum og sjónvarpsþáttum, margs konar aðrir flokkar; leikrit og 

söngleikir, myndasögur, bækur, kvikmyndir, tölvuleikir og jafnvel enn fleiri. Innan hvers 

flokks má finna hvað sem hugurinn girnist, hrollvekjur, ástarsögur, fantasíur, melódrama, 

stríðssögur og söngleiki og áfram mætti telja. Vinsælustu bókmenntirnar til að skrifa um nú á 

dögum eru fantasíur, eins og sést á einni stærstu aðdáendaspunasíðu internetsins. Í flokki 

aðdáendaspuna um bókmenntir trónir Harry Potter þar á toppnum með 615.235 sögur alls, 

næst þar á eftir koma Ljósaskipti (e. Twilight) með 201.931 sögu og í þriðja sæti situr 

Hringadróttinssaga (e. Lord of the Rings) með 46.889 sögur.
4
 

Aðdáendaspunar eru formfastir að einu leyti, þeir verða að vera í samhengi við 

frumtextann. Þeir verða að einhverju leyti að lúta lögum frumtextans. Þó svo að margir bregði 

út af og breyti söguþræðinum talsvert verður eitthvað fyrrum útgefið verk að liggja að baki. 

Mjög mismunandi er einnig hvað telst til frumtextans. Í tilfelli aðdáendaspuna um sögur 

Tolkiens telst til frumtextans alls konar samblanda af bókum hans (með Silmarilnum eða án 

hans), teiknimyndin (The Lord of the Rings) sem kom út árið 1978 og var leikstýrt af Bakshi 

og loks stórmyndir Peter Jackson frá árunum 2001–2003.
5
 Aðdáendur sem skrifa 

aðdáendaspuna verða því að vera vel að sér í frumtextanum því að sögur þeirra eru metnar 

                                                           
3
Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir. „Kynlífsspunar kvenna og 50 gráir skuggar“. Knúz.is, 11. september 2012. 

Sótt 25. október 2012, http://knuz.is/2012/09/11/kynlifsspunar-kvenna-og-50-grair-skuggar-2/. 
4
FanFiction.Net. Books. Sótt 24. október 2012, http://www.fanfiction.net/book/. 

5
Busse, Kristina og Karen Hellekson. Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet [Kindle 

Edition]. Amazon.com, 2006. Loc. 116–123. Sótt 25. september 2012 af  http://www.amazon.com/Fan-Fiction-

Communities-Internet-ebook/dp/B002TUU0X6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1355848222&sr=8-

2&keywords=karen+hellekson+kristina+busse.  

http://knuz.is/2012/09/11/kynlifsspunar-kvenna-og-50-grair-skuggar-2/
http://www.fanfiction.net/book/
http://www.amazon.com/Fan-Fiction-Communities-Internet-ebook/dp/B002TUU0X6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1355848222&sr=8-2&keywords=karen+hellekson+kristina+busse
http://www.amazon.com/Fan-Fiction-Communities-Internet-ebook/dp/B002TUU0X6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1355848222&sr=8-2&keywords=karen+hellekson+kristina+busse
http://www.amazon.com/Fan-Fiction-Communities-Internet-ebook/dp/B002TUU0X6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1355848222&sr=8-2&keywords=karen+hellekson+kristina+busse
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eftir því hversu vel þeir fylgja honum eða fara í þveröfuga átt við hann. Þá geta þeir átt á 

hættu að móðga eða lenda í árekstrum við aðra aðdáendur sem eru hluti af samfélagi 

aðdáendanna. 

Aðdáendaspunar eru að sjálfsögðu mislangir og misjafnir að gæðum. Sumir eru 

margir kaflar og myndu jafnvel fylla þykka skáldsögu en aðrir eru stuttir, svokallaðar 

stuttsögur (e. drabble) sem eru nákvæmlega 100 orð að lengd (titillinn stundum innifalinn).
6
 

Aðdáendaskrif fara nánast að öllu leyti fram á internetinu nú á dögum en áður fyrr voru 

samskipti persónulegri þar sem aðdáendaklúbbar mynduðust og fólk sendi sögur í pósti sín á 

milli og hittist á ráðstefnum. Þegar aðdáendaspunarnir færðust inn á vefinn fór fólk jafnvel að 

geta skrifað spuna án þess að vita að það væri að skrifa í þessum anda eða að til væru 

sérstakar síður tileinkaðar aðdáendaspunum. Fólk getur sett aðdáendaskrif sín inn á netið án 

þess hreinlega að vita að þau er hluti af miklu stærra samfélagi. Svo eru svokallaðir 

„gægjarar“ (e. lurker) sem fylgjast með úr fjarlægð án þess að hafa nokkuð samband við aðra 

aðdáendur.
7
 Aðdáendur sem nú skrifa á sérstökum aðdáendaspunasíðum hafa hins vegar oft 

mikið samband við aðra aðdáendur og jafnvel hjálpast að við að skrifa sögur. 

Aðdáendaspunar eru því yfirleitt „ókláruð verk“ þó sögunni sé í raun og veru lokið. Sumir fá 

jafnvel „yfirlesara“ (e. Beta-readers) til þess að lesa yfir verk sín og laga þau til áður en þau 

eru sett inn sem klárað verk.  Þó er alltaf er hægt að breyta og bæta og því verður verkið í 

raun aldrei klárað.
8
 

Í bók sinni Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet benda Karen 

Hellekson og Kristina Busse á kenningar Roland Barthes í þessu samhengi. Þarna þurrkast 

hreinlega út hið eiginlega höfundarnafn og sögur eru skrifaðar í sameiningu af mörgum 

höfundum, eins konar samfélagi. Þannig geta margir tekið þátt í sköpuninni. Roland Barthes 

skilur á milli lestexta (e. readerly) og skriftexta (e. writerly) þar sem sá fyrrnefndi gefur mjög 

lítið rými fyrir lesandann til þess að komast inn í textann. Skriftexti er hinsvegar opinn fyrir 

lesendur og gefur endalausa möguleika. Ef aðdáandinn er lesandi í skilningi Barthes þá 

verður skriftextinn einskonar sameiginleg framleiðsla sem býður lesendanum að túlka og að 

auðga textann. Þannig verða aðdáendurnir sífellt að endurskoða söguheim sinn.
9
 

Það er því mikil vinna að vera aðdáendaspunahöfundur. Það fer mikill tími í 

endurskoðun og yfirlestur, höfundarnir lesa aðrar sögur og passa sig á að gera ekki það sama 
                                                           
6
SFE: The Encyclopedia of Science Fiction. Sótt 24. október 2012 af http://www.sf-

encyclopedia.com/entry/flash_fiction. 
7
Busse, Kristina og Karen Hellekson. Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet [Kindle 

Edition]. Loc. 171. 
8
Sama, Loc. 69–78.  

9
Sama, Loc. 69.  

http://www.sf-encyclopedia.com/entry/flash_fiction
http://www.sf-encyclopedia.com/entry/flash_fiction
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og næsti maður. Innan þessara aðdáendaspunasafna eru samfélög þar sem aðdáendur geta 

skipst á hugmyndum og haft samband við aðra sem skrifa. Á íslenskum vefsíðum má jafnvel 

finna aðdáendaspuna og fleiri en margan grunar skrifa þess konar spuna. Það er hins vegar 

ekki alltaf tekið út með sældinni að vera höfundur aðdáendaspuna eða hreinlega hluti af slíku 

aðdáendaríki. Bæði fjölmiðlar og skemmtanaiðnaðurinn draga upp mjög takmarkaða mynd af 

hinum dæmigerða aðdáenda sem er gjarnan fjallað um með þeim hætti að hann sé á einhvern 

hátt sjúkur, barnalegur og hneigist til glæpa. Aðdáendur eru taldir svo djúpt sokknir í heim 

skáldskaparins að þeir geri sér ekki grein fyrir að persónurnar og heimurinn sem þau elska sé 

ekki raunverulegur. Þannig lifi þeir lífi sínu í draumheimi og jafnvel ræni eða myrði leikara 

eða leikkonur. Í aðdáendaríkjum sem þessum alist upp börn eða óharðnaðir unglingar sem 

skorti félagslega hæfileika og eigi sér af þeim sökum ekki „venjulegt“ líf, þ.e. að mati þeirrar 

takmörkuðu myndar sem fjölmiðlar og skemmtanaiðnaðurinn dregur upp af þeim.
10

 Að vera 

aðdáendaspunahöfundur er því líf sem ekki er viðurkennt og nýtur ekki virðingar, jafnvel þó 

að til sé gríðarlegt magn af aðdáendaspunahöfundum og sérstökum vefsvæðum þar sem sú 

sköpun fer fram. Inn á þessum síðum eiga þeir sér sitt eigið samfélag, hafa sínar reglur og lifa 

góðu lífi. Til er gríðarlegt magn af aðdáendaspunasöfnum og margt af efninu er mjög sérhæft 

og tilheyrir sérstökum flokkum aðdáendaspuna. 

Innan aðdáendaskrifa eru þrír meginflokkar sem hafa svo óteljandi undirflokka. 

Meginflokkarnir nefnast á ensku gen, het og slash. Það gæti íslenskast sem almennur spuni 

(gen), kynvís spuni (het), og skáspuni (slash).
11

 Almennur spuni þýðir í raun almenn saga 

sem snýst ekki um rómantískt samband milli persóna. Kynvís spuni snýr að 

gagnkynhneigðum samböndum, þar sem höfundurinn hefur annað hvort sjálfur skapað slíkt 

samband eða að um er að ræða samband sem finna má í frumtextanum. Skáspuni snýst um 

samkynhneigð sambönd, venjulega eru þau tilbúningur höfundar og byggð á hómóerótískum 

undirtóni.
12

 Eins og áður sagði eru óteljandi undirflokkar en flestir þeirra flokkast undir 

skáspuna, vinsælasta flokk aðdáendaspuna. Rhiannon Bury ræðir um skáspuna í bók sinni 

Cyberspaces Of Their Own: Female Fandoms Online: 

Landamæri milli ólíkra texta skarast og persónur úr mismunandi textum eiga 

í sambandi (pörun persóna úr mismunandi frumtextum). „Annars heims“ 

(þar sem meiriháttar breytingar hafa verið gerðar á staðsetningu eða 

                                                           
10

Kustritz, Anne. „Slashing the Romance Narrative“. Bls. 375. 
11

Erfitt er að íslenska þessi orð en gen vísar til general eða almenns spuna, het til heterosexual eða 

gagnkynhneigðs spuna og að lokum slash sem vísar til skástriksins sem sett er á milli nafna þeirra sem eiga í 

ástarsambandi sem um er fjallað, s.s. Kirk/Spock. Fandom sem er samsetning af orðunum fan og kingdom og 

verður í ritgerðinni nefnt aðdáendaríki. 
12

Busse, Kristina og Karen Hellekson. Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet [Kindle 

Edition]. Loc. 123.  
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söguþræði frumtextans) og leikaraskáspuni (spuni þar sem leikararnir eru 

þátttakendur, ekki persónur þeirra). Það sem meira er, fjöldi undirgreina 

tilheyrir nú skáspuna: „Fyrsta skipti“ (fyrsti kynferðislegi fundur 

aðalpersónanna); „FHF“ (Flétta, hvaða flétta? - með áherslu á kynferðislega 

fundinn, þar sem honum er lýst í nákvæmum smáatriðum); „viðfangsefni“ 

(sögur sem takast á við pólítísk vandamál líkt og hjónabönd samkynhneigðra 

eða gleðigöngur samkynhneigðra); „angist“ (áhersla lögð á tilfinningalega 

tengingu) og „dauði“ (ein eða báðar aðalpersónurnar deyja). Flokkar líkt og 

„sársauki/huggun“ (þar sem önnur aðalpersónan meiðist og er hugguð af 

hinni) eru taldir til skáspuna ef huggunin er kynferðisleg. [...] Sögur sem 

innihalda aðrar kynferðislegar athafnir en munn- og endaþarmsmök eru 

merktar sem BDSM (bindi-, drottnunar-, og sadómasókistaleikir) eða 

ósamþykki (ósamþykkt kynlíf t.d. nauðgun, sifjaspell).
13

 

 

Þetta er aðeins brot af þeim flokkum sem til eru. Fleiri flokkar eru til, líkt og „kólétt“
14

 (e. 

Mpreg) er tegund spunasagna þar sem karlmaður verður þungaður, „gardínuspuni“ (e. 

curtainfic) er svo hversdagslegur spuni að parið, oftast tveir karlmenn, versla gardínur 

saman.
15

 Einnig hefur komið fram enn önnur tegund sem hefur verið kölluð SRP eða 

skáspuni raunverulegra persóna (e. real person slash) þar sem oft er verið að skrifa sögur um 

leikarana sem túlka ákveðnar persónur. Venjulega eru þetta núlifandi leikarar sem eru 

vinsælir á þeim tímapunkti sem sagan er skrifuð.
16

 Svo mætti lengi áfram telja en þó að 

skáspunasögurnar séu margs konar eiga þær það þó sameiginlegt að fjalla allar um 

samkynhneigð sambönd milli persóna úr frumtextanum.  

 

Skáspuni 

Hugtakið skáaðdáendaspuni vísar til sagna sem skrifaðar eru af 

áhugarithöfundum (sem eru nánast eingöngu gagnkynhneigðar konur). Í 

sögunum eiga tvær sjónvarps- eða kvikmyndapersónur af sama kyni, yfirleitt 

karlkyni, í óviðurkenndu ástarsambandi hvor við aðra. Þó svo að skáspuni sé 

hluti af langri sögu aðdáendavirkni, ögrar hann hefðbundinni uppbyggingu 

kyngervis og ástar. Hann gerir konum kleift að búa til frásögn sem grefur 

                                                           
13

Bury, Rhiannon. Cyberspaces Of Their Own: Female Fandoms Online. Bls. 72. Sótt 15. október 2012 af 

http://books.google.is/books?id=wmo_-QhfqeoC&hl=is&source=gbs_navlinks_s [Mín þýðing] 

Textual boundaries are deliberately pushed to create crossovers (the pairing of characters from different primary 

text). AU„s (“alternative universes” in which major changes have been made to the primary text setting or 

storylines) and actor slash
2
 (fic involving the actors, not their characters). Moreover, a number of subgenres of 

slash now exist: “first time” (first sexual encounter between the protagonists), “PWP” (“Plot, what plot?” with 

emphasis on a sexual encounter, described in graphic detail), “issue” (stories that deal with political issues like 

gay marriage or gay pride parades, “angst” (emphasis on the emotional connection), and “death” (one or both 

protagonists die). A genre such as “hurt/comfort” (“h/c,” in which one protagonist is injured and then comforted 

by the other) is considered slash if the act of offering comfort is sexual. If not, it is sometimes referred to as 

“smarm” (Curtin, 2001, apríl). Stories involving sexual practices other than oral and anal sex are labeled BDSM 

(bondage, domination, sadism and masochism) or non-con (non-consensual sex e.g., rape, incest). 
14

 „Kólétt“ vísar til „Mpreg“ þar sem það stendur fyrir male pregnancy en þá stendur „Kólétt“ fyrir Karlóléttu. 
15

Busse, Kristina og Karen Hellekson. Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet [Kindle 

Edition]. Loc. 133–142. 
16

Allington, Daniel. „“How Come Most People Don„t See It?”: Slashing The Lord of the Rings“. Social 

Semiotics. 1. tbl., árg. 17, 2007. Bls. 44. 

http://books.google.is/books?id=wmo_-QhfqeoC&hl=is&source=gbs_navlinks_s
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undan feðraveldinu með því að taka yfir staðlaðar hetjupersónur frásagna 

sem venjulega sýna konur í samfélagslega undirgefinni stöðu.
17

 

 

Skáspunahugtakið er einstakt og merkilegt fyrir inntak sitt, merkingu og sögu. Skáspuni kom 

fyrst fram þegar aðdáendaspunar voru enn ekki komnir á internetið heldur gengu manna á 

milli í eins konar fréttabréfum (e. zines). Á slíkan hátt birtu fyrstu skáspunahöfundarnir sögur 

sínar þar sem þeir grandskoðuðu samband Kirk og Spock úr Star Trek.
18

 Þar má sjá tvöfaldan 

menningarafkima þar sem Star Trek og skáspuni eru menningarafkimar út af fyrir sig í 

aðdáendaveröld Star Trek. Þegar aðdáendaspunar færðu sig svo yfir á internetið blómstraði 

skáspuninn. Þar virtist vera til staðar tómarúm í aðdáendaspunanum sem skáspuninn leitaðist 

við að fylla. Þó má benda á að skáspuni nýtur ekki sérstaklega mikillar viðurkenningar innan 

heims aðdáendaspunans þó svo að það séu gríðarlega margir sem skrifa þess konar spuna. 

Í skáspuna er vanalega mikið brugðið frá frumtextanum og sumum aðdáendum þykir 

þá skáspunahöfundar vera farnir of langt frá upprunalega verkinu. 

Aðdáendaspunahöfundurinn Celandine Brandybuck sem hefur skrifað skáspuna um 

Hringadróttinssögu, Sjóræninga Karabíahafsins (e. Pirates of the Caribbean) og Harry Potter 

en Brandybuck hefur einnig skrifað fræðilega grein um skáspuna.
19

 Að mati Celandine 

Brandybuck kunna alls ekki allir aðdáendur innan ákveðins aðdáendaríkis að meta 

aðdáendaspuna til þess að byrja með. Sumum finnst óviðeigandi að ganga gegn 

frumtextanum á meðan aðrir hafa engan áhuga því. Fyrir þá sem lesa aðdáendaspuna eru 

skiptar skoðanir um hvort skáspuni sé viðeigandi form tjáningar en það fer oftast eftir 

aðdáendunum og tilteknu aðdáendaríki þeirra.
20

 Það eru því skiptar skoðanir um gildi 

skáspuna og um inntak hans. 

Eins og áður kom fram er skáspuni sú tegund aðdáendaspuna sem fjallar um 

samkynhneigð sambönd (aðallega karlmanna) með eða án kynlífs. Sú tegund hefur náð allra 

mestri útbreiðslu og fengið mesta umfjöllun vegna sérstöðu hennar. Sá sem ekki hefur kynnt 

sér ólíkar hliðar skáspuna gæti haldið að hér væri á ferðinni dæmigert klám en í raun er einn 

                                                           
17

Kustritz, Anne. „Slashing the Romance Narrative“. Bls. 371. [Mín þýðing] 

The term slash fan fiction refers to stories, written by amateur authors (who are almost solely heterosexual 

women), that involve placing two television or film characters of the same gender, usually male, into 

noncanonical romantic relationships with each other. Although part of a long history of fan activities, slash 

offers its own particular challenge to normative constructions of gender and romance, as it allows women to 

construct narratives that subvert patriarchy by reappropriating those prototypical hero characters who usually 

reproduce women‟s position of social disempowerment. 
18

Kustritz, Anne. „Slashing the Romance Narrative“. Bls. 371. 
19

Sonia K. Katyal. „Performance, Property, and the Slashing of Gender in Fan Fiction“. Journal of Gender, 

Social Policy & the Law. 3. tbl., árg. 14, 2006.  
20

Brandybuck, Celandine. „Slash Fanfiction: A Personal Essay“. Fanfic Symposium. Sótt23. október 2012 af 

http://www.trickster.org/symposium/symp158.html. 

http://www.trickster.org/symposium/symp158.html


8 
 

reginmunur þar á. Þrátt fyrir að kynlífslýsingar séu oft með grófara móti er þó mismunandi 

hvers eðlis samböndin eru. Catherine Driscoll ræðir þetta sérstaklega í kaflanum „One true 

pairing: the Romance of Pornography and the Pornography of Romance“.
21

 Hún segir 

muninn á skáspuna og klámi liggja í því að ástin er það sem skiptir máli í skáspuna, 

kláminnihald skáspunans er vissulega til staðar en það er drifið áfram af ást.
22

 

Sambönd innan skáspuna eru mjög frábrugðin því sem sést í klámi. Aðdráttaraflið 

milli persónanna er vitsmunalegt eða andlegt, byggt á langri vináttu. Þau eiga ástina skilið 

vegna persónuleika síns en ekki útlits síns. Persónur í skáspuna eru sjaldan fullkomnar nema 

að höfundurinn skrifi Mary Sue
23

 sögu en frekar reyna höfundar margar leiðir til þess að þróa 

galla persónu sinnar).
24

 Celandine Brandybuck telur að hefðbundinn femínismi myndi hafna 

myndrænum skáspuna sem þeim finnst að sé í grundvallaratriðum klám. Brandybuck telur 

femínista þó hafa rangt fyrir sér og í raun sé skáspuni ekki sambærilegur klámi. Hún telur 

vegar að femínisminn gæti ekki haldið því fram að skáspuninn væri niðurlægjandi fyrir konur 

(líkt og ýmsir femínistar telja klám vera) því svo fáar kvenpersónur komi fram í textanum. 

Vissulega séu sumar af þeim fáu konum sem koma fram í skáspuna leiknar grátt en oftar en 

ekki séu þær hreinlega ekki til staðar.
25

 Celandine tekur það hins vegar ekki með í 

reikninginn að í flest öllum skáspunasögum eru þátttakendur sjaldan niðurlægðir á sömu 

forsendum og algengt er í svæsnari gerðum kláms. Þar er það ekki stigveldi kynjanna sem 

ræður ríkjum heldur ríkir jafnrétti á milli aðila. Vissulega getur það þó verið umhugsunarvert 

að nánast engar konur koma fram í skáspunum en það þarf þó ekki að draga úr verðugleika 

sagnanna. Þvert á kenningar Celandine Brandybuck er skáspuni skrifaður í nafni jafnaðar og 

virðingar. Aðdráttarafl í klámi byggir einungis á líkamlegri þrá en ekki ást og umhyggju eins 

og sjá má í skáspuna. Klám einblínir á kynlíf kynlífsins vegna eða kynlíf án samhengis. 

Klámfengnir textar hafna yfirleitt tilfinningalegum áhrifum kynlífs. Innan skáspuna hafa 

                                                           
21

Driscoll, Catherine. „One true pairing: the Romance of Pornography and the Pornography of Romance“. Fan 

Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet [Kindle Edition]. Ritstj. Busse, Kristina og Karen 

Hellekson. Amazon.com, 2006. Loc. 111–1371. 
22

Driscoll, Catherine. „One true pairing: the Romance of Pornography and the Pornography of Romance“. Loc. 

1159–1168. 
23

Bacon-Smith, Camille. Enterprising Women: Television Fandom and the Creation of Popular Myth. 1992. 

Bls. 55. Sótt 25. október 2012 af http://www.google.is/books?id=hWGgPXtRA7AC&dq=bacon-

smith&lr=&source=gbs_navlinks_s. 
Samkvæmt Camille Bacon-Smith snúast Mary Sue sögur um nánast fullkomna kvenhetju. Hún er ung, 

yfirburðagreind, gríðarlega fögur með heillandi persónuleika. Venjulega er það hún sem leysir fléttu sögunnar, 

bjargar lífi einhvers en deyr hetjudauðdaga við það. Sögur sem þessar vekja oftast neikvæð viðbrögð í samfélagi 

aðdáendaspunahöfunda. 
24

Kustritz, Anne. „Slashing the Romance Narrative“. Bls. 378. 
25

Celandine Brandybuck. „Slash Fanfiction: A Personal Essay“. 

http://www.google.is/books?id=hWGgPXtRA7AC&dq=bacon-smith&lr=&source=gbs_navlinks_s
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persónurnar oft þekkst í áraraðir og tengjast tilfinningalegum böndum. Kynlífið er afleiðing 

tilfinningalegs sambands og tilfinningar eru enn til staðar eftir kynlífið.
26

 

Ástæðan fyrir því að nánast allur skáspuni er skrifaður á þennan hátt er er líklega sú 

að hann er nær allur skrifaður af kvenfólki.
27

 Patricia Frazer Lamb og Diane Veith sem 

skrifuðu greinina „Romantic Myth, Transcendence, and Star Trek Zines“ sem birtist í bókinni 

Erotic Universe: Sexuality and fantastic literature (1986) segja að skáspuni og opinskáar 

kynlífssenur séu myndhverfingar fyrir þrá kvenna eftir jöfnu sambandi milli jafnra aðila. 

Skáspuni getur fjallað um samband sem er ekki litað af stigveldi kynjahlutverkanna. Að baki 

samkynhneigðs sambands býr hugsjón um gagnkynhneigt samband byggt á innri jöfnuði, 

sannri ást og djúpri vináttu.
28

 Draumurinn um jafnrétti liggur því að baki skáspunans og 

hugsun um samband sem ekki er litað af staðalímyndum kynjanna og yfirburðum 

feðraveldisins. Einn frumtexti hefur varla farið varhluta af þessari skyndilegri bylgju 

skáspuna, en í honum má sjá ofgnótt af staðalímyndum og yfirburðum karlmanna, en það er 

Hringadróttinssaga.  

 

Skáspuni og Tolkien 

Eins og áður kom fram situr Hringadróttinssaga í þriðja sæti lista Fanfiction.net yfir fjölda 

sagna sem tengjast þeim söguheimi. Þá er einnig til gríðarlegt magn af skáspunasögum sem 

vinna úr þessum söguheimi enda eru nánast einungis karlpersónur í frásagnarheiminum og 

ástin milli þeirra fer ekki framhjá neinum sem lesið hefur um svaðilför þeirra til að eyða 

hringnum eina. Bæði textinn sjálfur eftir Tolkien eða bækurnar Hringadróttinssaga og 

þríleikur Peter Jackson spila saman þegar talað er um sambönd karlmannanna. Spurningarnar 

um kynferði í sögunni hafa margfaldast með viðtökum á frumtextanum, kvikmyndunum, 

lengri útgáfum myndanna og skýringum (e. commentary) í lengri útgáfunum. Svo hefur  

aðdáendaspuninn bæst við viðtöku verksins, sem og aðdáendalistin (e. fan art).
29

 

Fyrirferðarmikil í aðdáendaspuna eru lítil atriði sem eru mikluð í texta aðdáendaspuna 

höfundarins, þar sem oft er skyggnst inn í hugarheim persónanna. Þetta eru atriði eins og koss 

Aragorns á enni Boromírs þegar hann deyr, djúp vinátta Legolas og Gimli, harmakvein Káts 

og Pípins þegar þeir eru aðskildir og svo þegar hobbitarnir eru sameinaðir á ný í lok Return of 
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Kustritz, Anne. „Slashing the Romance Narrative“. Bls. 377–378. 
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Busse, Kristina og Karen Hellekson. Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet [Kindle 

Edition]. Loc. 236–244. 
28

Busse, Kristina og Karen Hellekson. Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet [Kindle 

Edition]. Loc 236–244. 
29

Smol, Anna. „”Oh..oh..Frodo!”: Readings of Male Intimacy in the Lord of the Rings.“ MFS Modern Fiction 

Studies. 4. tbl., árg. 50, 2004. Bls. 949. 
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the King. Allar persónurnar og samböndin á milli þeirra eru margræð og gætu hæglega verið 

kynferðisleg.
30

 Sérstök aðdáendaspunasöfn sem innihalda aðeins sögur úr söguheimi Tolkiens 

hafa sprottið upp eins og gorkúlur. Sum söfnin tilheyra sérstaklega skáspuna líkt og Library 

of Moria en önnur eru gríðarlega vönduð og ritrýnd og fjalla meira um söguheiminn fyrir 

fund hringsins eina, líkt og Henneth Annûn. Söfnin eru því mjög mismunandi svo margt er að 

finna. Það sem skoðað verður hér eru hins vegar skáspunasögur úr sagnaheimi Tolkien og 

hvernig hans verk varpar ljósi á sögurnar.  

Verk Tolkiens eru handhæg fyrir þá sem skrifa skáspuna því í sögunum hans er margt 

að moða úr. Í sögu Tolkiens eru nánast eingöngu karlpersónur og ástin á milli þeirra er 

greinileg, en þó er slík ást í verkinu sjálfu ekki líkamleg. Eins og áður kom fram byggist 

skáspuni að miklu leyti á ástinni milli tveggja manna, umhyggju, trausti og sameiginlegri 

sögu. Má segja að Hringadróttinssaga falli fullkomlega inn í það mót. Þannig er auðvelt fyrir 

skáspunahöfunda að láta persónurnar ganga lengra en þær gera í verki Tolkiens. Góðir 

skáspunahöfundar beita nákvæmari lestraraðferð. Ef hægt er að greina samkynhneigða þrá í 

bakgrunninum þá mun hæfileikaríkur skáspunahöfundur draga hana fram í sviðsljósið og búa 

eitthvað til úr henni. Sómi vekur Fróða, kyssir á honum höndina eða Fróði liggur í örmum 

Sóma – öll þessi atriði koma fram í verki Tolkiens. Þessi atriði verða grunnurinn sem 

skáspunahöfundar byggja á, þeir sjá möguleika á skáspuna í þessum atriðum sem þeir 

sprengja út og gera að raunverulegu kynlífsatriði.
31

 Það er því auðvelt að samþykkja 

skáspunasögurnar því allir áhersluþættirnir eru nú þegar til staðar í frumtextanum (e. source 

text). Að sjálfsögðu geta þó textarnir verið algjörlega hörmulegir og taka ekkert mið af 

frumtextanum eða það þrælgóðir að maður gæti gleymt því að maður sé að lesa 

áhugamannaskáldskap. Anna Smol segir í grein sinni „”Oh..Oh..Frodo!”“: 

 

Eins og með aðrar tegundir aðdáendaspuna eru gæði á skáspunum úr  

Hringadróttinssögu mismunandi. Hægt er að finna margar illa skrifaðar 

sögur þar sem lítil sem engin tilfinning er fyrir persónum og þjóna þær 

einungis þeim tilgangi að draga upp stutta mynd af kynlífsatriði. Öðru 

hverju, hins vegar, finnur maður höfunda sem eru niðursokknir í hugarheim 

Tolkiens, virða goðfræðina sem hann skapaði en rannsaka tilfinningalegar 

og kynferðislegar hliðar þessa heims sem þeim finnst vanta í 

frumtextanum.
32 

 

                                                           
30

Peter Jackson leikstjóri. The Lord of the Rings: The Return of the King. New Line Cinema, 2003.   
31

Smol, Anna. „Male Friendship in The Lord of the Rings: Medievalism, the First World War, and 

Contemporary Rewritings“. The Ring Goes Ever On: Proceedings of the Tolkien 2005 Conerence: 50 years of 

The Lord of the Rings. Ritstj. Sara Wells. 2. útgáfa. Coventry, The Tolkien Society, 2008. Bls. 325. 
32

Smol, Anna. „”Oh..oh..Frodo!”: Readings of Male Intimacy in the Lord of the Rings.“ Bls. 971. 
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Aðdáendur Tolkiens eru mjög gagnrýnir á texta sem ekki fylgir kanónunni því að höfundar 

verða að einhverju leyti að vera bundnir texta Tolkiens. Margir skáspunahöfundar telja 

textann skrifaðan til heiðurs Tolkien og því má ekki brjóta á bak aftur allt sem hann hefur 

gefið í textann sinn. Margir aðdáendur Tolkiens eru hins vegar alveg á móti aðdáendaspunum 

og skáspunum. Þeim finnst vegið að verki Tolkiens með þessum skrifum og hafna 

samkynhneigðinni sem skáspunahöfundar vilja troða inn í það. Samfélagsgerð Miðgarðs 

hefur verið notuð til þess að forðast samkynhneigðina og margir telja að hún sé ekki til þar. 

Án skilnings okkar á gagnkynhneigðinni er heldur ekki hægt að átta sig á samkynhneigðu 

samböndunum. Lesendur verða því að skoða hliðstæðurnar úr okkar eigin heimi og ef að 

gagnkynhneigðin er til þá er samkynhneigðin það líka.
33

 Nauðsynlegt er, ef verið er að skrifa 

texta upp úr bókunum, að hafa góða þekkingu á Hobbitanum ásamt Hringadróttinssögu en ef 

verið er að skrifa með hliðsjón af kvikmyndunum verður höfundur að hafa séð allar þrjár 

myndirnar. Sumir höfundar skrifa sitt lítið af hvoru og algengt er að þeir skrifi aðallega texta 

upp úr bókunum en styðjist þó við margar lýsingar frá kvikmyndunum. Til dæmis er Boromír 

ljóshærður í mörgum sögum en raunar eiga hann og Faramír að líkjast Aragorn þónokkuð og 

vera dökkhærðir líkt og hann. Þetta er augljóst dæmi um það hvernig lýsing á Boromír er 

undir áhrifum af kvikmyndunum.
34

 Skáspunahöfundarnir koma því oft skýrt fram í haus (e. 

header) sagna sinna að þeir séu að vinna með persónur og skáldheim Tolkiens og þau séu 

ekki að reyna að græða peninga á sögum hans.
35

 Þeir bera virðingu fyrir vinnu rithöfundarins 

því þeir eru vissulega aðdáendur þó svo að þeir séu að endurvinna sögu hans eftir sínu höfði. 

Raunar myndast sérstakt vandamál í kringum skáspuna eftir verkum Tolkiens, því hann hefur 

tvo mögulega „frumtexta“. Fólk skrifar annað hvort „bókatexta“ eða „kvikmyndatexta“. 

Skáspunahöfundar reyna að heiðra verk höfundar með því að koma sínu sjónarhorni á 

framfæri en það getur verið allt öðruvísi en sjónarhorn höfundar og viðtekinna hugmynda ef 

því er að skipta. 

Skáspunahöfundar búa til samböndin sem þeir vildu helst sjá í bókunum en koma ekki 

fram eða eru ekki til staðar. Spurning er hvort að skáspunahöfundar séu að búa til eða 
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uppgötva hómóerótísk tákn. Skáspunahöfundum finnst þessi sambönd liggja í augum uppi á 

meðan aðrir virðast ekki sjá þau, líkt og einn skáspunahöfundur kemst að orði í grein Daniel 

Allington „“How Come Most People Don„t See It?”“:  

Ég skil það ekki[...] af hverju sjá flestir þetta ekki?! Ég er að reyna að vera 

eins óhlutdrægur og ég get, svo ég verð að spyrja: Er það mögulegt, að 

löngun okkar til að semja skáspuna um persónur láti okkur sjá það sem við 

viljum sjá, jafnvel þó það sé í rauninni ekki þar?!
36

 

 

Skáspunahöfundar sem skrifa sögur eftir fyrirmynd Tolkiens þurfa ekki að leita langt til þess 

að sjá sambönd sem þeir gætu auðveldlega fært inn í heim skáspunans. Karlmenn tala 

opinskátt um ást sína til hvors annars og liggja jafnvel í örmum hvors annars.
37

 Slík 

ástarsambönd milli karlmanna voru án efa ekki ætlun Tolkiens þar sem hann var kaþólskur og 

strangkristin viðmið hans hefðu ekki leyft honum meðvitað að skrifa skáldsögu þar sem fram 

kemur kynferðisleg þrá milli karlmanna, ef hann hefði haft áhuga á því. Þá skrifaði Tolkien 

einnig inn í sinn eigin samtíma þar sem það að fylgja eftir samkynhneigðum löngunum gat 

leitt til fangelsisdóms.  

 

Vinátta karlmanna í verkum Tolkiens 

Tolkien er ekki ókunnugur nánum vinasamböndum karlmanna eftir að hafa legið í 

skotgröfunum ásamt félögum sínum í fyrri heimsstyrjöldinni. Þar mynduðust náin tengsl milli 

hermannanna sem voru ólík því sem áður þekktist. Tolkien var þó ekki sammála því að hann 

væri að skrifa um sína persónulega reynslu. Reynsla hans úr stríðinu var algjörlega aðskilin 

Hringadróttinssögu að hans mati.
38

 Því verður þó ekki neitað að í samanburði við 

stríðsbókmenntir fyrri heimsstyrjaldarinnar er augljóst að eitthvað úr þeirri reynslu hefur veitt 

Tolkien innblástur. Hringadróttinssögu verður að skoða í flóknu samhengi við reynslu 

tuttugustu aldar rithöfundar sem barðist í einu stríði og sendi tvo syni í annað. Rætur 

frásagnar Tolkiens liggja í reynslu hans á stríði, sérstaklega úr fyrri heimsstyrjöldinni. Til 

þess að skilja afstöðu hans til vináttu karlmanna verður að taka tillit til reynslu hans.
39

  

Sambönd milli karlmannanna í föruneyti hringsins eru því óneitanlega undir miklum áhrifum 

frá stríðsreynslu og persónulegri reynslu Tolkiens.  
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Á Vesturlöndum hefur saga stríðs nánast alltaf verið tengd sögum af vináttu 

karlmanna. Sama hversu alvarlegar afleiðingar stríð hafa og hversu eyðileggjandi þau eru, þá 

eru vináttusambönd karlmanna oft í forgrunni og þessi sterku tengsl eru í heiðri höfð heima 

fyrir.
40

 Í stríðinu hvarf allur bakgrunnur mannanna sem voru í hernum, það skipti engu máli 

hversu gamlir þeir voru, við hvað þeir höfðu starfað eða hvort þeir áttu konu og börn. Þeir 

urðu sem ein heild um leið og þeir mættu í herinn, þeir voru hermenn. Þeir voru saman 

komnir í einum og sama tilgangi þessa stríðs og allt fyrir utan stríðið virðist ekki skipta máli 

lengur. Til þess að viðhalda mannlegum eiginleikum sínum, þegar markmiðið var að tortíma 

öðrum mönnum, var mikilvægt að rækta vináttuna. Ester Saxey skoðar áhrif stríðsins á 

sambönd karlmanna í Hringadróttinssögu og segir frá tillögum tveggja fræðimanna, Brenda 

Partridge og David M. Craig. Partridge bendir á að norræn goðafræði hafi höfðað til Lewis og 

Tolkien vegna þess að stríðið býður upp á aðstæður þar sem karlmenn gátu verið viðeigandi 

nánir við aðra karlmenn og á sama tíma voru þeir að gangast upp í hinni eftirsóttu 

staðalímynd árásargjarna karlmannsins. Craig vill hins vegar setja þetta í sögulegra samhengi 

og telur að bresk menning á millistríðsárunum hafi hafnað árásarhneigð og hernaðarhyggju 

og frekar haft dálæti á kvenlegri þjóðlegum gildum. Náin vinátta á stríðstímum varð 

viðeigandi vegna fjarveru kvenna frekar en vegna nálægðar karlmannlegs ofbeldis.
41

 

Rithöfundar sem hafa skrifað texta um stríð hafa reynt að gera hugmyndina um vináttuna að 

sameiningartákni sem getur verndað sambönd karlmannanna, jafnvel þó að þeir búi við 

hættur stríðsins.
42

 Vinátta inni í bardagaumhverfi var mikilvæg til þess að halda í einhver 

gildi menningarinnar þó svo að þeir þyrftu að þola afmennskun og fullan kraft stríðsins. 

Gildin sem haldið var í voru tryggð, ást, félagsskapur, fórn og hugrekki.
43

 

Þessi gildi eru óneitanlega svipuð grunngildum vináttu í verkum Tolkiens en þau eru 

tryggð, heiðarleiki, gagnkvæm virðing og skeytingarleysi gagnvart stéttarstöðu eða fortíð. 

Meðlimir föruneytisins koma úr ólíkum áttum og hafa ólíkan bakgrunn. Fjórir þeirra eru 

hobbitar frá Héraði sem hafa lifað góðu lífi í hobbitaholum sínum þangað til að Hringurinn 

eini setti líf þeirra á hvolf. Tveir þeirra eru menn, einn álfur, dvergur og vitki. Saman eru þeir 

komnir til þess að berjast gegn hinu illa í heiminum, Sauron. Með vináttu sinni og ást vinna 

þeir bug á óvininum. Ástin er ráðandi tilfinning í sögunni, bæði hetjudýrkun og vinátta. Lítið 
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má sjá af hinni dæmigerðu rómantísku ást en undirliggjandi er ást föruneytisins. Ást 

föruneytisins breiðist svo út eftir því sem lengra er haldið þegar þeir berjast við hlið 

annarra.
44

 Ástin og vináttan breiðist út til Jómars, Jóvinar, Faramírs og Þjóðans og jafnvel 

enn fleiri. Það vantar því ekki heitar tilfinningar ástar og vináttu í söguna. Ármann Jakobsson 

segir í bók sinni Tolkien og Hringurinn: 

 

Tolkien taldi ást milli manns og konu greinilega ekki það eina sem máli 

skipti. Ást getur líka verið milli fornra vitringa og smávaxinna hobbita, eða 

milli jafnvel álfa og trjáa. Í Hringadróttinssögu eru tilfinningar gjarnan 

heitar, um þær er rætt opinskátt og persónur faðmast og tárast ef svo ber 

undir. Edmund Wilson og fleiri gagnrýndu Tolkien fyrir að forðast 

fullorðinstilfinningar og vildu kannski kynlífslýsingar í söguna. En Tolkien 

hafði miklu flóknari hugmyndir um ástina en þeir vildu skilja og í 

Hringadróttinssögu vantar svo sannarlega ekki heitar og djúpar 

tilfinningar.
45

 

 

Allar þessar heitu tilfinningar gátu vakið upp spurningar um samkynhneigð eins og þær gerðu 

vissulega í fyrri heimsstyrjöldinni. Þó svo að hómóerótísk þrá hafi blómstrað í umgjörð 

stríðsins og stríðsbókmenntir séu uppfullar af mótsögnum um holdlega nánd þá hefur það 

ekki haft áhrif á ríkjandi form kyngervis (e. gender).
46

 Leanna Madill segir í grein sinni 

„Gendered Identities Explored: The Lord of the Rings as a Text of Alternative Ways of 

Being“: 

Vinátta Fróða og Sóma er flókin að því leyti að hún vekur upp spurningar 

um það hvaða hlutverk vinátta spilar í lífi karlmanna. Eins vekur vinátta 

Gimlis og Legolasar, Káts og Pípins og Aragorns og Boromírs upp 

spurningar um gildi mismunandi tegunda karlmennsku. Þessi vináttubönd 

gefa tilefni til frekari umræðna um karlmennsku og vekja upp spurningar um 

hvers vegna forræðisfull karlmennska skuli alltaf sett í fyrirrúm.
47

 

 

Sambönd milli karlmanna og karlmennskan hefur breyst svo um munar á tímum stríðs. 

Mennirnir sem upplifðu stríðið voru breyttir fyrir lífstíð, en grunnhugmyndin um 

karlmennskuna hélst sú sama. Þegar hinir gjörbreyttu menn komu heim úr stríðinu tók 
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hversdagsleikinn við á ný og þeir þurftu aftur að ganga inn í hlutverk sterka og 

tilfinningalausa karlmannsins.  

 

„En nú hefurðu fundið mig, Sómi, elsku Sómi minn,“ sagði Fróði og hallaði 

sér aftur í mjúkum faðmi vinar síns og lagði aftur augun eins og barn sem 

nýtur hvíldar eftir að elskandi hönd eða rödd hefur hrakið myrkfælnina í 

burt. 

     Sómi hefði helst viljað sitja þannig áfram með Fróða í óendanlegri gleði 

yfir endurfundunum. En ekki var um slíkt að ræða. Það var ekki nóg að finna 

húsbónda sinn, hann yrði líka að reyna að bjarga honum. Hann kyssti Fróða 

á ennið. „Svona! Vaknaðu nú, Fróði húsbóndi minn!“ sagði hann og reyndi 

að látast vera hress og glaður, eins og þegar hann dró gluggatjöldin frá í 

Baggabotni á sumarmorgni.
48

 

 

Lýsingin virkar mjög erótísk og nóg er af kossum og faðmlögum. Þarna er Fróði einnig 

allsnakinn eftir pyntingar Orkanna. Fleiri dæmi er hægt að finna þar sem Fróði og Sómi eru 

margt um innilegri heldur en venjulegir vinir. Hins vegar eru þeir settir í aðstæður sem ekki 

er hægt að ímynda sér. Þeir eru einir í heiminum í Mordor og þarfnast ástar og að elska og 

þannig elska þeir hvorn annan. Þegar ferðinni er lokið eru þeir ekki jafn innilegir. Það eru því 

þessar kringumstæður sem skapa ástina á milli þeirra.
49

 Þess konar nánd væri ólíklegt að 

finna í Héraði á friðartímum. Hins vegar voru hobbitarnir yfirleitt innilegri heldur en aðrir 

kynþættir í sögunni og ástin þeirra á milli var því sérstök. Hobbitarnir fóru sjaldan burt frá 

Héraði og að vera fjórir hobbitar út í hinum stóra heimi myndaði sérstaklega sterk tengsl 

hobbitanna á milli. Það er einungis í öfgafullum kringumstæðum eins og sagan býður upp á 

að slík líkamleg nánd myndast.
50

 Þeim er kastað í öfgafullar aðstæður þar sem illskan er allt í 

kringum þá en það eina sem getur unnið bug á henni er ástin. Ástin er það sem bjargar þeim. 

Ást Fróða og Sóma er náin og líkamleg en það er ekki eina ástin sem fyrirfinnst í 

verkum Tolkiens. Þar er einnig annars konar vinátta líkt og Legolas og Gimli eiga sín á milli. 

Þeirra vinátta er ekki jafn líkamlega náin heldur er hún frekar andleg. Hún er hins vegar 

merkileg fyrir þann part að þeir rísa þar yfir aldagamlan ríg milli álfa og dverga. 

 

Við höfum heyrt því fleygt að Legolas hafi tekið Gimla Glóinsson með sér 

út á hafið, vegna vináttu þeirra, sem var meiri en nokkurn tímann hafði 

þekkst milli Álfs og Dvergs. Sé það rétt, er það þó í meira lagi undarlegt: að 

Dvergur skuli fást til að yfirgefa Miðgarð hvað sem vináttunni líður og á 

hinn bóginn að Háálfar mundu nokkurn tímann taka á móti honum eða 

Höfðingjar vestursins heimila það.
51
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Vinátta þeirra er svo sterk að þeir að hún endist jafnvel fram í rauðan dauðann. Þannig er 

vináttan í verkum Tolkiens, hún er fyrir lífstíð. Þeir ganga í gegnum allar þessar þolraunir 

saman og vináttuböndin styrkjast vegna alls þess sem þeir hafa gengið í gegnum. Í lokin hafa 

þeir allir mætt óttanum, þjáningunni og sýnt hugrekki. Vináttuböndin slitna ekki þó að 

stríðinu sé lokið, nú eiga þeir stað í hjarta hvors annars. Þannig má sjá stríðsminnið í verki 

Tolkiens þar sem félagarnir eru bundnir órjúfanlegum böndum sem slitna aldrei vegna 

þjáninganna sem þeir upplifðu saman og vegna félaganna sem þeir misstu. Ekkert getur 

komið á milli mannanna sem elskast svo heitt. 

Þessi vina- og ástarsambönd vekja mikla lukku hjá skáspunahöfundum. Konur eru 

sérstaklega hrifnar af sambandi Fróða og Sóma og njóta þess að sjá karlmenn sýna ástúð sína 

í verki. Það eru svo aðallega konurnar sem skrifa skáspunann út frá samböndum þessara 

karlmanna í sögunni. Það er ástin og vináttan í sögunni sem gerir skáspunahöfundum auðvelt 

fyrir að draga bakgrunninn fram í sviðsljósið. 

 

Samkynhneigð og kynjahlutverk 

Það er mjög mismunandi hvaða persónum skáspunahöfundarnir vilja tefla saman en hér verða 

aðeins rædd þrjú mismunandi sambönd. Hér verða skoðaðar sögur um samböndin 

Fróði/Sómi, Aragorn/Boromír og Legolas/Gimli. Sögurnar eiga allar eitthvað sameiginlegt en 

eru þó mjög ólíkar á sinn hátt. Aðalatriðið er þó af hverju þær eru skrifaðar og hverju 

höfundar þeirra vilja ná fram. Engu að síður er einnig áhugavert að skoða sögurnar sjálfar: 

 

Legolas was his friend, and just barely! Why in all of Middle Earth was he 

admiring the way the Elf's hair shone like burnished gold in the light of the 

setting sun? Or the way that those sharp blue eyes flicked up at every 

movement? Or the way his hands worked so nimbly and quickly whenever 

he drew an arrow? Why was he suddenly wondering if Legolas had ever 

looked on him with anything other than either disdain or amusement? It was 

fairly common knowledge that Elves did not limit themselves in love or lust; 

a habit befitting creatures with equally limitless life-spans… male or female, 

elf or otherwise… maybe even the occasional Dwarf.
52

 

 

Svo lýsir Maria Noire hugarveltum Gimli þar sem hann reynir að afneita þránni sem hann 

finnur þegar hann horfir á Legolas í sögunni „An Unspoken Attraction“. Margar af sögunum 

sem hér verða skoðaðar lýsa þrá sem ekki má segja frá. Undirtexti sögunnar segir„venjulega“ 

eða „raunverulega“ menn ekki girnast besta vin sinn, að samkynhneigð sé ekki samþykkt. 

„Raunverulegir“ karlmenn eigi að vera sjálfum sér nægir, halda aftur af tilfinningum sínum 
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og vera sjálfstæðir en í mörgum frásögnum fylgir „félaginn“ (e. „buddy“) oft með. Í þessum 

svokölluðu félagasögum er félaginn alltaf til staðar fyrir hetjuna og huggar hann þegar 

glæpakvendið svíkur hann eða kvenhetjan deyr. Félaginn er sá eini sem má sjá raunverulegar 

tilfinningar hins „raunverulega“ karlmanns og getur huggað hann.
53

 Sögurnar fjalla oft að 

miklu leyti um þessa ósegjanlegu þrá sem er þarna á milli persónanna, stundum er hún 

algjörlega í skugganum líkt og sjá má í sögunum þar sem skyggnst er inn í hugarheim einnar 

ákveðinnar persónu líkt og gert er í sögunni „Drums in the Deep“.
54

 Þar er skyggnst inn í 

huga Boromírs þar sem hann stendur vaktina í Moría á meðan að félagar hans í Föruneytinu 

sofa. Hann þráir samband við Aragorn en veit að það mun aldrei verða en þetta myndi teljast 

sem dæmigerð angistarsaga (e. angst). Í þessari tilteknu sögu kemur þráin aldrei fram í 

sögðum orðum heldur er hún einungis í skugganum.  

 Sögurnar vinna þó að því að brjóta niður skilgreiningu samfélagsins á hinum 

„raunverulega“ karlmanni. Skáspuni er mótsvar við stöðluðum hugmyndum um kynvitund 

karlmannsins og fyrirfram ákveðnum staðalímyndum kyngervis og kynvitundar.
55

 Þó svo að 

skáspuninn leitist við að brjóta niður þessi viðmið hefjast sögurnar yfirleitt með því að 

persónurnar afneita þrá sinni. Þannig draga þær fram þá hugmynd að persónurnar lifi í 

samfélagi þar sem sambönd þeirra eru ekki viðurkennd, hugsanlega til þess að enduskapa 

tíðaranda Tolkiens. Ein sagan, „A Matter Of Control“
56

 fjallar nánast einungis um 

samfélagslega stöðu Aragorns og Boromírs sem pars í Mínas Tíríð eftir að Aragorn er orðinn 

konungur þar. Þar hefur Boromír áhyggjur af viðbrögðum annarra við sambandi þeirra, eins 

og hvískrinu að baki þeim. Honum finnst auðveldara að eiga við þá sem þora að segja 

eitthvað beint við hann en hann getur ekki barist við það sem hann sér ekki: 

 

I was raised to believe my feelings for Aragorn were wrong, I was raised to 

believe it was the work of demons. Something not spoken of, something 

unseen, unheard... something shameful. As a young man I even convicted 

two men who had been living together in secret to 20 lashes each for such... 

ungodly behaviour. I had been proud of my action and so had my father... 

my father, the church and the court.
57
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Þarna eins og í mörgum öðrum sögum er samkynhneigðin forboðin og aðalpersónan vill 

afneita tilfinningum sínum. Persónurnar sættast svo við tilfinningar sínar og við mótþróa 

samfélagsins. Samkynhneigðin verður samþykkt af persónunum sjálfum og vinum þeirra. 

Lesendur, höfundar og gagnrýnendur aðdáendaspuna deila um ásetning og áhrif skáspuna en 

með því að sýna samkynhneigð sambönd sem algjörlega eðlileg er skáspuninn jákvætt skref í 

átt að viðurkenningu kynhvatar hins samkynhneigða. Á hinn bóginn hafa gagnrýnendur bent 

á að það séu aðallega gagnkynhneigðar konur sem skrifa skáspunann og hann gæti því ekki 

fjallað beint um viðurkenningu samkynhneigðra heldur frekar konur að tjá kynferðislegar 

langanir sínar með því að setja sig í spor aðlaðandi karlpersóna. Það er einmitt yfirleitt meira 

spunnið í karlpersónurnar í frumtextanum. Sumir skáspunahöfundar segjast þó ekki finna 

neina samsvörun heldur skrifi þeir skáspuna af eins konar gægjuhneigð, möguleikinn til þess 

að stjórna og fá að „horfa“ á persónurnar veiti þeim kynferðislega örvun.
58

 Engu að síður 

fjalla sögurnar opinskátt um samkynhneigð sambönd og oft eru þau algjörlega samþykkt af 

samfélaginu og persónunum sjálfum eða verið er að vinna að samþykki í samfélaginu. Það 

skapar þá hugmynd að hér sé, að einhverju leyti, verið að réttlæta kynkvöt hins 

samkynhneigða. Sögurnar fjallar þó einnig um breytinguna á karlmanninum þegar hann er 

samkynhneigður, hvernig persónurnar hafa skyndilega sýnt á sér hliðar sem einungis voru 

gefnar til kynna í frumtextanum. 

 Karlmennirnir í sögum sem þessum eru opnari fyrir tilfinningum sínum, blíðari og 

tillitssamari en hin dæmigerða staðalímynd karlmennskunnar. Skáspunahöfundum finnst 

kannski mörgum hverjum að endurhugsa þurfi karlmennskuhugtakið. Með því að setja 

samkynhneigðina í sviðsljósið er verið að senda gagnkynhneigðina í bakgrunninn. Þar af 

leiðandi setur skáspuninn hugsjónina um karlmennsku í sviðsljósið, þar sem karlmaðurinn er 

blíður, trúr og deilir tilfinningum sínum. Þá fer staðalímynd karlmennskunnar út á jaðarinn.
59

 

Sumir hafa gagnrýnt skáspuna og sagt að hópur af gagnkynhneigðum konum geti ekki 

almennilega lýst margslungnum erfiðleikum (bæði líkamlegum og andlegum) sem fylgja 

samkynhneigðum samböndum. Fyrir suma höfunda er það ákveðin tegund af ótta við 

samkynhneigð að skapa persónur sem viljandi taka þátt í kynlífsathöfnum með manni af sama 

kyni sem höfðu fyrr í sögunni neitað eða ekki þorað að viðurkenna kynhneigð sína. Sumir 

aðdáendur vilja frekar lesa sögur sem standa nær samkynhneigða sambandinu sjálfu og fjalla 

beint um sambandið eins og það væri í samtímanum og tæki á raunverulegum vandamálum 
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sem samkynhneigð pör glíma við í okkar heimi. Samkynhneigð pör í samtímanum glíma við 

fordóma og marga aðra erfiðleika sem sumir aðdáendur vilja sjá í sögunum.
60

 

 Þannig væri hægt að segja að þar sem að sögurnar eru yfirleitt ekki skrifaðar af 

samkynhneigðum karlmönnum heldur gagnkynhneigðum konum birtist undirliggjandi þrá 

þessara kvenna til að umbylta kerfinu. Skáspuni getur birst sem ást milli jafningja sem eru 

ekki bundnir af stigveldi (þar sem annar aðilinn er ofar hinum) kynjanna og eru því ekki í 

ákveðnum hlutverkum. Að baki sögunnar má sjá þrána eftir sambandi við jafningja og þrána 

eftir því að kona geti verið í sambandi við hvort sem er konu eða karlmann sem er hennar 

jafningi, en ekki yfir hana hafinn af samfélagslegum ástæðum.    

 Með því að endurvinna hefðbundnar karlhetjur er skáspunahöfundum kleift að 

kryfja og afbyggja mismunandi þætti karllægs valds. Í dægurmenningunni má oft sjá 

andstæðurnar milli hins ríkjandi karlmanns og hinnar óvirku konu en skáspuni birtir 

rómantískt samband milli tveggja jafnra einstaklinga. Skáspuni grefur undan ójafnri 

valddreifingu á milli karla og kvenna með því að fjarlægja kynjaaðgreininguna sem ráðandi 

þáttinn í sambandinu.
61

 Með skáspunanum eru því kynin útmáð og gerð að hinu eina og 

sama. Það kallast á við kenningar Judith Butler um að kyn og kyngervi.
62

 Kyn (e. sex) og 

kyngervi (e. gender) eru tveir mismunandi hlutir: kyn er líffræðilegt kyn manneskju en 

kyngervi getur verið túlkað á margan máta. Kyngervi þarf ekki endilega að fylgja líffræðilega 

kyninu og er því ekki eins fastmótað og kynið. Kyngervið er fljótandi þar sem karlmannlegt 

gæti alveg átt við um kvenlíkama eins og kvenlegt gæti átt við um karllíkamann. Þar eru 

einnig meðtalin karl- og kvenhlutverk í samfélaginu.
63

 Karlmenn geta látið til sín taka á 

heimilinu og konur geta verið forstjórar fyrirtækja á alveg sama hátt án þess að það fylgi 

þeirra líffræðilega kyni. Kyngervið fylgir hugmyndum samtímans. Í skáspunanum geta 

karlmenn haft kvenlegt kyngervi og öfugt. Kyngervin eru alveg fljótandi og ekki fastmótuð 

eins og mörgum öðrum skáldskap. Þannig verða skilin milli karllegs og kvenlegs 

kyngervisins óljós og þar af leiðandi stigveldi kynjanna. Allir verða jafnir, á sama stigi, og 

geta tekið á sig hvaða kyngervi sem þeir kjósa. 

 Skáspuni leyfir óhefðbundna pörun sem gerir bæði höfundi og lesendum það kleift 

að víkka sjóndeildarhringinn og mörk kyngervisins. Skáspuninn dregur þannig fram leiknu 

tilburði kyngervisins með því að endurvinna sögurnar og búa til samkynhneigð sambönd. 

Hann kollvarpar hugmyndum um trúverðugleika tiltekins texta. Skáspuninn ögrar 
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hugmyndum um fyrirfram mótað, „náttúrulegt“ og „venjulegt“ kyngervi. Með því að 

endurvinna texta sem hafa þessar fyrirfram mótuðu hugmyndir er höfundum og lesendum 

gefið tækifæri til þess að umbylta hefðbundnum viðhorfum til kyngervis og kynhneigðar.
64

 

Þar sem að flestir höfundarnir eru konur er greinilega eitthvað sem þær vilja hafa öðruvísi og 

reyna að búa það til í gegnum þessar skáspunasögur.  

 

Konur og skáspuni 

Konur hafa lengi ef ekki alltaf átt undir högg að sækja í heimi sköpunar, þá sérstaklega í 

hörðum heimi bókmennta. Þeirra skrifum er oft sópað út af borðinu og þau afgreidd sem 

kvennasögur. Konur sem skrifa skáspuna fyrir fullorðna eru að skora á hólm skilgreiningar 

kyngervis síns sem þröngvað er upp á þær í daglegu lífi. Þær ímynda sér að þær séu 

persónurnar sem upplifa alhliða þátttöku í kynlífsleikjum. Í netheimunum getur kona forðast 

gagnrýni (eða jafnvel auðkenningu) á sínu eigin verki. Aðdáendaspunahöfundar eiga því kost 

á að rannsaka það sem vekur upp forvitni og áhuga, sem þeir geta annars ekki í hinum 

prentaða miðli. Konur þurfa að fara í gegnum ritstjórnarveldi í prentheiminum og eru 

berskjaldaðar fyrir fyrirfram mótuðum hugmyndum um viðeigandi skrif kvenna.
65

 

 Konur standa á jaðri skáldaheimsins þar sem þeirra verk eru ekki jafn viðurkennd 

og karlmanna og hlutverk þeirra innan bókmenntasögunnar ekki jafn veigamikið. Konur nú á 

dögum eru oft tengdar „skvísubókmenntum“ eða ástarsögum og því haldið fram að þær séu 

„þeirra“ grein. Hinar sérstöku kvennagreinar standa þannig utan við meginstraum 

bókmenntanna og eru ekki metnar til jafns við aðrar bókmenntir. Aðdáendaspuni stendur líka 

utan við meginstraum samfélagsins þar sem aðdáendaspuni fer fram á jaðri skáldskaparins. 

Hann tilheyrir tiltölulega lokuðum heimi á internetinu sem fáir sjá og enn færri lesa. 

Aðdáendaspuninn hefur eins og ástarsagan staðið utan við lestrarsamfélagið sem óþroskaður, 

vegna beinna tengsla og vísana í dægurmenningu. Aðdáendaspuni er einnig birtur sem dulinn 

staðgengill fyrir rómantísk og kynferðisleg sambönd í samfélaginu.
66

 

 Konurnar hafa þó fundið samastað í heimi aðdáendaspunans á internetinu þar sem 

enginn getur neitað þeim um útgáfu eða dæmt þær fyrir skrif sín. Þær eru frjálsar til þess að 

skrifa það sem þeim dettur í hug og hvernig sem þær vilja. Konurnar sem skrifa skáspuna eru 
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flestar vel menntaðar en eru oft í starfi þar sem hæfileikar þeirra eru ekki nýttir til fulls. Þær 

eru ekki bara kúgaðar af feðraveldinu heldur einnig af starfsstöðu sinni. Flestar þessara 

kvenna, samkvæmt könnunum, segjast vera gagnkynhneigðar, á milli tvítugs og fertugs og í 

vinnu sem tengist tölvum eða í háskóla. Í einni könnun höfðu 90% aðspurðra háskólagráðu. 

Þessar konur eru ekki börn, eru ekki utanveltu í samfélaginu og eru ekki veikar á geði. Þetta 

eru konur sem eru óánægðar með stöðu sína í samfélaginu og í gegnum uppáhaldsbókmenntir 

sínar eða annað áhugaefni geta þær skrifað og sagt það sem þær vilja. Þær breyta sögunni til 

þess að breyta framtíðinni.
67

 

 Margir hafa haldið því fram að skáspuni standi andspænis femínisma þar sem allar 

persónurnar eru karlkyns. Kvenpersónur frumtextans eru oft ekki upp á marga fiska, eru 

óáhugaverðar og ósjálfstæðar og þess vegna þarf að líta til karlpersónanna til að skrifa 

sögurnar. Sumir hafa gagnrýnt skáspuna fyrir að hafa engar sterkar kvenpersónur heldur 

skrifa útópískar og fegraðar lýsingar á lífi samkynhneigðra manna án erfiðleikanna. Þó er það 

mikilvægt að þar er hægt að skapa heim þar sem ástin tekur yfir kyngervið. Kynið skiptir ekki 

máli lengur og kynhneigð þar af leiðandi einnig óþörf. Lesendur hafa því vald til þess að 

endurvinna ímynd karlmennskunnar, oftast þvert á frumtextann.
68

 Það þarf að kafa dýpra 

heldur en að skoða yfirborð persónanna og sjá má útþurrkun kyns, kyngervis, staðalímynda, 

þrá eftir jafnrétti og því að hlustað sé á þær. Sögurnar gera konum kleift að byggja upp 

frásagnir sem hunsa feðraveldið því í þeim er staða kvenna sem kúgaðs hóps innan 

samfélagsins endurskilgreind. Þarna eru „sögur þar sem konur taka yfir heim kvikmyndanna, 

sjónvarpsins og skáldsagna, heim sem oftar en ekki er skapaður af karlmönnum, stjórnað af 

karlmönnum og er stútfullur af karlhetjum. Konurnar endurskrifa þennan heim á eigin 

forsendum.“
69

 

 Konur hafa lengi verið drifkrafturinn bak við aðdáendaspuna og þá sérstaklega 

skáspuna. Eins og margt sem skapað er af konum gengur afraksturinn manna á milli í 

óformlegum, jöðruðum og óviðurkenndum kimum utan meginstraumsins. Ólíkt 

bókmenntaheiminum þar sem flest öllu er stjórnað af karlmönnum sýnir skáspuni hvernig 

kvenkyns neytendur geta endurunnið og endurkóðað útgefinn texta.
70

 Kvenhöfundarnir veita 

þannig andóf gegn viðteknum hugmyndum um kyn, kyngervi, stigveldi sambanda og 

undirokun kvenna. Margir fræðimenn hafa bent á grundvallarmun á skilyrðum makaleitar 

kvenna og karla. Þessar konur vilja kærleika og samband frekar en kynlíf svo að ástarsögur 

                                                           
67

Kustritz, Anne. „Slashing the Romance Narrative“. Bls. 376. 
68

Sonia K. Katyal. „Performance, Property, and the Slashing of Gender in Fan Fiction“. Bls. 493–494.  
69

Brynhildur Heiðar- og Ómarsdóttir. „Kynlífsspunar kvenna og 50 gráir skuggar“.  
70

Sonia K. Katyal. „Performance, Property, and the Slashing of Gender in Fan Fiction“. Bls. 468–469. 



22 
 

frekar en klám uppfyllir kynferðislegar langanir þessara kvenna. Þessir fræðimenn 

rannsökuðu þetta þó fyrir tíð nútímaástarsagna sem margar hverjar eru ansi klámfengnar. Þar 

má segja að konurnar sem skrifa þessar ástarsögur séu loksins að brjótast út af internetinu og 

inn í skáldsagnaheiminn. Skáspuni uppfyllir kröfur um kynlífið í sögunum með því að láta 

persónurnar bindast í sambandi.
71

 Þessi sambönd byggjast svo á traustum grunni jafnréttis þar 

sem báðir aðilar standa jafnfætis. Með því að segja slíkar sögur er gefin von um að svo megi 

einhvern tímann verða í raunveruleikanum. Það er að minnsta kosti það sem höfðar til 

Celandine Brandybuck: 

 

Sú hugmynd að líkamlegt og andlegt jafnræði ríki milli beggja aðila 

sambands er það sem höfðar til mín. Skáspuni leyfir mér að sýna slíkt 

jafnræði án þess að þurfa að þvinga það eða réttlæta. Það er örugglega hægt 

að búa til sterkar kvenpersónur, sem hafa sama vald og karlpersónur, en það 

er erfitt að gera í aðdáendaríkjum þar sem fáar kvenpersónur fyrirfinnast í 

kanónunni til að byrja með og persónuleikar þeirra eru tiltölulega 

dæmigerðar. Konur Tolkiens eru ekki veikburða, en flestar þeirra fórna 

meiru en karlkyns förunautur þeirra í lífi sínu og sambandi. Svo fyrir mér 

kemur samband tveggja karla í veg fyrir ójafnræði sem svo oft má finna í 

sambandi tveggja kvenna. Samt er ekki verið að segja að makarnir séu 

nákvæmlega eins; það er aldursmunur t.d. sem skiptir máli og 

persónuleikarnir eru ólíkir, líkt og sjá má í öllum samböndum. Þó hef ég 

mjög meðvitað forðast að setja aðalpersónur mínar í hlutverk „toppsins“ og 

„botnsins“ því að eitt að því sem að ég fagna, í skáspuna, er jöfnuðurinn.
72

 

 

Það er jafnréttið sem skiptir máli í samböndunum milli persónanna en það skiptir minna máli 

hvers kyns persónurnar eru og jafnvel hverrar kynhneigðar. Kynin og kyngervi sem ráðandi 

þættir eru því tekin út úr jöfnunni því þá er ekkert stigveldi eftir.
73

 Ef ekkert kyn er til staðar 

getur annað ekki verið betri heldur en hitt. Leiðandi fræðimaður í rannsóknum á kyni og 

kyngervi er Judith Butler. Samkvæmt Judith Butler er allt kyn leikið og samfélag og ríkjandi 

viðhorf stjórna því hvernig kynjunum ber að haga sér. Í rauninni sé ekkert kyn til heldur er 

það tilbúningur samfélagsins.
74
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 Með hliðsjón af kenningum Butler finnst í raun ekkert kyn í skáspunanum og kynið 

skiptir engu máli í framsetningu sagnanna. Hugsanlega verða karllægar sögur frekar fyrir 

valinu í skáspunanum því auðveldara er að skrifa með frumtextanum þar sem hægt er að setja 

tvær karlpersónur saman án mikilla vandkvæða. Skáspuninn snýst heldur ekki að öllu leyti 

um kynhneigð sögupersónanna. Það snýst ekki um að koma út úr skápnum eða hvernig það er 

að vera samkynhneigður. Þrátt fyrir frekar líffræðilega réttar lýsingar kynlífs skiptir það jafn 

miklu máli og hárlitur eða tálengd. Það er ástin sem skiptir máli.
75

 

 Ástin er límið sem heldur þessu öllu saman. Umfjöllunarefnið eru menn sem þekkst 

hafa lengi, gengið í gegnum erfiðleika, eiga sameiginlega sögu og sameiginleg vandamál. 

Þeir eru jafningjar á öllum sviðum og myndu gera allt fyrir sinn heittelskaða. Þessi lýsing 

hljómar ótrúlega kunnuglega þegar karlpersónur J.R.R. Tolkiens í Hringadróttinssögu eru 

skoðaðar. Þar er það einnig vináttan og ástin (þó ekki kynferðisleg) sem heldur öllu saman. 

 

Af hverju skáspuni? 

Nú hefur áherslan færst frá því að rannsaka aðdáendasamfélagið sem heild yfir í að rannsaka 

einstaklinginn. Sérstaklega er skoðuð hvöt höfundarins til þess að skrifa og sálfræðileg 

einkenni hans. Þannig hafa fyrri rannsóknir sem beindust frekar að samfélagi aðdáenda vikið 

fyrir rannsóknum á einstaklingnum og skilgreiningu á hvað það er að vera aðdáandi. Nýjar 

rannsóknir setja samband aðdáandans við viðfang hans í forgrunn.
76

 Konurnar sem skrifa 

skáspunann skrifa hann af mismunandi ástæðum. Sumar skrifa vegna þess að þær bera hag 

eins tiltekins sambands fyrir brjósti, sumar skrifa til þess að koma öðrum lesendum til, sumar 

því þær vilja bæta einhverju við söguna og sumar bara vegna þess að þeim finnst það gaman. 

Undirliggjandi er þó alltaf einhver ástæða, þó svo að ekki sé hægt að njörva hana niður í 

stutta greinargerð. Ástæðurnar eru eins margar og höfundarnir eru. 

 Eru skáspunahöfundarnir að búa þessi sambönd til eða eru þeir í rauninni að 

uppgötva eitthvað sem er undirliggjandi í textanum? Daniel Allington heldur því fram að í 

raun sé nálgunin að málinu röng. Hann lítur svo á að frekar en að gera lesandann og textann 

að ráðandi þætti ætti frekar að skoða hvernig textinn og lesendur birtast raunverulegum 

lesendum í skrifaðri og talaðri orðræðu. Viðtökur á texta fela í sér andlegt ferli hvers 

einstaklings. Lesandinn tekur á móti textanum á innra, sálfræðilegu sviði, túlkar hann og 

upplifir tilfinningar tengdar honum. Seinna vinnur lesandinn síðan úr þessum tilfinningum og 
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túlkunum og textarnir sem valda þessari túlkun og tilfinningum eru órjúfanlegir frá þeim.
77

 

Lesandi túlkar textann á sinn hátt en vill þó ekki láta sem svo að hann sjálfur hafi fundið upp 

á þessari túlkun heldur á textinn að vera uppspretta túlkunarinnar og þannig er túlkunin 

viðurkennd sem rétt.
78

 Lesandinn túlkar textann eftir sínu höfði en er þó viss um að hafa 

einhvern grundvöll sem hægt er að finna í textanum. Í textanum er eitthvað sem segir honum 

að túlka megi textann sem svo. Þessi lesandi getur síðan orðið að höfundi sem skrifar 

sjálfstæðar sögur út frá túlkun sinni. Það kallast svo á við kenningar Wolfgangs Iser um 

viðtökufræði. Hinar óskrifuðu hliðar ómerkilegra atriða og óskrifuð samtöl í frásögninni 

draga lesandann inn í atburðarásina. Lesandinn veit heldur ekki nákvæmlega hvað er að 

gerast í þessum óskrifuðu atriðum og því fá atriðin eigið líf. Eftir því sem lesandinn ímyndar 

sér útlínur þessara atriði og samtala sem eru óskrifuð hefur það þó strax áhrif á hvernig hann 

lítur á það sem hann veit fyrir víst úr öðrum hlutum textans. Þannig byrjar ferlið þar sem 

textinn setur ímynduninni ákveðin takmörk en um leið hvetur til hennar með því að leyfa 

lesandanum að átta sig sjálfur á atriðum. Þannig geta þau atriði sem virka ómerkileg í fyrstu 

orðið þau merkilegustu þegar upp er staðið. Þetta er alltaf á endanum samspil hins skrifaða 

texta og viðtakanda.79 

 Með því að lesa í eyður textans geta lesendur ímyndað sér þær eyður sem settar eru 

fram. Þannig má ímynda sér ferli skáspunahöfunda sem lesa texta og sjá hann í öðru ljósi 

heldur en aðrir lesendur. Þar skálda höfundarnir í eyðurnar eins og þeim sýnist best. Líklega 

finnst skáspunahöfundum vanta lýsingar á sambandi karlmannanna í Hringadróttinssögu og 

telja að Tolkien hafi viljandi skilið eftir eyður í textanum. Einnig geta þeir horft á kvikmyndir 

Peter Jackson með sömu gleraugum. 

 Margir vilja blása nýju lífi í bækur sem eru hættar að koma út en aðdáendur sakna 

spennunnar sem fylgir því að bíða eftir nýrri bók. Þeir lesa því sjálfir framhald sem aðrir 

skrifa og skrifa sjálfir sín eigin. Það á vel við um sögurnar sem hafa verið skrifaðar um Harry 

Potter því oft komu sögur inn á milli bóka á meðan aðdáendur biðu í eftirvæntingu eftir meira 

efni frá höfundinum. Í tilfelli Hringadróttinssögu vilja aðdáendur þeirra líklega kveikja áhuga 

annarra og skemmta sjálfum sér og öðrum með nýjum sögum um sínar uppáhaldspersónur. 

Með frjálslyndari hugmyndum um samkynhneigð og allrar ástarinnar sem þessar bókmenntir 
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hafa að geyma liggur beint við að skrifa skáspuna. Höfundarnir vilja skrifa sögur sem eftir er 

tekið og skáspuninn vekur ávallt athygli. 

 Erfitt er að njörva niður eina ástæðu fyrir því að skáspunahöfundar skrifa skáspuna, 

en vissulega á þessi hópur margt sameiginlegt og þá helst að þar eru konur í meirihluta. Þrá 

þeirra eftir breytingum og betri heimi er undirliggjandi í sögunum. Þær vilja jafnrétti í 

samböndum sínum, karla sem eru í snertingu við tilfinningar sínar og almennt jafnrétti þar 

sem stigveldi kynjanna er útmáð. Skáspuni er hluti af langri sögu aðdáendavirkni en hann 

skorar hefðbundnar uppbyggingar kyngervis og ástarsagna á hólm og leyfir konum að semja 

sínar eigin sögur sem grafa undan feðraveldinu. Höfundarnir gera slíkt með því að 

endurvinna persónurnar sem staðfesta konur sem veikara kynið. Endurskrif frumtextans gerir 

konum kleift að skrifa ólíka útgáfu af ástarsögum sem bjóða upp á óhefðbundna sýn á 

kyngervi, sambönd og samfélagið í heild.  

 Fólk er fljótt að afskrifa skáspunann sem ómerkilega dægrastyttingu sjúkra 

einstaklinga en með því er fólk að hunsa mikilvæga samfélagsgagnrýni. Hugsanlega hefur 

skáspuninn ekki vald til þess að breyta öllum heiminum en hann getur breytt lífi einnar konu 

með einni sögu, einn dag í einu.
80

 Þegar konur skrifa spáspuna skrifa þær sig frá vandamálum 

sínum í von um eitthvað betra. Þær velja sér stað þar sem þær eru ekki dæmdar fyrir skrif sín 

heldur hafa tryggan lesendahóp sem hefur gaman af því sama og þær. Þær finna sig innan 

þessa heims. Konurnar sitja heima og skrifa um það sem þær lystir. Þær fjarlægja sig 

hversdagslegu amstri og brjótast undan fyrirfram ákveðnum stöðlum sem hafa verið settar á 

þær. Þær brjótast undan ofurvaldi feðraveldisins með tilraunum sínum til þess að skrifa um 

heim þar sem sambönd byggjast á jöfnum réttindum og ekkert stigveldi hefur myndast á milli 

aðila sambandsins.  

 Kannski mun aldrei finnast endanlegt svar við spurningunni um af hverju fólk 

skrifar skáspuna. Er það köllun eða einfaldlega dægradvöl? Líklega er hinn dæmigerði 

aðdáendaspunahöfundur ekki bundinn við sérstaka manngerð, kyn, kynhneigð eða aldur. Það 

er einmitt eitt af því sem er svo gott við aðdáendaspunann. Enginn er settur í „viðeigandi“ 

hólf, allir hafa sama jafna grundvöllinn og engin mismunun á sér stað vegna persónulegra 

einkenna. Fólk getur setið heima við tölvuskjáinn og skrifað án þess að verða dæmt fyrir skrif 

sín og það veitir því útrás. Höfundarnir eru því óhræddir við að skrifa sögur sem þeir myndu 

annars aldrei birta. Þannig brjótast þessir höfundar undan fyrirfram gefnum hugmyndum og 

gildum um skáldskap.  
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Lokaorð 

Skáspuni hefur vakið verðskuldaða athygli enda stórmerkilegt fyrirbrigði. Aðdáendaspuni er í 

heild sinni bókmenntagrein í mótun. Sá spuni er orðinn eins og stökkpallur fyrir höfunda sem 

þora hugsanlega ekki að skrifa það sem þá langar sem handrit og senda útgefendum. heldur 

finna frið í að geta skrifað undir nafnleynd á netinu. Þetta er grein sem ekki margir þekkja en 

hún vekur forvitni og athygli. Hún lifir og dafnar á internetinu og þar sem að samfélagið 

verður alltaf tengdara og háðara netinu er líklegt að þessi grein skáldskapar aukist verulega 

og mikilvægi hennar vaxi.  

Þessi bókmenntagrein byggir vissulega á höfundaverki annarra höfunda sem á undan 

komu. Þeir veita höfundunum innblástur og það hefur Tolkien sannarlega gert. Margir skrifa 

enn sögur um höfundarverk hans. Höfundar sem annars myndu aldrei láta í sér heyra skrifa 

sögur um hinn stórkostlega Miðgarð Tolkiens. Ástin í verkum hans, náin vinátta og bræðralag 

hefur veitt mörgum innblástur og þá sérstaklega skáspunahöfundum sem skálda í eyðurnar í 

textanum, sjá þar ástarsambönd og tilfinningatengsl sem þeim finnst Tolkien hafa viljandi 

sleppt eða ekki uppgötvað þegar hann skrifaði sögurnar. 

Skáspunahöfundar sjá tækifæri í öllum tvíræðum atriðum og eyðum textans. Hver og 

einn hefur sínar ástæður. Einhverjum leiðist, annar vil leiðrétta það sem honum fannst rangt 

og enn öðrum finnst Tolkien hafa hunsað öll samböndin sem virtust eiga að vera inn í 

bókinni. Margir þessara höfunda eru konur en miðað við sögurnar og rannsóknir á skáspuna 

virðist það vera jafnréttið sem heillar. Persónur sem eiga í ástarsambandi byrja á jöfnum 

grundvelli og aldrei verður til það stigveldi sem svo oft einkennir og háir gagnkynhneigðum 

samböndum manns og konu. Konurnar sem skrifa skáspuna virðast vilja losna undan 

feðraveldinu sem kúgar þær til þess að skrifa kvenlegan texta og búa við óréttlæti. Inni á 

netinu geta þær skrifað það sem þær langar og dettur í hug og eiga ekki á hættu að verða 

dæmdar á grundvelli kyns síns heldur einungis á hæfileikum.  

Þó svo að skáspuni og aðdáendaspuni geti verið einföld og saklaus dægrastytting má 

ekki dæma hana sem ómerkilega iðju. Því þó að textarnir virðist ekki bera með sér mikinn 

boðskap getur skáldskapurinn kallað á róttækar breytingar í samfélaginu. Þegar lesendur taka 

við þessum aðdáendatextum lesa þeir úr þeim ákallið um breytingar og betri heim. 
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