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Útdráttur

Hugmyndin um fullkomna karlmenn hefur alltaf verið til staðar í kvennabókmenntum. Frá því 

að skipulagðir aðdáendahópar urðu til og byrjuðu að skrifa svokallaðan aðdáendaspuna hefur 

hugmyndin  um hvað eru eftirsóknarverðir  eiginleikar  í  söguhetju breyst  mikið,  bæði  með 

tilliti  til  útlits  og  hegðunar.  Með tilkomu  nethópa  sem sameinast  í  söguskrifum og ást  á 

vissum persónum verður til samfélag þar sem að hinn fullkomna karlmenni virðist víkja fyrir 

hugmyndum  um  fljótandi  kynferði  og  söguframvinda  víkur  fyrir  tilfinningalegri, 

persónumiðaðri söguþræði.

Efnið verður tekið fyrir  í  tveim aðalhlutum. Sá fyrri  er  umfjöllun um netsamfélag 

harðkjarnaaðdáenda  sem menningarhóp,  uppbyggingu  hans  og  sögu  og  stöðu  aðdáenda  í 

netheimum ásamt óskrifuðu regluverki framsetningar á aðdáun innan vissra hópa. Þar á eftir 

fer umfjöllun um dýrkun skáldsagnapersóna og frægra einstaklinga. Seinni hlutinn snýr að 

hugmyndafræðinni  sem liggur  að  baki  ástarsöguritunar  m.a.  samkv.  Scott  McCracken  og 

Janice  Radway.  Einnig  verður  tekið  á  hugmyndinni  um  kynferði  og  karlmannlega 

fullkomnum  í  aðdáendaástarsöguritun  og  dregin  saman  hugmyndin  um  hið  svokallaða 

genderqueer kyngerfi,  ásamt samantekt á mögulegum skýringum á vinsældum slíks efnis í 

aðdáendaheiminum.
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"Shut up . . . we're by no means setting a precedent. "

- Fyrsta línan í fyrstu slashsögunni 
(D. Marchant, bls. 47. 1974, 

 úr grein Falzone (2005))
                     

Við búum í heimi þar sem stjörnur rísa og falla á degi hverjum. Sjónvarp, útvarp, Internet og 

kvikmyndahús  halda  að  okkur  röddum,  myndum,  andlitum  og  útliti  öllum  stundum, 

einstaklingum sem okkur eiga að finnast aðlaðandi, sérstakir, hæfileikaríkir. Einstakir. Árið 

1920 setti Max Weber fram kenningar um uppbyggingu félagslegrar stöðu (e.  social status) 

og stéttakerfi í tengslum við dreifingu auðs og valds. Hann benti m.a. á hvernig kapítalísk 

áhrif  gætu  lækkað  gildi  félagslegrar  stöðu,  þ.e.a.s.  að  peningar  trompuðu  gamla,  fátæka 

þorpsvitringinn.  Það er  þó  hængur  á  kenningunni,  þótt  góð sé.  Ný stétt  var  að  verða  til 

hinumegin Atlantshafsins  sem féll  ekki að hugmynd Webers:  hinir  frægu og fallegu.  Þeir 

fengu  stöðu  sína  ekki  í  gegnum  völd,  heldur  í  gegnum  umfjöllun  og  markaðsvæðingu 

einstaklingsins sem söluvöru (Kurtzman et al, 2007). Þessir einstaklingar, hvort sem það er 

meðvitað eður ei, hafa áhrif á hegðun fjöldans. Þeir ákvarða hvað er í tísku, hvaða skoðanir 

komast á framfæri og hvað sé eftirsóknarvert. Gott dæmi eru áhrif Coco Chanel á hugmyndir 

fólks um sólbrúnku. En hver erum við þá, hinir almennu neytendur,  sem viljum líkjast og 

fylgjum eftir? Við sem dáumst að þeim sem fjölmiðlar hafa sett á stall og við lærum að líta á 

sem  fyrirmyndir  í  hegðun  og  útliti?  Lu  Zhao  (2011)  bendir  á  að  við  lærum  hegðun  af 

umhverfinu,  en  hvað  ef  umhverfið  breytist  með  þessum  einstaklingum?  Breytum  við 

umhverfinu til að falla að þessum stjörnum eða þeim til að falla að hugmyndum okkar? 

Hér  á  eftir  fjalla  ég  um  þá  sem  miðlarnir  hafa  gert  að  goðum,  útlit  þeirra  og 

kynhegðun  og  einnig  þá  sem  tilbiðja  þessa  hálf-sönnu  einstaklinga,  bæði  innan  marka 

raunveruleikans  og  utan.  Áhersla  verður  lögð  á  aðdáendasmásögur  og  aðdáendalist  auk 

birtingarmynda  aðdáunar  á  Internetinu.  Ég  mun  leitast  við  að  varpa  ljósi  á  tilhneigingu 

aðdáenda  til  að  breyta  persónuleika  kyngoðanna  til  að  þeir  falli  betur  að  þeirra  eigin 

hugmyndum. Ég afmarka umfjöllun mína við kvenkyns aðdáendur og einblíni aðallega á hvað 

liggur að baki ofsadýrkun á einstaklingum, sama hvort þeir séu ímyndaðir eður ei. Einnig mun 

ég fjalla um menningarheim aðdáendasamfélaganna.
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Aðdáendur  hafa  lengi  verið  til  staðar.  Elsti  þekkti  nútímaaðdáendaklúbburinn  sem 

tengir  sig sérstökum sögum var stofnaður 19341 og starfar enn (Pearson, 2007). Nútíminn 

opnaði  á  takmarkalaust  magn  upplýsinga  og  miðlunar  sem fæddi  af  sér  einstaka  tegund 

áðdáenda : Fanínur2, (e.  Fangirls). Þessar stúlkur eru ábyrgar fyrir aðdáendasamfélagi sem 

þrífst að mestu leyti í netheimum. Hópurinn deilir sameiginlegum orðaforða og hugmyndum 

og síðast en ekki síst, dýrkar goð í mannsmynd sem flestir eru karlkyns í raunheimi, en verða 

að óstaðfestum kynverum í hugarórum aðdáenda sinna.

Umfjöllun ritgerðarinnar skiptist í þrjá hluta.  Fyrsti kaflinn,  „Ég er [var einusinni]  

nörd“, fjallar um konur sem hóp afþreyingarneytenda og sem svokölluð nörd. Spurningunni 

um hvað felst í því að skilgreina sjálfa sig sem nördastúlku og aðdáanda er svarað. Því næst 

fjalla  ég  um hinar  svokölluðu Fanínur  og hvernig  megi  aðgreina  þær frá  hinum almenna 

neytanda fjölmiðlaefnis. Einnig mun ég fjalla um listsköpun innan Fanínuhópa m.a. í formi 

aðdáendaspuna.3 Að lokum fjalla ég um hvernig persónudýrkun meðal Fanína fer fram og 

hvernig hún þróast. Í öðrum kafla „Ástarsögur og elskulegheit“, fjalla ég um ástarsögur, ritun 

þeirra og áhrif á hinn almenna kvenmann, stöðu kvenna í ástarsögum og ástæður fyrir lestri  

þeirra.  Þá  umræðu  tengi  ég  síðan  við  sérstaka  nálgun  Fanínunnar  í  svokölluðum 

skástriksspuna  (e.  slashfiction),  sem  er  undirgrein  aðdáendaspuna.  Þriðji  kaflinn,  „Hr.  

Fullkominn“,  snýr  að  hugmyndinni  um  Hr.  Fullkominn,  uppskrift  að  hinum  fullkomna 

karlmanni í Fanínuheimi, hegðun hans og kyngervi. Ég velti einnig fyrir mér þeirri staðreynd 

að í aðdáendaspuna er Hr. Fullkominn oft skrifaður samkynhneigður. Í lok þriðja kafla fjalla 

ég um svokallað fljótandi kynferði einstaklinga í aðdáendaheiminum bæði í myndum og máli, 

ásamt hugmyndinni um Fanínuna sem margkynja veru.

Ástæðan fyrir efnisvali mínu er mín eigin staða sem sjálfkrýnd nördastúlka. Ég safnaði 

myndasögublöðum, las doðranta og fyrsti karlmaðurinn í lífi mínu var Batman. Ég hef þrifist í 

heimi  Fanínanna  þó  að  ég  hafi  aldrei  talist  „alvöru,“  þ.e.a.s.  ég  hef  hvorki  skrifað 

aðdáendaspuna,  teiknað aðdáendalist  né verið virkur  meðlimur á  spjallsíðum,  þar til  núna 

nýlega í tengslum við þessa ritgerð. Ég hef eytt síðustu mánuðum við að lesa aðdáendaspuna 

og leita uppi myndlist og spjallborð þar sem ég gæti fengið betri innsýn í heim sem ég þekkti 

fyrir,  en  er  núna  virkur  þátttakandi  í.  Að  vissu  leiti  má  segja  að  margir  innan 

1The Baker Street Irregulars (BSI), sem enn í dag er þekktasti aðdáendahópur Sherlock Holmes.
2Orðskrípi  samsett  úr  Kanína og  enska  oðrinu  Fan (í: aðdáandi),  sem  tilvísun  í  það  að  ofsafengnar 
aðdáendastúlkur (e: Fangirls) eru stundum kallaðar Fan Bunnies í ensku.
3Aðdáendaspuni / aðdáendasmásögur : Þegar aðdáendur skrifa sögur um efni sem er nú þegar til á prenti, með 
persónum er ekki eru þeirra eigin hugarfóstur. (D : Unnur skrifar sögur um Harry Potter)

4



fræðimannasamfélagsins ættu að geta fundið samsvörun á milli sín og Fanínanna en eins og 

Joli Jenson benti á erum við oft ekkert skárri þegar stórar rannsóknir og ritverk eru í vinnslu. 

Við verðum óviðræðuhæf um allt annað en einmitt það sem hefur tekið yfir líf okkar (1998). 

Ég tel að innlit inn í heim aðdáendaofsa, sem fer ört stækkandi með tilkomu netsins og hraðari 

samskiptum, gæti gefið einstaka sýn á erótískan hversdagskúltúr ungra kvenna, auk þess sem 

að  sérstæð  nálgun  Fanínanna  á  kynferði  og  kynjaímyndum  er  að  mínu  mati  einstaklega 

athyglisverð. Svo sé ekki talað um hina eilífu spurningu um hver herra Fullkominn sé, og af 

hverju Jón fær allar stelpurnar, en ekki Gunni...
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1. Ég [var einusinni] er nörd...

1.1 Um nördisma og netsamfélög

Orðið nörd er íslenskun á enska orðinu nerd, og er talið að það sé eitt af upphugsuðum orðum 

Dr. Seuss (T. Geisel) úr bókinni If I Ran the Zoo, sem kom út 1950 (Merriam-Webster, 2013). 

Í íslenskri tungu hefur orðið nörd (lat. Homo Indoles4) verið notað til þess að lýsa einstaklingi 

með  einstaka  þekkingu  eða  áhuga  á  sérstæðu  efni5.  Önnur  þýðing  er  lúði,  en  þá  er 

merkingarlegur  skilningur  orðsins  annar,  og telst  niðrandi.  Nördastúlka  er  þar  af  leiðandi 

stúlka með einstaka þekkingu á sértæku efni, ekki satt? Eða hvað? Nördastelpa hefur lengst af 

verið  notað  um  stúlkur  sem  heillast  af  svokölluðum  ókvenlegum  áhugamálum  eða 

áhugamálum sem eru utan hins félagslega norms. Stúlkur sem safna myndasögublöðum, eru 

miklir  bókaormar  og  horfa  á  japanskar  teiknimyndir  eru  gott  dæmi,  en  flestar  eiga 

nördastúlkurnar það sameiginlegt að leggja mikið upp úr því að vera klárar. Nördastúlkan er 

ekki  nýtt  fyrirbæri.  Hún hefur  lengi  verið til  í  sögum jafnt  sem raunveruleikanum.  Mary 

Bucholtz bendir á skilgreininguna nördastúlku sem leið fyrir ungar konur til að leyfa sjálfum 

sér að falla að annarskonar normum og samfélagshópum en venjulega er ætlast til af stúlkum, 

þar  sem gáfur  lenda  í  öðru  sæti  á  eftir  útliti  (1999).  Bucholtz  lýsir  nördastúlkunni  sem 

andstæðunni við hina viðurkenndu, vinsælu stúlku. Hún velur þungar bækur í stað tískublaða, 

klæðir sig oft á tíðum í andtískulegan fatnað í áberandi litum og formum og leggur mikið upp 

úr einstaklingshyggjukenndum kjánaskap í sjálfsmyndarmótun sinni. Þessa sjálfsmynd byggir 

hún  að  miklu  leyti  upp  með  því  að  setja  sig  í  andstöðu  við  samfélagsnorm  „vinsælu 

krakkanna“, sama hvort þeir öðlist vinsældir sínar í gegnum íþróttir,  partístand eða annað. 

Þessir  hlutir  tilheyra  ekki  veröld  nördsins.  Það  mætti  segja  að  nördastúlkan  búi  yfir 

einhverskonar nörda-habitus6 sem hefur áhrif á allar hennar gjörðir og hegðun, klæðaburð og 

málfar.  Þessa  hegðun  lærir  hún  í  gegnum samskipti  við  önnur  nörd  sem ásættanlega  og 

eftirsóknarverða á meðan að utanaðkomandi virðast ekki skilja né kunna að meta slíka hegðun 

(Bucholtz, 1999).

4Ísl. Hinn klári/snjalli maður
5T.d.  Fótboltanörd, tölvunörd, mannfræðinörd.
6Sbr. P. Bourdieu.
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Ef að nördastúlkan er H. Indoles Puella7, þá er Fanínan undirgreinin H. Indoles Puella  

Fanaticus.  Þær láta sér ekki nægja að vera öðruvísi, lesa aðra hluti og horfa á aðrar myndir 

líkt  og  nördastelpan.  Fanínurnar  velja  sér  persónu  eða  persónur  sem  undirstrika  þessa 

sjálfgerðu  öðrun  (e.  othering)  þar  sem þær  geta  sameinast  í  hópa  sem eiga  sameiginleg 

átrúnaðargoð. Gott og nýlegt dæmi úr almennum veruleika eru Team Jacob og Team Edward, 

tvær  Fanínufylkingar  sem  stóðu  hvor  með  sinni  karlhetju  Twilight-bókaseríunnar. 

Nördastúlkan lætur sér nægja að vita, heillast af og vera öðruvísi. Fanínan aftur á móti lætur 

aðdáun sína hafa áhrif á hversdagslegt líf sitt, sama hvort að athyglin beinist að meðlimum 

hljómsveita, persónum í bókaseríu eða kvikmyndum eða jafnvel leikurunum sem túlka þær, 

og fléttast þetta inn í neysluheim Fanínunnar (Wooley, 2001-2002). Enska orðið Fan, og þar 

með  Fangirl,  hefur í samfélagi  aðdáenda dýpri merkingu en að koma á framfæri áhuga á 

stöku  efni.  Aðdáendur  skipta  sér  upp  í  hópa  og  nota  hópaheitin  (t.d.  Team  Jacob)  sem 

kennimerki. Mismunandi hópar sem tilheyra aðdáun á mismunandi hlutum kalla sig Fandoms8 

(Bosky og Hlavati, 2009). Sérstök samfélög nota oft sér merkingar, s.s.  Phans (Phantom of 

the Opera aðdáendur) eða X-Philes (The X-Files aðdáendur).

Konur  voru  upprunalega  ekki  taldar  til  þeirra  hópa  sem  flokkuðust  sem 

aðdáendasamfélög,  og  æstar  Fanínur  (e. rabid  Fangirls)  eru  ekki  ríkjandi  í  hugmyndum 

margra um aðdáendaheiminn. Fyrir tíma Internetsins skrifuðu aðdáendur bréf og sögur fyrir 

aðdáendatímarit (e. Fanzines), sem síðan voru gefin út öðrum aðdáendum til skemmtunar, en 

karlmenn  voru mikill  meirihluti  bæði  neytenda og höfunda þessa efnis.  Mikið af  þessum 

aðdáendatímaritum voru tileinkuð vísindaskáldskap, en hið fyrsta,  The Comet, kom út árið 

1930 (Moskowitz, Sanders, 1994). Tuttugu árum síðar gaf Lee Hoffman út aðdáendatímaritið 

Quandry [sic], þá aðeins 18 ára að aldri. Hoffman var vinsæll aðdáendaspunahöfundur og átti 

marga  áhangendur,  sem  urðu  frekar  hissa  þegar  það  kom  í  ljós,  árið  1951  á  Nolacon 

ráðstefnunni, að Hoffman var stúlka (Bosky og Hlavati, 2009). Hoffman hafði gífurleg áhrif á 

heim aðdáendatímaritanna og þróun þeirra. Einnig var hún ein sú fyrsta til þess að beita hinni 

gömlu  „don't  ask,  don't  tell“  aðferð  sem  nördastúlkur  nota  enn  þann  dag  í  dag  t.d.  við 

tölvuleikjaspilun.  Hoffman  sagði  þó  sjálf  að  hún  hefði  ekki  einstakan  áhuga  á 

vísindaskáldskap heldur nyti  hún þess félagsskaps sem aðdáendaheimurinn hefði upp á að 

bjóða (Bosky og Hlavati,  2009).  Með tilkomu netsins  urðu aðdáendahóparnir  ekki  aðeins 

hraðskreiðari  heldur  einnig  stærri  og  alþjóðlegri.  Með  tilkomu  spjallborða,  tölvupósts  og 
7Ísl. Hin klára stúlka
8Orðskrípi samansett úr Fan (aðdáandi) og Kingdom (konungsríki)
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vefhringja varð ekki aðeins auðveldara að birta eigin hugleiðingar og smásögur, heldur einnig 

einfaldara fyrir aðra að lesa slíkt efni og komast yfir það án þess að hætta þyrfti félagslegri  

stöðu sinni með því að sjást kaupa „nördablöð“, svo sé ekki talað um hversu mikið einfaldara 

og ódýrara það er nota netið. Síður sem þjóna sem aðdáendaspunabókasöfn eru ókeypis til 

notkunar,  bæði  fyrir  þá  sem  birta  sögur  og  þá  lesa  þær,  og  henta  síðurnar  því  vel  til 

fjöldadreifingar á efni. Með síaukinni tækni fóru sögur og myndir að verða aðeins partur af 

því sem aðdáendur sköpuðu. Myndbönd, tónlist, teiknimyndasögur, og svokallaðar yfirstigs-

sögur (e. Crossover/Xover) urðu sífellt algengari9. Í raun er allt mögulegt innan aðdáendalistar 

sem  hugmyndaflug  og  landslög  leyfa  (Chander  og  Sunder,  2004.)  Með  tilkomu  netsins 

breyttist einnig hugmyndin um nördastúlkuna. Hún þurfti ekki lengur að klæða sig í bol með 

mynd af Dr. Spock né þurfti hún að opinbera stöðu sína sem ofurselda áhugamáli sem ekki 

þótti kúl. Hún gat verið aðalgellan á svæðinu í skólanum yfir daginn og átt svo nördalíf innan 

netsins þar sem hún skrifaði sögur um ástarsambönd milli drengjanna í Dawsons Creek og birt 

myndir af leikurunum öðrum samaðdáendum til skemmtunar og yndisauka. Og nördastelpan 

umbreyttist í Fanínu.

Helsta  verkefni  Fanínunar  ert  að viðhalda  stöðu og valdi  persónu eða leikara sem 

þegar hefur verið varpað upp á stjörnuhimininn. Hún er neytandinn, sú sem sér hann í bíó og 

kaupir veggspjöldin.  Á meðan að staða frægs einstaklings sem meðlims yfirstéttar  er  afar 

viðkvæm og stjörnuhröpin æði mörg, fá þeir einstaklingar sem Fanínurnar elska vissar syllur 

til að standa á. Þessar syllur veita þeim öruggari fótfestu meðal hinna frægu og fallegu auk 

þess að undirstrika stöðu þeirra sem einstakra einstaklinga sem eru okkur æðri (Kurtzmann et 

al, 2007). Ekki er nákvæmlega vitað hvað orsakar síka aðdáun, en ég tel að möguleg ástæða sé 

múgæsingur á netlægum skala. Aðdáendur geta jafnvel komið í stað auglýsingaherferðar, svo 

vitnað sé í viðtal úr grein C.A. Wooley: „Við æsum okkur sjálf upp. ... Það er ekki hægt að 

borga fólki til að vera eins æst yfir X-Files og við erum“ (Capozzola í Wooley, 2001, bls. 29).

9Saga þar sem persónur úr tveim óskyldum sögum hittast, t.d. skrímsli Frankeinsteins og Súperman.
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1.2. Aðdáandinn og Fanínan
Aðdáendasamfélög og innri virkni þeirra

Í greininni Charisma's realm eftir Christine Yano frá 1997 kemur fram sú hugmynd að það að 

vera aðdáandi sé að fylgja, vera án sjálfstæðra skoðana og ófær um að stjórna sínum eigin  

tilfinningum og gjörðum. Samkvæmt Yano felst  skortur einstaklingsins  á sjálfstæði í  þörf 

fyrir að tilheyra hóp þar sem hann sé ófær um að mynda sér eigin skoðanir sem eigi sér grunn 

innan ramma hans eigins áhugasviðs. Aðdáandi missir eigin persónutöfra og skiptir þeim út 

fyrir  samstillt  hugarfar  innan  aðdáendahópsins  þar  sem  einstaklingurinn  missir  vægi  sitt 

(1997). Þetta gæti að einhverju leyti talist rétt. Vissir aðdáendahópar krefjast þess að meðlimir 

séu allir sömu skoðunar, stundi aðdáun á sama máta og skilji einstaklingsþarfir eftir fyrir utan 

dyrnar. Þetta hugarfar er m.a. algengt í smærri aðdáendahópum trésmiðs nokkurs frá Júdeu. 

Reynsla mín segir aftur á móti  að þetta sé ekki svo einfalt,  þar sem oftast sé það svo að  

aðdáendur, þrátt fyrir að teljast partur af einhverjum hóp, séu með jafn skiptar skoðanir og 

aðrir hópar. Þeir aðhyllast mismunandi hugmyndir, horfa eftir ólíkum hlutum og hafa eigin 

skoðanir  á  persónunum og leikurunum sem dáðst  er  að.  Kenning Yano er  ósanngjörn að 

mörgu leyti þar sem hún tekur ekki mið af einstaklingnum innan aðdáendasamfélagsins og 

hundsar  þá  hlið  aðdáunnar  sem ýtir  undir  sköpun  og  samskipti.  Joli  Jenson  bendir  á  að 

aðdáendur séu andsvar heimsins við upphafningu á fólki sem stjörnum (1998), hinni týndu 

stétt sem Weber reiknaði ekki með. William Uricchio kom með þá skemmtilegu aðgreiningu 

að á meðan áhugamaður kunni að meta fegurð eða skemmtanagildi hlutar með sjálfum sér þá 

gerir aðdáandinn efnið að virkum þætti í lífi sínu (Pearson, 2007). 

Það  er  algengt  að  fjalla  um  aðdáendahópa  sem  einhverskonar  hálfbrjáluð 

lágmenningarsamfélög.  Jenson  segir  þessa  skoðun  almennings  um  aðdáendum  sem 

hugsanalausa eða einhverskonar sértrúarsöfnuði leiða til þess að sumir hópar opinberi ekki 

áhuga sinn heldur kjósi að halda sig til hlés. Þessir einstaklingar deila ekki aðdáun sinni til 

þess að forðast þennan menningarlega „lúðastimpil“ (Thomas, 1995). En þetta, eins og margt 

annað  innan  aðdáendaheimanna,  hefur  breyst  mikið  með  tilkomu  Internetsins  og  vissri 

vinsældavæðingu nördisma þar sem sérstaklega stúlkur eru orðnar sýnilegri.  Engu að síður 

sjáum við mun á milli aðdáendahópa um hvað telst vera ásættanleg hegðun út á við og hvar 

mörkin  liggja,  þrátt  fyrir  að  innan  spjallborða  og  Tumblr-síðna  hópsins  sé  allt  leyfilegt. 

Hóparnir  vinna saman, hvort sem það er utan eða innan netsins, til  þess að svala þörfum 

sínum. Oft er um að ræða leitun eftir nýju og meira efni um goðið, í nýjum útfærslum. 
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Það þarf eldivið til að kynda bálið sem brennur innan hópanna. Þeir reyna að viðhalda 

logunum bæði með því að leitast eftir nýjum upplýsingum og með því að búa til meira efni 

sjálfir. Teikningar, sögur, myndbreytingar í tölvum og tónlist; allt er þetta partur af því að 

halda samfélaginu gangandi þar sem meðlimir eru nánir, þrátt fyrir að þeir hafi aldrei sést 

(Jindra, 1994). Allir búa að sama eldmóðnum og njóta þess efnis sem fram kemur, rífast um 

hvað er rétt (e. In-Character) og hvað þykir óeðlileg hegðun fyrir persónurnar. Það sem er þó 

sérstakt  er  hæfileiki  hópanna  til  þess  að  skapa  rými  fyrir  allar  þessar  túlkanir  innan 

aðdáendaspunaheimsins. Eins og fram kemur hjá Anupam Chander og Madhavi Sunder hefur 

mannskepnan hæfileikann til þess að skynja og skilja margar mismunandi útfærslur af sama 

hlutnum, sama hversu ólíkar þær eru (2007). Innan aðdáendaheimins getur sama persónan 

verið skrifuð með mismunandi kynhneigð eða mismunandi persónuleika, allt byggt á skilningi 

hvers  aðdáenda  fyrir  sig.  Sá  skilningur  skilar  sér  svo  út  í  aðdáendasamfélagið  sem  ein 

heildstæð mynd af persónunni. Sögupersónurnar eru fljótandi í túlkunarlegu rými og atgervi 

þeirra og persónuleiki eru ekki heilög né staðföst (Chander og Sunder, 2007). Í myndasögum 

er hugmyndin um Alternative Universe10  afskaplega algeng. Þetta eykur möguleika aðdáenda 

á að túlka persónurnar á eigin máta með því einfaldlega að láta taggið AU í efnislýsingu. Sem 

dæmi um þetta eru sögur þar sem persóna hefur skipt um kyn eða kynhneigð, færist um í tíma 

eða  á  sér  aðra  fortíð  en  upprunalega  persónan.  Engu  að  síður,  þrátt  fyrir  allan  þennan 

sveigjanleika, verður aðdáandinn að búa yfir þekkingu á upprunalega efninu, s.s. persónuleika 

einstaklinga, til þess að skrifa slíkar sögur. Aðdáendur gera sér grein fyrir því að þeir eru að 

nota efni sem er ekki þeirra, en nota það engu að síður sem sitt eigið á vissan máta með því að 

endurskapa  persónur.  Á  sama  tíma  sýna  þeir  ótrúlega  tryggð  gagnvart  þeim  sem  skrifa 

grunnsöguna og bregðast illa við öllum breytingum á henni (Wooley, 2001). Þeir aðdáendur 

sem eiga sér sameiginlegar skoðanir um persónurnar finna sér svo stað innan samfélagsins í 

heild og mynda minni hópa sem reka oft sínar eigin síður og/eða spjallborð tileinkuð þeirra 

sérstaka áhugasviði, t.d. vissu pari innan sögunnar, svokölluðum Ships11. Oft myndast mikil 

spenna milli hópa sem ekki eru sammála um hvaða persónur eigi best saman og um það geta 

jafnvel spunnist harðar deilur (Driscoll, 2006). Bucholtz bendir á að innan slíkra samfélaga 

myndist  jafnvel  viss  málhefð  sem er  þá  ekki  ákvörðuð af  utanaðkomandi  aðilum,  heldur 

meðlimum hópsins (1999). Þessi talgrind er að vissu leyti sérhönnuð til samskipta um þetta 
10 Í Marvel myndasögunum er heimurinn sem telst hinn upprunalegi heimur oftast merktur Earth-616. Það þýðir 
að það eru allavega 615 aðrar útgáfur til, bara innan Marvelheimsíns. Allir heimarnir saman eru svo þekktir sem  
The Multiverse.
11Stytting á Relationship. Notað til þess að skilgreina pör innan sögunnar.
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efni og merkja orðin oft ekkert  fyrir  þá sem eru utanaðkomandi  (Dæmi:  Thorki /  BAMF!

John12) og vissar setningar hafa allt aðra merkingu innan hópsins en utan hans (Dæmi: „I do 

what I want, Thor!“ / „Made of Jam and Kittens and RAGE!“13). Dæmi um þetta svokölluð 

„tögg“ sem eru notuð til þess að skilgreina aðdáendasmásögur og koma til skila hugmyndum 

höfundar. Tagg-útskýring getur verið á þessa leið: 

Frost/Pudding - RPF - Odins A+ Parenting - THE FEELS! - AU Coffeeshop

Þetta  þýðist  eftirfarandi:  Ástarsaga  um  samkynhneigt  samband  milli  skáldsagna-

persónunnar Loka úr Marvelsögunum14 (Sem hefur kóðunina Frost í aðdáendasöguhópum) og 

raunverulegs  leikara,  Tom  Hiddleston15 (Merkt  sem  RPF eða  Real  Person  Fiction,  og 

Hiddleston  virðist  einhvern  veginn  hafa  öðlast 

kóðunina Pudding), þar sem gegnumgangandi þema er 

kaldranalegt viðmót föður Loka (Odins A+ Parenting) 

og  miklar  tilfinningar  (THE  FEELS!).  Sagan  gerist 

ekki í venjulegum myndasöguheimi, heldur er færð í 

tíma og rúmi svo að hún gerist á kaffihúsi í ónefndum 

veruleika þar sem báðir þessir herramenn eru til (AU 

Coffeeshop).

Það sem er sérstakast við netmállýskurnar er sú 

staðreynd  að  í  gegnum  þær  verður  einstaklingurinn 

ekki aðeins að koma skilaboðum, heldur einning passa 

inn í mál- og meme16hefðir hópsins og koma sjálfum sér á framfæri. Slíkt er hægara sagt en 

gert í heimi þar sem kynferði, hegðun og persónuleika er komið á framfæri í textaformi.  En 

hvernig er þá hægt að tjá sig í þessum stafræna heimi, og hvað þá koma öðrum í skilning um 

tilfinningar  eða  aðdáun?  Í  raunheimum tjáum við  okkur  með  raddblæ og líkamstjáningu. 

12Thorki: Slashsamsetning á Thor og Loki (The Avengers) /  BAMF!John: Bad Ass Mother F**ker John, - eða 
John er hörkutól! (Sherlock).
13Fyrri setningin kemur úr Thor myndasögunum, er baráttukall LokaFanínanna og tjáir skoðun Loka á heiminum 
yfirhöfuð. Seinni setningin er lýsing á John Watson (Sherlock) sem þykir krúttlegur og hættulegur í senn.
14Marvelsögurnar eru allt efni sem tilheyrir útgáfurisanum Marvel Comics. Meðal efnis frá Marvel er Spiderman, 
The Avengers, X-Men og Daredevil, og allar lifa þessar persónur í sama heimi. Mikilvægt er að rugla þessu ekki 
saman við DCheiminn, þar sem Batman og Superman búa, því þá telst sagan sem Crossover.
15Tom Hiddleston er breskur leikari með einstaklega ágengan Fanínuher. Hann hefur m.a. leikið hlutverk F. Scott 
Fizgerald í Midnight in Paris, Capt. Nicholls í War Horse og Loka í The Avengers.
16Meme: Notkun m.a. mynda til að koma vissum skilaboðum/tilfinningu á framfæri
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Innan stafræna heimsins höfum við misst hvort tveggja og tjáum okkur því með texta og/eða 

myndum. Lori Kendall bendir á að í netsamskiptum læri fólk að lesa tilfinningar úr texta sinna 

nánustu (Kendall, 2000). Aðdáendahóparnir hafa ekki tíma í slíkt, auk þess sem að þeir sem 

til  þeirra  teljast  eru  ólíklegir  til  þess  að  vera  í  persónulegum  einstaklingssamskiptum. 

Internetið  gerir  einnig  ráð  fyrir  að  allir  séu  „einhver,“  og  þessi  einhver  er  venjulega 

nokkurskonar staðalímynd, s.s. að allir Battlefield1942-spilarar17 séu karlkyns eða allar stelpur 

sem spila tölvuleiki séu ljótar og feitar, eða kynóðar barbídúkkur18. Þó er hægt að lesa á milli 

línanna,  sérstaklega  þar  sem spjallborð  eiga  í  hlut.  Kendall  bendir  á  að  þrátt  fyrir  þessa 

tilhneigingu til að ákveða fyrirfram útlit eða ímynd þeirra sem maður stundar netið með þá sé 

alltaf hægt að nota stafræna málið til þess að lesa úr persónunni og draga ályktanir af notkun á 

merkjum (Kendall, 2000). Við getum til dæmis reiknað með því að kvenmaður sé gjarnari á 

það að nota svokallaða japanska broskalla19 og að karlmaður sé líklegri til þess að nota það 

sem kallað er leetspeak/1337, þ.e.a.s. styttingar og skammstafanir með tölustöfum inn á milli í 

stað bókstafa20. Aðdáendahóparnir búa sér til sitt eigið stafbyggða tungumál, sem oftar en ekki 

er þróað út frá því sem goðin segja, jafnvel þó að goðin sjálf tali ekki endilega málið, skilji 

það eða séu yfirhöfuð meðvituð um tilvist þess. 

Aðdáendahóparnir hafa ekki aðeins myndað samfélög, heldur einnig sérstaka heima þar 

sem  ákveðnar  reglur  gilda.  Aðdáendaheimurinn  deilir  vissum  skilningi  á  heimsmynd  og 

fantasíu með grunnsögunni21, t.d. tilvist töfra eða ótrúlegrar tækni, ásamt skynjun á því stigi 

ævintýris sem er ásættanlegt innan söguheimsins í víðara samhengi (Jindra, 1994). Það sem 

að  grunnsagan  hefur  ekki  útskýrt  taka  aðdáendurnir  í  sínar  hendur  og  mynda  sinn  eigin 

viðtekna sannleik  innan heimsins.  Sannleik  sem aldrei  er  fjallað  um í  grunnsögunni.  Við 

getum  í  raun  líkt  þessari  hegðun  aðdáendanna  við  bricoleur-kenningu  Levi-Strauss. 

Goðsagnaverur eru gerðar með þeim áhöldum og efni sem einstaklingurinn hefur aðgang að, 

menningarlegum arfi og okkar eigin umhverfisskilningi, eða, í tilfelli aðdáendanna, skilningi á 

grunnsögunni.  Þannig  vinna  aðdáendurnir  sem bricoleurs,  slétta  úr  misfellum,  laga  til  og 

skapa sannleik sem ekki tilheyrir sögunni í raun (Jindra, 1994). Dæmi um þetta er m.a. sá 

viðurkenndi aðdáendasannleikur að hrímþursar séu tvíkynja í Marvel-heiminum. 

17Fyrstupersónu netskotleikur gefin út af Electronic Arts.
18Oft er það svo að ef að stúlka er góð í skotleik, þá er búist við að hún sé líkamlega óaðlaðandi, eða ætlast til að 
hún sé opin fyrir kynferðislegum orðsendingum samspilara sinna.
19 Flóknir og myndrænir broskallar , líkt og þessi hér : (  ♥ ♥) , sem er ástfanginn.✿ ‿

20Dæmi um leetspeak : l42m dps kara (úr leiknum World of Warcraft).
21Grunnsaga (e. Canon) er sagan eða efnið frá opinberum útgefendum, ótengt aðdáendum.
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En Fanínurnar skrifa ekki aðeins sögur. Þeim er margt til lista lagt, meðal annars að 

teikna og mála, og nota þær þessa hæfileika sína óspart til upphafningar á goðunum sínum. En 

til hvers að teikna myndir og senur sem aldrei gerðust í opinberu sögunni? Yi-Fu Tuan bendir 

á mikilvægi realisma í myndlist á endurreisnartímanum sem mögulega afleiðingu þess að fólk 

vildi fá að upplifa atburðinn sem raunverulegan (1990). Fólk þurfti að sjá Krist á krossinum 

og skynja sárin. Aðdáendur vilja sjá John 

Watson  skamma  sambýling  sinn, 

Sherlock  Holmes,  fyrir  að  skilja  eftir 

afhöggna  þumla  í  ísskápnum. 

Aðdáendalistin er, til að bregða fyrir sig 

vissri  útfærslu  af  Heidegger,  einskonar 

'being-in-the-world-we-want'. Það sem er 

áhugavert  við  listsköpun  í  aðdáenda-

samfélögum, bæði í texta og mynd, er sú 

staðreynd að verkin eru gerð fyrir aðdáendur af aðdáendum og eru ekki til birtingar þar sem 

engir aðdáendur eru fyrir. Þeir sem ekki tilheyra söfnuðinum vita oft ekki af þessum verkum 

sem eru varðveitt á sérstökum síðum fyrir sögur og myndir sem hver aðdáendahópur heldur 

fyrir  sig.  Þetta  er  að  sumu leiti  ekki  ólíkt  freskum Michelangelos  í  Sixtínsku kapellunni. 

Utanaðkomandi verða að leitast eftir verkunum til að komast í snertingu við þau og eru þau 

aðallega  til  sýninga  innan  fantasíusamfélagsins.  Slík  uppsetning  bendir  einnig  til  vissrar 

samstæðu  við  trúarhópa  og  sértæka  hópa,  þar  sem  meðlimir  gætu  lokast  af  innan  eigin 

safnaðar.  Að  sumu  leiti  getum  við  sagt  að  samskonar  hætta  sé  fyrir  hendi  í 

aðdáendaheiminum, þar sem einstaklingur snýr baki við kjötheimum og lætur sig meira máli 

skipta hvað ímynduð persóna gerir  og hvað sagt er á fyrrnefndum netmusterum heldur en 

hvað á sér stað í hans nánasta raunumhverfi (Tuan, 1990). Auk þess á hann á hættu að verða 

félagslega útundan ef aðdáunin nær of langt og kemur of sterkt fram í daglegu lífi.
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1.3 Kneel for squee22!
Dýrkun og átrúnaður í netheimum

Aðdáendahegðun og hópdýrkun eru ekki ný fyrirbæri. Mismunandi hópar dýrka mismunandi 

hluti  og  eru  hóparnir  missamþykktir  í  félagslegu  samhengi.  Einn  stærsti  og  þekktasti 

Fanínuhópur  mannkynssögunnar  eru  nunnur,  en  árið  2012  voru  yfir  720.000  konur 

opinberlega skráðar í aðdáendaklúbb Jesú Kr. Jósefssonar23. Þær klæðast fatnaði sem aðskilur 

þær frá öðrum ásamt því að þær geta lesið í fatnað hver annarrar. Þær halda athafnir og telja 

sig til ástmeyja einstaklings sem þær telja sig þekkja en hafa aldrei hitt. Þær fela ekki ást sína 

og halda jafnvel veislur til heiðurs tryggð sinni gagnvart honum. Rannsóknir hafa verið gerðar 

á dýrkun fólks á sjónvarps- og kvikmyndaefni, og þá oft í samhengi við hegðun strangtrúaðra 

einstaklinga.  Sú hugmynd  er  ekki  ný,  en  Freud kom meðal  annars  með  þá  hugmynd  að 

þráhyggja og trúarhiti væru tengd fyrirbæri í gegnum helgisiðatengda hegðun og áhrif þeirra á 

daglegt  líf  einstaklingsins.  Freud  benti  á  að  trúarbrögð  gætu  verndað  andlega  hlið 

einstaklingsins frá eigin óþekktu kenndum (Maltby, 2002). Mannfræðingurinn Michael Jindra 

vill  meina  að vísindi  og hnattvæðing hafi  dregið úr  því  valdi  sem hefðbundin trúarbrögð 

höfðu og ný trúarleg tjáning birst m.a.  í formi poppkúltúrs (1994). Slíkar hugmyndir gera 

oftast kröfu um að stakur guð sé dýrkaður. Að líkja ofsafenginni aðdáun við trúarbrögð er í 

sjálfu sér ekki langsótt,  sérstaklega þegar við lítum á sifjar orðins í ensku,  fan,  en það er 

stytting  á  orðinu  fanatic sem á sér  upptök í  latneska  orðinu  fanaticus.  Það þýðir  einmitt 

musteris- eða helgidómsþjónn (Falzone, 2005). David C. Giles bendir á þá hliðstæðu að bæði 

í  trúarbrögðum  og  persónudýrkun  er  litið  framhjá  hinu  neikvæða  og  óásættanlega. 

Glæpsamleg hegðun er jafnvel afsökuð og leitast við að útskýra hana, þótt slíkt myndi ekki 

vera uppi á teningnum ef ófrægur einstaklingur ætti þar í hlut (Maltby, 2002). Giles bendir 

einnig á að Fanínan sýni af sér þráhyggjukennda hegðun sem jafnvel er svo sterk að hún 

horfir einungis á kvikmyndir með átrúnaðargoðinu, hlustar aðeins á sömu tónlist og hann eða 

lifir jafnvel í þeirri ranghugmynd að einn daginn muni goðið banka uppá. (Maltby, 2002), - 

eða,  í  tilfelli  Netfanínunnar,  lesi  aðeins  aðdáendaspuna  um  persónurnar  hans,  haldi  úti 

myndasíðu um hann og skrifi  eigin sögur um daginn sem hann býður henni á stefnumót. 

Spyrja má hvort að fjölmiðlum sé um að kenna þar sem þeir hafa mögulega skekkt línuna á 

22Orðið Squee er  samsett  úr  Squeek  (að tísta)  og  Glee  (gleði,  kátína).  Orðið er  notað til  að lýsa  hamingju-
tilfinningu hjá Fanínum.
23Svk. talningu Center for Applied Research in the Apostolate (CARA), Washington.
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milli aðdáunar á einstaklingi sem sviðslistamanns og honum sem eigin prívat persónu með 

ítrekaðri  umfjöllun  sem  upphefur  vitneskju  um  persónulegt  líf  stjörnugoðanna.  (Jenson, 

1998).  Við getum einnig velt  því fyrir  okkur  hvort  lágt  sjálfsálit  gæti  verið ástæðan,  eða 

kveikjan, að óeðlilegri aðdáun. Við það að sjá einhvern sem fullkominn getum við gleymt 

sjálfsóánægjunni um stund, líkt og þegar kristinn maður biður þegar honum líður illa, eða 

leitast við að takast andlega á við takmarkanir sínar í gegnum bænina.

Í  trúarlegu  samhengi  má  t.d.  líta  á  Gemferðaraðdáendurnar:  þeir  hittast,  klæðast 

sérstökum, merkingarþrungnum fötum sem einstaklingar innan hópsins geta lesið úr24, halda 

samkomur, og hafa jafnvel gengið svo langt að reyna að fá utanaðkomandi einstaklinga inn í 

hópinn  (Jindra,  1994).  Þó  að  engar  tölfræðilegar  niðurstöður  liggi  fyrir  um  svokallaða 

persónudýrkunarhegðun hefur  Maltby  athugað hvort  að  þeir  sem nú þegar  höfðu ánetjast 

hugmyndinni um að dýrka einhvern (s.s. strangtrúað fólk) væri líklegra til þess að falla inn í 

heim Fanínunnar, en engin fylgni fannst þar á milli (Maltby, 2002). Við getum einnig sagt að 

ofsaaðdáun á stöku efni eða einstakling sé einhverskonar fíkn. Wooley, sem gerði rannsókn 

meðal aðdáenda The X-Files, bendir á vinkonu sína sem kvaðst ætla að hætta að leita að efni 

um sinn ástkæra þátt  og persónur hans á  netinu,  því það léti  henni  finnast  vera of mikið 

andlegt samband á milli sín sem manneskju og þess sem gerðist í þáttunum. Wooley svaraði 

henni í gríni: „Áttu við að það sé ekki samband milli mín og þáttarins?“ (Wooley, 2001, bls. 

29). Út frá þessum litla brandara kom hin góða útskýring að það að vera virkur og upplifa sig 

sem aðdáanda merkti í raun að skapa með sér tilfinninga- og huglæg tengsl við efnið sem 

maður dáist að. Í raun er þetta ótengt því hvort að einstaklingurinn sé partur af aðdáendahóp 

eður ei. Sú staðreynd að hann hefur viljann og þörfina til þess að taka sér tíma í að finna og 

vinna andlega úr upplýsingum um efnið, hvort sem það er önnur manneskja eða eitthvað efni í 

heild, gefur honum stöðu aðdáanda. Sá sem hefur ekki þessa þörf, þessa tengingu á milli sjálf 

síns og efnisins er ekki aðdáandi heldur aðeins áhorfandi (Wooley, 2001). Í nútímanum hafa 

andlitin  á  skjánum og hugmyndir  um hina  frægu og fallegu  að  sumu  leyti  komið  í  stað 

gamalla  goðsagna. P.J.  Falzone segir  myndun aðdáendahópa hafa verið fyrirsjáanlega,  þar 

sem að það sé eðlilegt að sama form dýrkunar og var notað af fyrri kynslóðum sé enn til 

staðar þó að skurðgoðin hafi breyst og séu orðin stafræn (Falzone, 2005). Goðin eru, í dag líkt 

og  þá,  staðalímyndir  og  tákn sem einstaklingar  sem eru  félagslega  utanveltu  geta  fundið 

samsvörun  í  (Jenson,  1998).  Þessi  netgoð  eru  alveg  jafn  líkleg  til  þróunar  og 

24T.d. klæðist vísindasvið bláu (eins og Spock), vélar-og verkfræðingar rauðu og stýrimenn gulu.
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kennisetningabreytinga og aðrir guðir, þar sem þeir einstaklingar og sögupersónur sem eru 

dýrkaðar séu einfaldlega tól í höndum þeirra sem dá þær. Í gegnum þessa dýrkun má öðlast 

hina félagslega mikilvægu stöðu stafræns skurðgoðs. Þar eru raunveruleg tengsl goðanna við 

ytri  veruleika ekki jafn mikilvæg þeim tengslum sem að aðdáendurnir  búa til  og sjá sem 

raunveruleg (Newbury, 2000). 

Í  sögulegu  samhengi  hafa  mörg  trúarbrögð  notast  við  strúktúr  sem byggir  á  einu 

yfirvaldi og reglum sem, þrátt fyrir  smávægilegan mun á hugmyndafræði,  falla allar undir 

sömu kennisetningar, s.s. mismunandi munkareglur Kaþólsku kirkjunnar. Jindra bendir á að 

svo sé ekki innan aðdáendakirkjanna. Þar er ekkert eitt yfirvald, heldur fjölmörg jafnrétthá 

samtengd net. Þessi net geta síðan, í gegnum neyslu meðlima sinna á efni og einstaklingum, 

auðveldlega breyst í söluvöru þar sem innra byrðið er ekki svo skipulagt að það geti komið í  

veg  fyrir  að  hver  hópur  fyrir  sig  vinni  að  eigin  útfærslum  og  hugmyndum  (1994)  með 

tilheyrandi  veggspjöldum  og  bolaáprentunum.  Þar  með  falla  mismunandi  trúarstefnur 

Fanínanna ekki undir eina kennisetningu, heldur þrífast ólíkar stefnur meðal hópanna. Sama 

Fanínan getur svo tilheyrt fleiri en einum hóp og tekið jafnan þátt í hverjum fyrir sig. Í raun 

eru  þetta  táknrænir  hópar  sem  skilgreina  sig  í  andstöðu  við  hversdagsleikann  sem  ekki 

inniheldur  Geimferðarbúninga og ofurhetjur.  Einnig má segja að þessir  hópar  öðlist  vissa 

heilaga stöðu í gegnum það að vera hluti af hinum heiminum, þ.e.a.s. ekki partur af hinu 

hversdagslega atgervi heldur einhverju sem gerir fólki kleift að hverfa frá eigin veruleika um 

stund (Jindra,  1994).  En getum við,  þrátt  fyrir  ákveðin  trúarstef,  kallað  aðdáunarheiminn 

trúarbrögð? Kannski ekki, þar sem engin meðvituð trú á eitthvað guðlegt eða yfirnáttúrulegt 

er til staðar. Jindra bendir þó á að við getum kallað þetta trúarlegt fyrirbæri, þar sem hegðun 

og  útfærsla,  þ.e.a.s.  helgiathafnir  og  skipulögð  umgjörð,  er  til  staðar.  Þannig  standi 

aðdáendahópar á línunni milli hins heilaga og hins veraldlega (Jindra, 1994). Maltby bendir á 

hugmyndina um ánetjandi persónuhegðun, þar sem einstaklingar eru líklegri til þess að falla í 

þráhyggjukennd hegðunarmynstur. Hann bendir á neðsta stigið, þar sem einstaklingar njóta 

þess að horfa á vissan leikara eða leikkonu og ræða sín á milli um hann eða hana. Miðstigið er 

síðan þar sem meiri  og þrungnari  tilfinningar  koma fram, s.s.  óviðráðanlegar  hugsanir  og 

dagdraumar um einstaklinginn og stöku þráhyggjukenndar tilhneigingar. Slík hegðun hefur 

verið algengt rannsóknarefni tengt aðdáendamenningu. Hæsta stigið er svo það sem Maltby 

kallar einfaldlega  borderline-pathological hegðun, þar sem hugsunin er komin á það stig að 

einstaklingur er tilbúin að borga himinháar upphæðir fyrir eitthvað sem tilheyrði stjörnunni, 
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og/eða að einstaklingur hefði litla sem enga stjórn á sér og tilfinningum sínum ef hann kæmist 

í návist við goðið. Slíkt  gæti verið merki um sálræn vandamál af völdum stjörnudýrkunar 

(Maltby, 2005). Í ofanálag er heimur Fanínunnar orðinn slíkur að aðdáuninni er svarað. Dæmi 

um þetta eru Hiddlestoners, aðdáendur Tom Hiddleston. Með tilkomu Internetsins er sá tími 

liðinn að senda stjörnum póst með heimilisfanginu sínu á öðru umslagi til að fá áritaða mynd.  

Í  dag  höfum  við  Twitter,  Facebook  og  Instagram. 

Þessir  hlutir  gera  stjörnurnar  ekki  aðeins  sýnilegri  í 

raunheimi  utan  tímarita  og  sjónvarps  heldur  einnig 

auðveldari  til  dýrkunar. Hiddleston er virkur notandi 

Twitter, er með sinn eigin aðgang og er í samskiptum 

við fjölda fólks. Allir geta séð hvað hann er að gera, 

hvaða bækur hann les,  hvaða tónlist  hann hlustar  á. 

Hann  verður  mannlegri,  raunverulegri.  Hann  er 

snertanlegur  á  netinu  og  þar  með  er  auðveldara  að 

dýrka hann. Það er auðvelt að segja að það sem gerist 

á  netinu  sé  ekki  í  alvöru  og  þar  með  sé  dýrkunin 

eitthvað  sem  skiptir  ekki  máli.  Slavoj  Zizek  segir, 

réttilega,  að  hin  stafræna  öld  geri  ráð  fyrir  algerri 

tvöföldun á raunveruleika þar sem allt  sem er til  og 

máli skiptir er líka geymt í netheimum. Það sem gerist 

á  netinu  hefur  áhrif  á  raunveruleikann  og 

raunveruleikinn á netinu er sjálfsstuddur. Hugmyndin 

lifir bæði innan og utan Internetsins. Ef eitthvað brýtur 

netið  er  það  jafn  alvarlegt  slys  og  það  sem  gæti 

brotnað utan þess, því þrátt fyrir að atvikið hafi engin raunveruleg áhrif í kjötheimum hverfur 

sá  stuðningur  sem  netheimar  veittu  við  hugmyndina  utan  netsins  (Zizek,  1997). 

Skemmtikrafturinn Eddie Cantor, sem var uppi á öðrum áratug síðustu aldar, er oft sá sem er 

nefndur þegar rætt er um hvenær veggurinn milli ósnertanlegra Hollywoodgoða og almúgans 

brast.  Hann  lifði  opinskáu  lífi,  notaði  eigin  reynslu  sem  vinnuefni  og  var  í  nánu, 

fjölmiðlahönnuðu sambandi við aðdáendur sína (Newbury, 2000). Þetta sjáum við oftar í dag. 

Flestir eiga aðdáendasíður á netinu og sumir geta stært sig af fleiri heittrúuðum Fanínum en 

aðrir.  Ein  af  Twittersíðunum  tileinkuðum  Hiddleston  segir  tilgang  sinn  vera  að  sýna 
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 Mynd 3: Tom Hiddleston. Efri myndin sýnir 
hann í gervi Loka (The Avengers)



leikaranum  fullkomna  hollustu,  stuðning  og  ást  og  að  það  sjáist  í  þeirra  verkum 

(@HiddlesArmy). Dýrkunin er á því stigi að Hiddleston getur stýrt Fanínuhernum í gegnum 

netið  og  hefur  gert  það.  Þessi  ungi  maður  er  virkur  talsmaður  Barnahjálpar  Sameinuðu 

Þjóðanna  (e.  Unicef)  og  það  er  að  sjálfsögðu 

frábært.  1.  ágúst  2012 stofnuðu aðdáendur hans 

hóp sem kallar sig Hiddlestoners Have Heart, og 

hófu að safna fé til stuðnings Unicef. Þær gáfu sér 

tíma til 9. febrúar árið eftir, sem er afmælisdagur 

Hiddleston.  Eftir  að hafa náð markmiði  sínu og 

ákveðið  að  halda  áfram  að  safna  vegna  fjölda 

áskorana,  er  sjóðurinn  kominn  í  yfir  30.000 

sterlingspund, eða um 6.000.000 íslenskra króna. 

Tuggutáknið  Hiddlestonarmy er  algengt  meðal 

aðdáenda  hans  innan  söfnunarinnar,  en  það  er 

tilvísun í hlutverk hans sem Loka í kvikmyndinni 

The  Avengers25. Söfnunin  hefur  meðal  annars 

gengið  út  á  að  heita  fjárhæðum á  hvaða  fötum 

leikarinn  gengur  í,  hvort  hann  klæðist  vissum 

skópörum eða hvernig hann raki sig. Einnig eru til 

sölu teikningar og brúður af Hiddleston, gerðar af aðdáendum fyrir aðdáendur, og fer það sem 

safnast úr því beint í sjóðinn. Síður aðdáenda hans eru ekki bara fullar af lofgjörð um fallegt 

bros og fagurlimaðan líkama, heldur einnig um mikilvægi hans sem fyrirmynd, manngæsku 

hans og heiðarleika og hversu vel að sér hann er.

Tom Hiddleston er ekki fyrsti maðurinn til að hljóta slíka athygli. Hann er heldur ekki 

fyrstur til  að ná til áhorfenda sinna á þennan máta vera í samskiptum við þá á opinberum 

vettvangi og verður líkast til  ekki sá síðasti.  En staðreyndin er sú að Hiddleston er ekki á  

netinu. Jú, hann er á Twitter og við sjáum hann á myndum og hlustum á viðtöl, en engu að 

síður  er  þetta  sú  hlið  hans  sem  kosið  er  að  sýna  okkur  og  birta,  en  ekki  fullsteyptur 

persónuleiki. Þetta á við um nær öll netsamskipti. Við getum svo í eyðurnar, fyllum upp í og 

breytum eftir hentisemi. Zizek segir að í netheimum sjáum við afturhvarf til Levi-Straussísks 

pensée  sauvage.  Við  snúum  aftur  til  fastmeitlaðra  og  tilfinningatengdra  skynjunarleiða  í 

25Yfirlýsing Loka við Tony Stark (Robert Downey Jr.) „I have an army“ náði gífurlegum vinsældum á netinu og 
er algengt efni í meme-gerð.
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gegnum þúsundir brota af myndum, myndböndum, tónlist, texta o.s.frv. sem svo í samspili 

verða að abstrakt hugmyndum (Zizek, 1997). Við getum kallað þá persónuímynd sem við 

fáum af  frægum einstaklingi  í  gegnum netið  einhverskonar  montage,  þar  sem við  sjáum 

framvindu en getum ekki sagt að við vitum fullkomlega hvað gengur á hjá honum eða hver 

hann er. En hvað ef það skiptir ekki máli hver hann er í raun? 

Tom Hiddleston og aðdáendur hans eru skemmtilegt  dæmi,  en það mætti  segja að 

Fanínurnar hans skiptist í tvær fylkingar: þær sem dá hann sem leikara og einstakling og þær 

sem dýrka hann fyrir hlutverk sitt sem Loka. Staða Hiddleston er sérstök að því leyti að það er 

orðið viðtekið  hjá Fanínum að líta  svo á  að hann sé nokkurskonar  holdgervingur  Loka á 

jörðinni. Hann er Loki endurfæddur, eða mögulega Loki sjálfur eftir að hafa verið kastað frá 

Ásgarði. Stundum er hann bara maður, en þá veit goðið af honum og vakir yfir honum eða er 

jafnvel  í  samskiptum  við  hann.  Ótalmargar  sögur  undir  tagginu  RPF eru  skrifaðar  um 

samskipti þeirra. Það er möguleiki á að slíkt sé endurspeglun á vilja og þrá Fanínunnar til þess 

að kynnast goðinu sínu á persónulegan máta sem einstaklingi sem stendur að baki opinberrar 

fígúru. Þetta er einstakt, þar sem að goðið í RPF er endalaust í andstöðu við sjálft sig, bæði 

raunverulegt  og algerlega  ímyndað  (Busse,  2006).  Þessi  blæðing milli  leikara  og persónu 

einskorðast ekki við Hiddleston, heldur hefur hún þekkst innan aðdáendasamfélaga til lengri 

tíma.  Jindra  kallar  þetta  brotthvarf  frá  vantrú,  þar  sem  að  aðdáendurnir  snúa  baki  við 

hugmyndinni um að það sem þeir dá sé ekki raunverulegt, sópa þeirri staðreynd að persónur 

þáttanna eða kvikmyndanna séu aðeins skáldskapur undir  teppið og einblína þess í  stað á 

blekkinguna  um  goðin  sem  raunveruleg.  Þetta  hefur  meðal  annars  náð  þeim  hæðum  í 

Geimferðaraðdáendaheiminum að leikarar hafa verið spurðir spurninga ekki um persónurnar 

eða sjálfa sig, heldur sem persónurnar sjálfar innan þáttanna (Jindra, 1994). Hvernig er að láta 

geisla sig upp? Hvernig er í alvörunni á plánetunni Vulcan? Auðvitað er ekki hægt að svara 

þessum  spurningum,  sérstaklega  ekki  ef  að  veruleikinn  sem  spurt  er  um  er  aðeins  til  í  

myndveri í Hollywood, sama hversu nálægt persónunni leikarinn er. En það breytir ekki stöðu 

hans í augum aðdáenda sem tengingu á milli raunheima og ímyndunar. Ímyndunar sem síðan 

blómstrar hvað stærst í ástarsagnaritun innan Fanínuheimsins.
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2. Ástarsögur og elskulegheit 
2.1. Um hugmyndafræði rómansritunar

Konur  lesa  ástarsögur.  Þær hafa  gert  það  síðan 174026 eða  eflaust  lengur,  ef  við  lítum á 

hetjuljóð og mansöngva.  Flestar  konur hafa lesið allavega  eina rauðuseríubók eða horft  á 

mæður sínar lesa þær. En hvers vegna að lesa sögur um óeðlilega myndarlega, kaldranalega 

menn og saklausar meyjar sem enda uppi nær vitstola af ást, sögur sem eiga sér engan stoð í  

raunveruleikanum? Janice Radway spyr hvort að einhverskonar djúpstæð höfnunartilfinning 

orsaki vilja kvenna til þess að trúa á ævintýri og þar með hina fullkomnu karlmenn sem þær 

upplifa í gegnum lestur þeirra (1983). Margar konur sem lesa ástarsögur lýsa því sem svo að 

við lestur  upplifi  þær ekki  aðeins  einhverskonar  veruleikaflótta  heldur  einnig  vissa þriðju 

persónu upplifun á ástarsambandi þar sem ávallt er komið fram við staðgengil lesandans af 

þeirri virðingu og ást sem konurnar myndu sjálfar gjarnan vilja upplifa. Þær virðast jafnvel 

endurnærast  andlega  við  lestur  slíks  efnis  (Radway,  1983).  Fanínan  tekur 

upplifunarhugmyndina  lengra  en  aðeins  lestur  á  almennum  rómans.  Hún  gerir  kröfu  um 

einstaka persónu. Við getum spurt okkur hvort að hún hundsi þennan nafnlausa herramann 

rauðu seríunnar í skiptum fyrir þann sem hún dáir sem hefur þá oftast eitthvað til að hreykja 

sér af, s.s. stöðu í ævintýri sem heldur áfram, andlit einhvers fjallmyndarlegs Hollywoodljóns 

eða líf sem lofar spennu og allsnægtum. 

Sumir vilja meina að ástarsögur séu lítið annað en klám fyrir konur. Þessari skoðun 

hefur vaxið fiskur um hrygg upp á síðkastið með tilkomu bókaseríunnar 50 Shades, sem segir 

í miklum smáatriðum frá ástarlífi ungrar, óreyndrar konu og hálfsiðblinds elskhuga hennar. 

Slíkar  bækur  hafa  stundum verið  kallaðar  mömmuklám,  með  skírskotun  í  lesendahópinn, 

þ.e.a.s.  konur  á  miðjum  aldri,  oft  í  langtímasamböndum  og  með  börn  á  skólaaldri. 

Mannfræðingurinn John Tooby kynnti ásamt sálfræðingnum Ledu Cosmides hugmyndina um 

ánægjuleiðslur mannshugans, sem felur í sér að viss upplifun eða utanaðkomandi áreiti getur 

valdið  okkur  hamingju  og  vellíðan  (Salmon  og  Symons,  2004).  Í  framhaldi  af  þessari 

kenningu getum við áætlað að hægt sé að virkja þessar leiðslur handvirkt og komast í þetta 

ánægjulega ástand á utanaðkomandi áreitis með því að umgangast, skoða, lesa eða upplifa 

ýmsa hluti. Catherine Salmon og Don Symons kalla þetta að dirka upp ánægjulásinn (e. Lock-

26Útgáfurár  „Pamela;  or,  Virtue  Rewarded“  e.  S.  Richardson,  sem  er  talin  til  einnar  af  fyrstu 
nútímaástarsögunum.

20



picking). Við getum því reiknað með að allt klám, sama hvort það er í prósa eða á myndformi 

sé lásadirkun, gert til þess að virkja rásirnar án aðstoðar utanaðkomandi aðila. Klám, hvort 

sem það er í myndformi og ætlað karlmönnum eða í textaformi og ætlað konum á ekkert skylt  

við raunveruleikann. Þannig eru ástarsögur í raun kvenútgáfan af óskhyggjuhugarórum, þar 

sem aðstæður, persónur og söguframvinda þjónar tilgangi þjófalykils.  Sagan falsar hegðun 

karlmanna  kerfisbundið  svo  hún  falli  betur  að  hugmyndum  kvenna  um  aðlaðandi 

persónuleika. Grunntilgangurinn er að falsa tilhugalífssálfræði og gera efnið meira aðlaðandi 

fyrir kynið sem þess neytir. Slíkt hefur enga sanna stöðu í raunveruleikanum og er frekar illa 

hæft til þess að líta á samskipti kynjanna og kynhegðun – en aftur á móti þjónar það sínum 

tilgangi vel sem þjófalykill til lásadirkunnar (Salmons og Symons, 2004). 

Í  rannsókn sinni á konum sem lásu reglulega ástarsögur komst  Radway að því að 

„...lestur ástarsagna virtist vera bæði staðfesting á djúpstæðri sálrænni þörf og leiðin til þess 

að uppfylla hana27“ (Radway, 1984, bls. 64). Nokkrar kvennanna sem hún ræddi við gengu 

svo langt að segjast hafa ánetjast lestri ástarsagna. Flestar voru sáttar við að líta svo á að þær 

væru háðar þessu lesefni þar sem lesturinn væri mikilvægur þáttur í lífi þeirra, m.a. með því 

að hlaða  andlegu batteríin  í  gegnum þá leið  að setja  sig  í  spor  söguhetjunnar  og upplifa 

hlutverk hennar sem sitt eigið (Radway, 1983). Flestar konur, aðspurðar um hvers vegna þær 

læsu  yfirhöfuð  slíkar  sögur  gáfu  þau  svör  að  veruleikaflótti  og  afslöppun  væru 

aðalástæðurnar. Lesturinn nam þær á brott úr hversdagsleikanum og, eins og flestir þekkja, 

eyddi  öllum áhyggjum þeirra  um stund (Radway,  1983).  Það er  vitað  að  neysla  almenns 

afþreyingarefnis  hefur  áhrif  á  hugmyndir  okkar  um kynin  og  hvað  telst  karlmannlegt  og 

kvenlegt. Rannsókn Paul McGhee og Terry Frueh á börnum á grunnskólaaldri sýndi að þau 

börn sem horfðu mikið á sjónvarp voru m.a. líklegri til þess að tengja viss persónueinkenni 

(s.s. feimni, sjálfsöryggi o.fl.) staðalímyndum karla eða kvenna. Þessi skipting jókst svo hjá 

eldri börnum sem horfðu mikið á sjónvarp, á meðan að eldri börn sem ekki töldust til mikilla 

afþreyingarefnisneytenda  urðu  ólíklegri  með  aldrinum  til  þess  að  flokka  samkvæmt 

kyntengdum staðalímyndum (Chander og Sunder,  2007).  Hinar klassísku ástarsögur rauðu 

seríunnar halda sterkt í ríkjandi gildi um ást milli konu og karlmanns þar sem eina leiðin til 

fullkominnar hamingju fyrir konu virðist háð karlkyns fararstjóra sem getur verndað hana og 

keyrt bílinn eða í stuttu máli, að hamingja kvenna sé bundin karlmönnum (1983). Radway 

bendir m.a. á þá staðreynd að þær konur í rannsókn hennar sem lásu slíkar sögur tengdu ekki 

27„...romance read ing appeared to be both an assertion of a deeply felt psychological need and a means for  
satisfying that need.“ (Bls. 64)
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gjörðir aðalpersónunnar við persónuleika hennar. Persónan getur þannig verið allt sem hún 

þarf að vera til þess að teljast áhugaverð án þess að nokkurn tímann nýta sér þá hæfileika sem 

rithöfundurinn  segir  hana  búa  yfir.  Ef  kvenhetjunni  er  lýst  sem sjálfstæðri,  hugrakkri  og 

fluggáfaðri telja lesendur hana búa yfir slíkum eiginleikum þrátt fyrir að framkoma hennar í 

sögunni sýni hana hrædda við að taka ákvarðanir og ófæra um að bjarga sér úr smæstu klípu 

án  hjálpar.  Þessi  skilningur  á  kvenhetjunni  sem  einstakri  þrátt  fyrir  það  kemur  úr  þeim 

hugarórum að þessi „einstaka kona“ sé allt í einu í aðstæðum sem enginn bjóst við. En þrátt  

fyrir að vera ófær um að hugsa um sjálfa sig, nær hún að kenna karlhetjunni það sem máli 

skiptir:  að  hugsa  fyrir  hana  og  um  hana  undir  öllum  kringumstæðum  (Radway,  1984). 

Karlhetjan virðist  alltaf  læra það sem til  er  ætlast  af  honum og þrátt  fyrir  að vera mikill 

kvennaljómi fyrir, eða algerlega á móti öllum sambandsformum, virðist hann vera tilbúinn að 

leggja allar slíkar skoðanir til hliðar fyrir kvenhetjuna, sem hefur þannig unnið einhverskonar 

táknrænan sigur í að snúa karlhetjunni til kvenlægra gilda (Radway, 1984). 

Í bók sinni PULP: Reading popular fiction reynir Scott McCracken að útskýra þessa 

hugsun um kynferðisleg samskipti manns og konu sem drottnara og þjóns út frá Freudískum 

kenningum. Þar bendir hann á mögulega stöðu karlhetju í ástarsögum sem arftaka móður sem 

hugsar um og verndar kvenhetjuna (1998). Við getum orðað það svo að ástarsögur undirstriki 

einhverskonar Ödipusarduld kvenna sem felst í fyrirfram mynduðum hugmyndum barns um 

móður sína sem fullkomið yfirvald. Þessi hugmynd snýst svo á hvolf með tilkomu föður sem 

trompar  yfirvald  móðurinnar  í  samfélagi  feðraveldisins.  Þetta  kalla  McCracken  og  Freud 

félagslega geldingu (1994). Samkvæmt þeim veldur þetta félagslegu óöryggi hjá stúlkum þar 

sem þær búa ekki yfir þeim líkamlega útlim sem þarf til þess að verða ráðandi fígúra innan 

feðraveldisins. McCraken bendir á algenga senu í ástarsögum sem felur í sér einhverskonar 

myndgervingu kvengeldingar í gegnum hálfsadíska hegðun karlpersónu. Þar er karllægt vald 

sett ofar kvenlegu og karlmaðurinn verður einhverskonar kynferðislegur óvættur sem geldir 

móðurvaldið.  Þetta,  skv.  McCracken,  ætti  að  vera  útskýring  á  óeðlilegum  ótta  margra 

kvenpersóna við kynlíf  og samskipti  við karlmenn í andlausustu innsetningarástarsögunum 

(1994). Þarna kemur einnig útskýring á senu sem oftast nær á sér stað stuttu áður en að parið 

nær saman, það er þegar karlhetjan, af einhverjum orsökum, kemur inn í veröld kvenhetjunnar 

sem móðurleg vera með því að bjarga henni úr háska, hugsa um hana veika eða annað slíkt. 

Þetta gerir hann með óeðlilega mikilli ástúð miðað við hvernig hann er skrifaður fram að því; 

kaldur og þögull. Þarna verður karlhetjan foreldri, samtímis móðir og reðurvald, og sér um 
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allar  þarfir  kvenpersónunnar  sem  myndgerving  bæði  hins  kvenlega  og  hins  karllæga 

(McCracken, 1998, Thomas, 1995). Sem sé: hamingja kvenna er háð karlmanni. En hvað þá 

með með konur sem mögulega gætu fundið hamingjuna hjá tveimur eða fleiri karlmönnum? 

Karlmönnum sem uppfylla ekki staðalímyndir rauðu seríunnar?

Slashfiction,  eða  skástrikssögur  (hér  eftir  stytt  sem  slash)  eru  sögur,  skrifaðar  af 

Fanínum fyrir aðrar Fanínur. Þær eru sú tegund ástarsagna sem ég mun fjalla sérstaklega um 

hér síðar í ritgerðinni. Slashsögur eru venjulega afar kynferðislega opinskáar. Þær innihalda 

afar nákvæmar lýsingar bæði á líkamlegum gjörðum og tilfinningalegu ástandi elskendanna 

sem sagan fjallar um. Í undirgrein af slash, svokölluðu Lemon/PWP28, er enginn söguþráður 

né framvinda, aðeins opinská sena þar sem tveir eða fleiri 

einstaklingar stunda kynmök. Vinsældir Lemon/PWP eru að 

sumu leyti sérstakar þar sem því hefur verið haldið fram að 

konur  hafi  ekki  áhuga  á  grófum  lýsingum  heldur  kjósi 

frekar  söguframvindu  og  þróun  tilfinninga  milli  tveggja 

einstaklinga  (Radway,  1984).  En  það  sem  gerir  slash 

sérstætt og aðgreinir það frá annarskonar ástarsögum er að 

elskendurnir eru alltaf tveir karlmenn29. Nafnið kemur frá 

þeirri  hefð  innan  aðdáendasmásagnaheimsins  að  láta 

skástrik á milli nafna eða upphafsstafa elskenda til þess að 

skilgreina umfjöllunarefni sögunnar (T.d. Jón/Gunni). Þrátt 

fyrir  að  þetta  tíðkist  líka  sem  merki  um  pör  í 

gagnkynhneigðum sögum (s.s. Rómeo/Júlía) nær hugtakið 

slash aðeins  yfir  homoerótískar  ástarsögur.  Fyrsta  þekkta 

slashsagan kom út árið 1974. Hún var um parið sem kom 

þessari ritstefnu í tísku á meðal Fanína, Kirk kaptein og Dr. 

Spock (Salmon og Symons, 2004). Kannski var það engin tilviljun að þessir tveir herramenn 

urðu fyrir valinu, en Geimferðarþættirnir (e. Star Trek) voru afar vinsælir og þóttu einstakir í 

sinni röð með sínar útópísku hugmyndir um heim án aðgreiningar og kynþáttahaturs þó að 

konur væru enn aðallega bara hjúkkur og símadömur. Geimferðarþættirnir eru líka sérstakir 

fyrir það að margar rannsóknir, m.a. út frá Levi-Straussískum strúktúralisma og verkum Carl 

Jung, hafa verið gerðar bæði á umfjöllunarefni þáttanna og þeim sem horfa á þá, svokölluðum 
28Lemon er taggmerking (svipað og Pudding) fyrir PWP, sem stendur fyrir 'Plot? What Plot?' 
29Slash sem ekki snýr að tveimur karlmönnum er kallað FemSlash, og þá er sagan um lesbískt par. 
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Trekkurum (e. Trekkies), sem eru að sumra mati hin upprunalegu aðdáendasamfélög (Jindra, 

1994). Trekkarar eru ekki aðeins með eldri aðdáendahópunum, heldur einnig partur af þeim 

iðnustu, hvort sem það er í því að hittast utan netsins, teikna myndir eða stofna klúbba - og 

ekki eru Fanínurnar slakar við skrifin. Í óformlegri talningu árið 2000 fundust 85 vefhringir 

og 1261 sjálfstæð síða sem samtals voru með yfir 15.000 slashsögur á skrá hjá sér og opnar til  

lestrar fyrir þá sem vildu. Það má því segja að slash sé orðið nægilega stórt innan nethópa til 

að teljast virkur partur af því að vera aðdáandi (Falzone, 2005) og hægt sé að reikna með að 

talsverður fjöldi fólks skrifi slíkar sögur. 

Slashsögur,  sem  voru  þó  upprunalega  ekki  aðeins  hundsaðar  heldur  mættu  oft 

grimmilegri andstöðu innan aðdáendasamfélaga og voru jafnvel ólöglegar sumstaðar í hinum 

vestræna heimi30,  eru  orðnar  að risastóru  mainstream ritformi  í  aðdáendaheiminum og þá 

aðallega með tilkomu Internetsins (Falzone, 2005). 

2.2. Aðdáendasmásögur
Hvað er, hvernig og af hverju 

innan aðdáendaspunans

Eitt  einstakasta  form  aðdáunar  og  heimavöllur  Fanínunnar  eru  aðdáendasmásögur  eða 

aðdáendaspuni, þekkt sem FanFiction á ensku31. Aðdáendasögur eru skrifaðar af aðdáendum 

fyrir aðdáendur um efni sem þeir vilja sjálfir koma á framfæri um þær persónur sem liggja 

hjarta þeirra næst. En af hverju að skrifa um persónur í heimi sem annar hefur skapað? Hví 

ekki að skilja Harry Potter eftir í höndum J.K. Rowling og skrifa sínar eigin sögur? Falzone 

bendir  á  hversu  mikið  notkun  á  fyrirliggjandi  persónum  og  sögusviði  einfaldar  hlutina. 

Höfundur og lesendur nálgast efnið með allan grunnskilning nú þegar fyrir hendi, s.s. hverjar 

persónurnar eru og hvernig þær haga sér ásamt skilningi á heimi þeirra og baksögu, hvaðan 

þær koma og hvernig þær hugsa. Þannig getur höfundurinn sleppt því að eyða tíma í smámuni 

eins  og  persónusköpun  og  sögusvið  og  skellt  sér  beint  í  það  sem  skiptir  máli,  þ.e.a.s. 

samskipti  persónanna. Þannig fær sagan tilfinningalegri grunnbyggingu heldur en sjálfstæð 

saga þar sem allt annað en þessi hreinu samskipti er algerlega lagt til hliðar því það þarfnast 
30Semi dæmi má nefna svokölluð dónalög (e: Obcenity Laws) sem voru í gildi í Englandi og bönnuðu alla útgáfu 
á kynferðislega grófu efni.
31Oft stytt sem Fanfic eða Fic.
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engra útskýringa, lesandinn þekkir sögusviðið nú þegar (Falzone, 2005). Einnig er það þekkt 

að upprunalegu sögurnar hverfa af sjónarsviðinu, á meðan aðdáendasmásögurnar eru enn í 

skrifum. Í sumum aðdáendahópum hafa undirgreinar aðdáendasmásagna orðið mun stærri og 

langlífari  en upprunalegu sögurnar, s.s. Kirk/Spock ástarsögur, sem enn eru skrifaðar þrátt 

fyrir að Geimferðarþættirnir hafi hætt í framleiðslu árið 1969. Kvikmyndin The Avengers kom 

út 11. apríl 2012, en yfir 4000 sögur hafa verið birtar á aðdáendasögusafninu AO3 á netinu 

síðan 1. janúar 201332. 

Aðdáendasmásögur hafa oft orðið fyrir aðkasti sem tóm froða og vægast sagt furðulegt 

áhugamál. Mögulega mætti læra mikið um kynferðislegar langanir og óra kvenna í gegnum 

lestur á þeim þar sem þetta opna form er auðveldlega aðgengilegt fyrir alla sem vilja spreyta 

sig á skrifum. Mikill áhugi virðist vera fyrir að skrifa, lesa og skilja eftir athugasemdir við 

sögur um kynlíf og ástamál. Þessar sögur fara hvorki í gegnum útgefanda né ritstjóra sem geta 

krossað út það sem gæti mögulega valdið óþægindum, heldur fara þessar sögur beint á vefinn 

eins  og þær eru,  óritskoðaðar.  Radway skoðaði  allnokkrar  klassískar  rauðuseríubækur,  og 

komst að því að þær innihéldu allar sömu vel skipulögðu formúluna um þróun sambands á 

milli staks pars; fagurrar, mótþróagjarnrar og kynferðislega óþroskaðrar konu og hugsandi, 

myndarlegs herramanns sem er einstaklega þungur í skapi en engu að síður fær um mikla 

blíðu, svona þegar þannig stendur á (Radway, 1983). Þessi formúla er ekki ráðandi hluti af 

aðdáendasögunum, en þar virðist kynferðislegt sakleysi ekki vera eins mikið í tísku. Mótþrói 

og þrjóska fer í báðar áttir, ásamt því að visst kynferðislegt léttlyndi er algengt. Óhefðbundin 

sambönd, t.d. þrír einstaklingar í sambúð eða jafnvel fleiri, koma oft fyrir og opinskátt kynlíf  

og  stundargaman  er  algengt.  McCracken  bendir  á  formúlukenndan  bakgrunn  og 

samskiptahugmyndir í ástarsögum þar sem kvenhetjan er hrein og saklaus, stundar ekki kynlíf 

án  djúprar  ígrundunar  og  öll  hennar  samskipti  við  karlhetjuna  virðast  beinast  að  því 

langtímamarkmiði að enda í hjónabandi (1998). Í aðdáendasmásögum þarf fólk bara stundum 

að  fá  að  eiga  í  soralegu  leynisambandi,  án  nokkurra  skuldbindinga,  við  marga  í  einu. 

Karlmenn  virðast  hafa  meiri  áhuga  á  að  giftast  öðrum  karlmönnum  og  konur  virðast 

einfaldlega ekki hafa mikinn áhuga á að gifta sig yfirhöfuð.

Emily  Alward  bendir  á  að  mikill  munur  sé  á  milli  opinbers  afþreyingarefnis,  s.s 

sjónvarpsþátta,  og  síðan  aðdáendasmásagna.  Þættirnir  eru  gerðir  í  gróðaskyni  og  til  að 

skemmta fjöldanum. Þeir eru hannaðir til þess að ná til stórra hópa og markaðssettir til þess að 

32Þessi tala var fengin af AO3/archive of our own þann 3.3.2013
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heilla kaupendur. Aðdáendasmásögum er aftur á móti er bannað með lögum að vera söluvara. 

Þær eru vissulega til skemmtunnar, en furðulegur heimur sögupersónanna sem höfundar vinna 

með leyfir þeim oft að rýna í hluti sem skemmtiefni gerir sjaldnast, s.s. sjálfsálit persónunnar, 

kynhneigð og kynjahlutverk (Alward, 1992). Hin svokallaða Mary Sue, eða Mæja Sól, var ein 

af þeim fyrstu til þess að ráðast gegn algengum kynjahlutverkum í aðdáendasmásögum. Af 

þessu  nafni  kemur  orðið  Sueism,  eða  Sólhyggja,  sem bendir  til  persónu  sem hegðar  sér 

óeðlilega miðað við félagsleg norm innan sögunnar. Mæja Sól kom fyrst fram í Geimferðar-

aðdáendasmásögum  þar  sem  hún  var  gerving  á  ungri  konu  sem  tók  sér  stöðu  meðal 

karlmannanna sem jafningi og þjónaði sem yngsti og fyrsti kvenkapteinn í geimskipi. Hún var 

jafn gáfuð og Spock og hafði  ekki  rómantískan áhuga á  Kirk kaptein.  Þetta  var  sérstakt, 

sérstaklega þegar við lítum á upprunalegu Geimferðarþættina þar sem Mæja Sól varð til. Þar 

hafa konur sama sem ekkert vægi utan þess að vera ástfangnar af Kirk, að fráskildri Chapel 

hjúkku sem er ástfangin af Spock og Uhura liðþjálfa, sem þjónar til þess að sýna að jafnvel í 

framtíðinni verði konur að sjá um að svara símtölum, þó að þær séu hörundsdökkar. Konur í 

Geimferðarþáttunum voru ekki virkar innan sögunnar nema þegar eitthvað var að þeim, eins 

og til dæmis hugsunum þeirra stjórnað af öðrum. Að öðru leyti voru þær algerlega passívar í  

söguframvindu (Zhao, 2011). 

Hugtakið Sólhyggja hefur þó tekið merkingarlegum breytingum. Í dag er orðið notað 

til að lýsa óeðlilega fullkominni kvenpersónu sem þarf hvorki heilsteyptan persónuleika né 

útlit33. Þó að Mæja Sól hafi misst stöðu sína í gegnum tíðina (Chander og Sunder, 2007) er 

kyndillinn enn á lofti, en núna kemur hann í formi barnshafandi karlmanna, geimrisa sem læra 

að sjálfshatur er ekki svarið og kvenna sem standa stoltar sem yfirmenn og ráðandi vald  í 

umhverfi  sínu. Að sumu leyti  getum við kallað nútímaslash einhverskonar Sólhyggju fyrir 

lengra komna, þar sem Mæja Sól komst aldrei á þann stað að standa á móti hálfum heiminum 

og breyta karlmönnum í barnshafandi foreldrið. Þó að Mæja Sól hafi komið snemma fram og 

aðdáendasmásögur haldið áfram að skrifa opinberlega um samkynhneigð pör og sterkar konur 

tók það umheiminn lengri tíma að ná sama jafnrétti. Það liðu góð tuttugu ár frá sköpun Mæju 

Sólar þar til að Geimferðarþættirnir eignuðust sinn fyrsta og eina kvenkaptein34 (Chander og 

Sunder, 2007). Aðdáendasmásögur hundsa klassískar hugmyndir um söguframvindu og reglur 

frásagnarhefðar  með  því  að  hugsa  ekki  út  í  það  sem gerir  markaðssettar  bókmenntir  að 

33Dæmi eru m.a. svokallaðar sjálfsinnsetningarpersónur,  s.s. Bella Swan í  Twilight og Wesley Crusher í  Star  
Trek.
34Kathryn Janeway í þáttaröðinni Star Trek: Voyager.
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„alvöru,  alvarlegum  kvennabókum.“ Orsakir  og  afleiðingar  í  söguframvindu  víkja  fyrir 

persónulegum samskiptum í frásagnarheimi þar sem félagsleg tengsl virðast trompa sigra og 

verk hetjunnar (Alward, 1992). Konur eru líka menn, menn eru líka konur og öll erum við 

tilfinningaverur sama hvort við erum samfélagslega virkir sósíopatar eða frostrisar frá öðrum 

plánetum.
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3. Hr. Fullkominn
3.1. Áhrif hans, gerð og stúlkurnar 

sem elska hann 

Hér á undan litum við á konur og aðdáendasmásögur. En hvað um karlmanninn sem á heima í 

skrifunum. Hver er Hr. Fullkominn og hvað er það að vera karlmannlegur? Grunnskýring á 

„karlmannlegt“ er líkast til  allt sem karlmenn gera og hugsa, eða í betri útfærslu, allt sem 

menn hugsa og gera sem merkir þá sem karlmenn. Samkvæmt þessu eru sumir karlmannlegri 

en aðrir, svo við gerum ráð fyrir að karlmennska sé ekki meðfæddur eiginleiki og mögulega 

eitthvað sem konur búa alls  ekki yfir (Gutmann, 1997). Í rannsóknum á persónueiginleikum 

karlhetja í hefðbundnum ástarsögum fyrir konur kom í ljós að stærsti hluti hetjanna sýndi flest 

ef ekki öll af eftirfarandi persónu- og útlitseinkennum: hávaxinn, vöðvastæltur, sterkur, stór, 

sólbrúnn,  orkumikill  og  myndarlegur.  Þeir  voru  kynferðislega  öruggir  með  sig,  jafnvel 

framhleypnir, og svo auðvitað klárir. Þeir voru ekki blíðir eða tilfinninganæmir og í raun voru 

einu tilfinningarnar sem þeir sýndu þær sem þeir fundu gagnvart kvenhetjunni sem virtist vera 

sú fyrsta til þess að hafa áhrif á þá. Karlhetjan er verndandi. Hann er  pósessívur gagnhvart 

kvenhetjunni  og  verður  auðveldlega  afbrýðisamur.  Svo  er  hann  venjulega  í  góðri 

samfélagslegri stöðu og hefur nóg á milli handanna. Hann hefur næga persónutöfra til að vera 

leiðtogi í gegnum hrátt aðdráttarafl sem styrkir enn frekar samfélagslega stöðu hans (Yano, 

1997). Einnig setur hann kvenhetjuna í líkamlega, andlega og kynferðislega hættu (Salmon og 

Symons,  2004).  Það sem er  áhugavert  hér  er  að innan slashheims  Fanínanna víkja  þessir 

eiginleikar rauðu-seríuherranna fyrir annarskonar háttum. Slashherrarnir eru ennþá hávaxnir 

og gáfaðir, og oftast nær frekar hættulegir, en fjárhagsleg staða þeirra er mögulega veik og oft 

eiga þeir ekki í nein hús að venda. Þeir eiga auðvelt með að sýna tilfinningar, eru minni um 

sig líkamlega og mikil áhersla er lögð á hversu brothættar sálir þeir geta verið. Salmon og 

Symons  benda  á  eiginleika  kyntröllsins  sem  eitthvað  sem  kvenhetjan  vill  sjá  í 

framtíðarafkvæmum  sínum  (2004),  en  slíkt  á  ekki  við  í  slashsögum,  nema  þegar  önnur 

persónan er fullkvengerð að því leyti að geta borið börn. 

Það  vekur  þá  kannski  athygli  að  þeir  karlmenn  sem  ekki  samræmast 

persónuleikatýpum  hefðbundinna  ástarsagna  eru  oftast  þeir  sem  eignast  æstasta 

aðdáendahópinn,  hvort  sem  það  er  sögupersónan  sjálf  eða  leikarinn  sem  túlkar  hana.  Í 
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hefðbundnum ástarsögum á lýsingin „dularfullur, stáleygur og þögull framandi maður“ oftast 

ágætlega við, en þær persónur sem eignast Fanínuheri35 eru líklegri til þess að líkjast hinni 

Byronísku andhetju: brúnaþungum, einmana manni í andstöðu við samfélagið - eða eins og 

Caroline Lamb, fylgismey Byrons sjálfs sagði : „mad, bad, and dangerous to know” (Gross, 

2001).  Þeir verða einnig að uppfylla vissar kröfur um hegðun 

og atferli.  Svo virðist  vera  að  Herra  Fullkominn,  þ.e.a.s  hin 

tóma  karlkyns  staðalímynd  úr  rauðu  seríunni,  hafi  ekki  við 

þeim  persónum  sem  uppfylla  kröfur  Fanínanna  um  sterkan, 

sjálfstæðan  persónuleika.  Herra  Ekki-Fullkominn,  s.s.  Draco 

Malfoy (Harry Potter), Sherlock Holmes (BBC's Sherlock) og 

Jack Sparrow (Pirates of the Caribbean), ásamt frænda sínum, 

Herra  Stórhættulegum  (eða  Misskildum-Og-Stórhættulegum), 

t.d.  Hannibal  Lecter  (The  Silence  of  the  Lambs),  Loki  (The 

Avengers),  Severus  Snape  (Harry  Potter)  og  Jim  Moriarty 

(BBC's  Sherlock)  er  orðinn  vinsælli.  Kannski  vegna  þess  að 

þessar  persónur  eru  athyglisverðar,  en  hafa einnig alla  þá 

eiginleika  sem  þarf  til  þess  að  heilla  konur  –  og  meira  til. 

Tökum Severus Snape sem dæmi. Í  bókunum er  honum lýst 

sem  ófríðum,  illgjörnum,  dulum,  hrokafullum  og  yfirhöfuð 

slæmum náunga.  Engu að síður  hefur  hann eignast  gífurlega 

stóran  aðdáendahóp  sem  lítur  á  hann  sem  kynferðislega 

heillandi.  Snape,  ólíkt  hefðbundnum  ástarsöguherrum,  er 

niðurlægður, sýnir hrottaskap á móti og er fastmeitluð persóna í 

gegnum  bækurnar.  Staða  hans  býður  ekki  upp  á  miklar 

persónuleikabreytingar. Mögulega er hægt að útskýra stöðu Snape sem kyngoðs þar sem hann 

uppfyllir stóran hluta þeirra andlegu þátta sem virðast þurfa að vera til staðar í kyngoði. Hann 

er leyndardómsfullur og kaldur,  en í lokin knúinn áfram af ást og er einstaklega klár.  En 

hvernig fer þá með líkamlegu hliðina?

Karlhetjur í slash uppfylla oft ekki þær útlitslegar kröfur sem gerðar eru í almennum 

rómans, né virðast Fanínurnar leitast við að lýsa goðum sínum á þann máta. Algengar lýsingar 

eru oft nær kvenlegar. Þeir eru með há, skörp kinnbein, mjúkar, vel skapaðar varir, litskörp 

35Íslenskun á Fangirl Army, stór hópur Fanína með sameiginlegt goð.
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augu og er lýst sem grönnum og þokkafullum með sterkar línur. Þessar lýsingar virðast vera 

til jafns notaðar yfir sögupersónur og leikara. Í slash sér maður þeim lýst sem nær of fögrum 

til þess að vera karlkyns, svo við getum dregið þá ályktun að Fanínurnar og slashheimurinn 

geri sér grein fyrir rithefðinni sem gildir um karllægar lýsingar í 

ástarsögum. Þetta er athyglisvert ef litið er á kenningar Cornwell 

um kynferðislega túlkun og löngun kvenna til  karlmanna eftir 

andlitsbyggingu  þeirra.  Samkvæmt  rannsókn  Cornwell  vildu 

konur sem byrjuðu seint að stunda kynlíf eða höfðu ekki stundað 

kynlíf frekar karlmenn með mýkri andlitslínur og andlit sem ekki 

voru  yfirmáta  karlmannleg  á  meðan  þær  konur  sem hófu  að 

stunda kynlíf snemma vildu frekar harða, grófgerða anditsdrætti 

(Cornwell  et  al,  2006).  Miðað  við  þá  staðalímynd 

nördastúlkunnar að hún sé ekki náin hinu kyninu fyrr en löngu 

eftir að kynsystur hennar hafa fundið sér maka gæti þetta útskýrt 

þessa kvenvæðingu og aðdáun á fögrum mönnum. Sem kynverur 

tilheyra þeir öllum skalanum, allt frá því að vera ósnertir yfir í að 

hafa  sofið  hjá  öllu  sem  hreyfist.  Þeir  eru  drottnandi  eða 

undirgefnir, harðhentir eða blíðir. Stundum eru þeir brot af öllu. 

Í svokölluðu  Virgin!Trope36 eru sögurnar oft afar kynferðislega 

opinskáar  og  segja  frá  fyrstu  reynslu  karlmanns  með  öðrum 

karlmanni  og  fylgja  oft  breytingu  hans  frá  árásargjörnum, 

pirruðum einstaklingi sem á í vandræðum með sjálfan sig yfir í 

kynferðislegt  óargadýr.  Andstæðan  er  síðan  hin  fullkomna 

karlhóra sem sefur hjá öllu og öllum og skammast sín aldrei, þar 

sem  að  vanþóknunin  sem  kvenmaður  í  sömu  stöðu  myndi 

upplifa er ekki partur af skynjunarheimi höfundar. Í grunninn eru 

þeir þó allir sömu persónur og í rauðu seríunni, þar sem sögurnar 

miðast  oftast  við  það  að  yfirstíga  vandamál  og  enda  í  fullkomnu  sambandi  (Salmon  og 

Symons, 2004), þrátt fyrir að hið fullkomna samband í slashsögum sé stundum einfaldlega að 

skipta sér ekki hvor af öðrum nema þegar líkamlega löngun ber að garði.

36Þegar sagan fjallað að miklu leyti um þá staðreynd að önnur persónan sé óspjölluð.
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Þó að engin megindleg gögn liggi fyrir benda Falzone (2005) og Cicioni (2006) á að 

þátttöku- og vettvangskannanir í netheiminum ásamt rannsóknum á útgefnu efni styðji við þá 

kenningu að sá hópur sem skrifar  slashsögur og teljist  til  ofsaaðdáenda eða Fanína sé að 

langmestu leyti gagnkynhneigðar konur. Kristina Busse bendir þó á að aðrar rannsóknir sýni 

að stór hluti Fanína kjósi ekki að flokka sjálfar sig sem gagnkynhneigðar þó þær flokki sig 

heldur ekki sem samkynhneigðar (Busse, 2006). Falzone segir einnig að við höfum lengi horft 

vitlaust á umræðuna um konur og kyntröll með því að spyrja hví konur skrifa slíkar sögur í 

stað þess að spyrja hvers vegna þær kjósa að skrifa um samkynhneigða karlmenn. Svarið,  

segir hann, gæti mögulega sýnt fram á einhverskonar algilda reglu um hver uppskriftin að 

frægð og markaðssetningu er eða, í stuttu máli, að Fanínuháttur og slashsöguritun sé í raun 

aðeins form af tískubylgju (Falzone, 2005). Aðrar mögulegar ástæður eru þær að karlkyns 

persónur séu áhugaverðari,  kvenkyns áðdáendur tengi betur við þær og velji þær þar með 

frekar  til  umfjöllunar.  Áhorfendum  finnist  kvenkyns  persónur  sögunnar  mögulega 

óáhugaverðar og aðdáendurnir séu þar með að vinna með það efni sem þeim finnst nothæft 

(Chander og Sunder, 2007. Falzone, 2005).

Eins  og  fram  hefur  komið eru  slashsögur  ástarsögur  um  samskipti  tveggja  karla  í 

kynferðislegu  samhengi,  oftast  nær  grafískar  í  lýsingum,  þar  sem  persónurnar  tilheyra 

fyrirframskrifuðum heimi  (Salmon  og  Symons,  2004).  Þær  eru  oft  einstaklega  líkamlega 

óraunverulegar þar sem höfundar (oftast ungar konur) vita lítið um samlífi tveggja karla og 

hundsa  stöðluð  kynjahlutverk  (Bosky  og  Hlavati,  2009).  Sögurnar  snúa  einnig  að  dýpri 

tilfinningalegum tengslum milli persónanna en venjulega eru til umfjöllunar í grunnsögunni 

(Falzone, 2005). Slashssöguhefðin tekur ekki mið af fyrrum opinberri kynhegðun, svo það 

kemur  persónunni  oft  algerlega  á  óvart  að  laðast  skyndilega  kynferðislega  að  öðrum 

karlmanni. Oftast nær er það svo að þetta er eini maðurinn sem persónan heillast af og oft eiga 

þeir sér langa sögu sem vinir eða samstarfsaðilar. Þarna fáum við að sjá hvernig Fanínurnar 

taka grunnsöguna sem þær dýrka ásamt þeim kyngoðum sem henni fylgja og túlka á sinn 

eigin máta, eða, samkvæmt Zhao, hefja samningaviðræður við upprunalega verkið þar sem 

annarskonar sjónarhorn, þar sem tveir gagnkynhneigðir bestu vinir og samstarfsmenn verða 

elskendur tekur yfir. Í grunnsögunni hafa þeir nú þegar fórnað sér og þjáðst fyrir hvorn annan 

þannig  að  næsta  skynsamlega  skref  er  færsla  úr  vináttu  yfir  í  hin  sönnu  tengsl  að  mati  

Fanínanna: ástarsamband (Salmon og Symons, 2004. Zhao, 2011). Við getum í raun sagt að 
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önnur aðalpersóna sögunnar sé karlhetjan úr rauðu seríunni, sem hefur aldrei liðið svona áður, 

og  hinn  helmingur  parsins  sé  hin  hlið  sömu  karlhetju.  Algengt  er  að  annar  aðilinn  í 

sambandinu sé að einhverju leyti óreyndur í kynlífi með sama kyni og sagan er oft sögð frá 

báðum  sjónarhornum  þar  sem  persónurnar  skiptast  á  að  segja  söguna.  Auk  þessa  er 

einstaklega  kvenlæg  áhersla  í  kynlífslýsingum  og  bendir  Cicioni  á  það  að  mikið  af 

lýsingunum samræmist vel því sem konur myndur sjálfar vilja gera með karlmanni í rúminu: 

strjúka vöðvastælta brjóstkassa, sleikja geirvörtur o.s.frv. (Cicioni, 1998).

Zubriggen og Yost bentu á að möguleg ástæða fyrir því vali að skrifa ástarsögur um 

tvo karlmenn væri eingöngu líkamlegs eðlis, þar sem auðveldara er að sjá hvenær karlmenn 

eru  kynferðislega  æstir  og  nái  fullnægingu  á  meðan  að  kona  gæti  möguleika  feikað  það 

(2004). Það stemmir einnig við hugmynd Falzone að tveir gaurar séu betri en einn (2005): 

báðir einstaklingar fá fullnægingu sem er hægt að lýsa sjónrænt. Auk þess er ekkert óeðlilegra 

við það að gagnkynhneigðar konur heillist af tveimur mönnum heldur en að gagnkynhneigðir 

karlmenn  heillist  af  tveim  konum (Green,  Jenkins  og  Jenkins  1998).  Sú  hugmynd  innan 

slashheimsins að persónurnar séu í sambandi byggðu á gagnkvæmri virðingu, ekki kynferði, 

bendir til þess að persónuleiki fígúrunnar sem sögufyrirbæris skipti máli, ekki kynferðislegt 

aðdráttarafl  (Falzone, 2005). Það sem athygli  vekur er það að kyngoð Fanínanna, sem eru 

oftast  aðalpersónur  í  þessum  sögum,  eru  ekki  endilega  þeir  sem  eru  kynntir  sem  þeir 

karlmannlegu í parinu. Í raun eru þeir líklegri til þess að vera þiggjendur í kynlífi, þó að í 

mörgum sögum séu báðir einstaklingar jafnir þegar að slíku kemur. Þó er algengt að önnur 

persónan sé kvengerð og sé lýst svipað og fjallað var um hér að ofan sem fölum, grönnum, 

liprum og þeim sem táldregur  (Salmon  og Symons,  2004).  Svo virðist  þó vera  að  staða 

gefanda og þiggjanda fari oft eftir þáttum eins og líkamshæð einstaklings, þó að þegar við 

sjáum pör þar sem kyngoðið er hávaxnara, en er engu að síður kvengert, snúist þetta við (Sjá 

sérstaklega JohnLocksögur37). Kyngoðið er ekki samkynhneigt í eðli sínu. Það er bara opið 

fyrir persónuleikum annara ótengt kynferði. Þannig geta Fanínurnar tengst þeim samtímis því 

að halda í hugmyndina um hinn sterka mann. Að sumu leyti dregur þetta úr þeirri hugmynd að 

slashsögur  séu  til  þess  hannaðar  að  leggja  kynjahlutverkin  til  hliðar  þar  sem Fanínurnar 

virðast fastar í þeirri hugmynd að það sé ráðandi aðili í kynmökum, gerandi sem tekur á sig 

hlutverk karlmannsins á meðan þiggjandi fer í hlutverk konu (Zhao, 2011). Engu að síður er 

þiggjandinn bæði kynferðislega  ágengari  og opnari  um vilja  sinn en konur eru almennt  í 

37Sett saman úr John Watson og Sherlock Holmes. Benedict  Cumberbatch (Holmes) er talsvert hávaxnari en 
Martin Freeman (Watson), en Holmes er oftar kvengerður í aðdáendasmásögum.
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ástarsögum. Oft er miklum tíma eitt í lýsingar á svokölluðum ráðandi þiggjanda (e.  topping 

from  the  bottom),  þar  sem  þiggjandinn  er  sá  sem  leggur  línurnar,  heimtar  kynlíf  og  er 

afskaplega ágengur á bólfélaga sinn um hvað á að fara fram. Mannfræðingum er tíðrætt um 

karllægt áhorf (e. the male gaze), en sjaldan hefur því verið snúið við. Gutmann bendir á að 

nálægð kvenna breyti  hugmyndum karlmanna um hvað það er að vera karlmaður með því 

einu að vera til staðar í orðræðu karla á milli (1997). Kannski er hægt að skrifa harðar en 

jafnframt  nánar  kynlífssenur  með  tveimur  mönnum  þar  sem  báðir  aðilar  geta  tekið  við 

hörkunni og leyft sér þá ofbeldishneigðu hegðun sem það að vera karlmaður í sögu gerir þeim 

kleift.  Það  má  segja  að  það  finnist  visst  form  kvenfrelsunar  í  samkynhneigðri  ást 

slashsagnanna. Carol Vance benti einnig á að kynferðislega opinská hegðun kvenna er tengd 

því að gefa eftir vissa líkamlega sjálfsábyrgð. Kynferðislega opinská kona getur komið sjálfri 

sér í samfélagslega og líkamlega hættu með því að gefa til kynna að hún hafi áhuga á kynlífi  

og verður hún því að geyma slíkt með sjálfri sér (Í Zubriggen og Yost, 2004). Fanínan virðist  

að  mörgu  leyti  vera  staðföst  í  því  að  vera  kynferðislega  opin  og  til  í  að gefa  flestöllum 

formum kynlífs tækifæri. Innan netsins er síðan hið ólíkamlega örugga rými Zizeks, þar sem 

jafnvel kynferðisleg harka frá beggja hálfu er skaðlaus. Zizek bendir á að í netheiminum séu 

engin samskipti augliti til auglits, aðeins þessi ópersónulegi heimur þar sem okkar öfgafyllstu 

fantasíur geta fengið að koma fram óáreittar. Við fáum tækifæri til þess að vera eitthvað sem 

við erum ekki og kannski á margan máta viljum ekki vera en við leikum okkur með þessar 

uppspunnu myndir af okkur sjálfum. Í Óraplágu Zizek segir : 

„Ég veit að ég er ekki svona (hugrakkur, tælandi...), en það er fínt, stöku sinnum, að gleyma eigin 

sanna sjálfi og láta á sig meira fullnægjandi grímu – þannig getur maður slakað á, maður er leystur 

undan byrðinni að vera það sem maður er, að lifa með sjálfum sér og bera á því ábyrgð...Ég  

get...tekið þátt í athöfnum sem, ef ég myndi láta eftir mér að taka þátt í, í raunlífinu myndu valda 

niðurbroti á skynjun minni á mínu persónulega sjálfi.“ ( S. Zizek, 1997, bls 13738)

Hin fullkomna karlhetja var ekki aðeins sterkur maður sem kvenkyns lesandi gat notað 

sem hugaróraeldsneyti, heldur einnig androgynískur á þann máta að hann var reiðubúinn að 

sýna mjúka, jafnvel kvenlega hegðun og varð því blanda af báðum kynjum (Radway, 1984).  

38Þýðing mín : „I know I am not like that (brave, seductive...), but it's nice, from time to time, to forget one's true  
self and put on a more satisfying mask – this way you can relax, you are delivered of the burden of being what  
you are, of living with yourself and being fully responsible for it. . . I can . . . engage in in activities which, were  
I to indulge in them in RL, would bring about the disintigration of my sense of personal identity.“(bls. 137).
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Honum  gat  Fanínan  gat  tengst.  Í  raun  mætti  kalla  slash  einhverskonar  tvíkynhneigða 

sjálfsdýrkun fyrir konur, þar sem þær eru bæði gefendur og þiggjendur samtímis því að horfa 

á  karlmenn  sem  vekja  hjá  þeim  kenndir  og  uppfylla  þá  persónueiginleika  sem  eru  Hr. 

Fullkomnum nauðsynlegir. Camille Bacon-Smith benti á að sá hópur kvenna sem hallast að 

slashsögum væru þær sem heilluðust af hugmyndinni um sambönd við karlmenn en þótti það 

samtímis óhugguleg tilhugsun. Í slash fá þær kynferðislega útrás án þess að nálgast karlmenn, 

auk þess sem að skortur á raunverulegri  konu í sögunni opnar fyrir  öfgafyllri  hugaróra en 

samsvarandi sögur um gagnkynhneigt par (í Falzone, 2005). Við getum velt því fyrir okkur 

hvort  að  hegðun  kyngoðsins,  yfirmáta  örugg  hegðun,  ört  val  á  bólfélögum,  fullkomin 

undirgefni eða grimmileg drottnun séu í raun ekki yfirfærsla á kynhegðun hins fullkomna 

manns heldur einfaldlega kynórar Fanínunnar sjálfrar, þar sem hún leyfir sér að vera í sporum 

þess sem hún dýrkar á sama tíma og hún nýtur hans í gegnum hinn karlmanninn. Ef við lifum 

okkur inn í  hlutina  í  gegnum aðalpersónuna sem segir  söguna, er  þá ekki eðlilegt  að við 

viljum skrifa um hann og tengjast sögunni í gegnum hann? (Green, Jenkins og Jenkins, 1998). 

Driscoll kemst skemmtilega að orði þegar hún bendir á að aðdáendasmásögur séu: „usually 

some version of sex of the self as the other“ (Driscoll í Hellekson og Busse, 2006, bls. 85) og 

slashritun sem áhugamál sé í raun aðeins einstaklega persónuleg athugun á eigin djúpstæðu 

löngunum (Busse, 2006). Samtímis veitir netsjálfið, sem hvorki getur meiðst né orðið fyrir 

andlegum áföllum, vettvang til þess að ráðast á fantasíur sem einstaklingur myndi aldrei íhuga 

að reyna í raunheimum eða jafnvel hafa möguleika á, s.s. hópnauðganir og pyntingar. Jacobs 

bendir á að það að kynóragera slíkt í huga sér og geta séð það í raunveruleikanum sé tvennt 

afar ólíkt, þar sem ekki einu sinni hinn frægi markgreifi de Sade varð nokkurn tímann, svo 

vitað sé, vitni að þeim atburðum sem hann lýsir í sögum sínum (2007).

3.2. I am what I want, Thor!
Hugmyndir um genderqueer sjálfsmyndir í aðdáendaspuna

Athyglisverð staðreynd um aðdáendamenningu í sögum og myndlist, utan við það að 

flestir  innan  þessa  hóps  í  dag  eru  konur,  eru  hugmyndir  um  fljótandi  og  breytanlegar 

kynferðislegar  sjálfsmyndir  persónanna. Við sjáum tvo gagnkynhneigða karlmenn nýtta  til 

þess að skoða og dvelja við málefni sem ekki eru upprunalega hluti af þeirra heimi. Innan 
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þessa  kynferðislega  opna  veruleika  líta  þessir 

einstaklingar  á  kynferðislega  fljótandi 

sjálfsmynd  sem  eðlilega.  Sá  veruleiki  verður 

heimavídd  þeirra,  aðskilin  frá  hinni  venjulegu 

stolnu  vídd  aðdáendasagna  sem  falla  nær 

grunnsögunni.  Sögurnar  eru  ekki  lengur  um 

þessar  tvær  persónur,  heldur  um  þessar  tvær 

persónuleikatýpur  á  þekktu  sögusviði  (Falzone, 

2005).  Á  meðan  sögurnar  opna  á  slíka 

kynferðislega  hegðun  og  búa  til  nýjar 

kynferðislegar  sjálfsmyndir  fyrir  persónurnar 

varpa þær einnig fram spurningum um hvað er 

eðlilegt.  Þær  nýta  hið  einstaka  frelsi  sem 

óritrýndar  sögur  veita  til  þess  að  skoða  aðrar 

útfærslur  á  kynjaímyndum  en  við  höfum  áður 

séð. Þannig má opna fyrir lesendum hugmyndir 

um mögulegar  breytingar  sem þeir  sem einstaklingar  taka  síðan með  sér  út  í  samfélagið 

(Garrison,  2009).  Lunning  bendir  á  fljótandi  kynjamyndir  í  aðdáendaheiminum  í  formi 

svokallaðs  Cosplay, eða búningjaleikja39(2011). Í því áhugamáli  er kynferði eins opið og í 

sögunum. Konur klæðast ítrekað karlmannsfatnaði og gervum karlkyns persóna. Til dæmis 

eru einir  þekktustu  Avengers-búningaleikararnir40 nær eingöngu konur og enginn sér  neitt 

athugavert eða sláandi við þá hugmynd að þær klæði sig og hegði sér sem karlmenn. Kannski 

er áhugi kvenna á búningjaleikum tengdur áhuga á tísku og hlutverki hennar í félagslegu lífi 

kvenna innan menningarheima sem eru byggðir á feðraveldi. Þá hafa búningaleikirnir þann 

hæfileika að veita stúlkum félagslegan stað sem stendur utan kvenlegrar stöðu þar sem þær 

geta  verið  eitthvað  annað en kynbundnar  þrátt  fyrir  að vera í  sínu eigin  líkamlega  formi 

(Lunning, 2011). Við getum í raun kallað slashsögur nokkurskonar kynjaréttindabaráttu sem 

fer, ótengt raunverulegu kynferði,  í báðar áttir  og lengra en bara sam- og gagnkynhneigð. 

Falzone bendir á að slashsögur frelsi persónurnar og erkitýpurnar sem þær standa fyrir frá 

yfirgangi viðtekinna gagnkynhneigðra gilda sem ráða miðlum í dag. Því telst samkynhneigð 

39Áhugamál þar sem einstaklingar klæða sig upp sem persónur úr sögum eða tölvuleikjum sér til skemmtunar. 
Oft er mikil vinna lögð í slíka búninga, og eru aðdáendur í þeim við sérstök tækifæri s.s. á aðdáendaráðstefnum.
40Hópur sem kallast Parlé Productions
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persónanna sem byltingarkennd hegðun þar sem kynferðisleg hugsun, ein af grunnhvötum 

mannsins, opnar á hugmyndir um kynferði á aðgengilegan máta (2005). Slashsögur brjóta upp 

kynjaímyndir  og hegðunarform með því að hundsa hið fyrirfram ákveðna gagnkynhneigða 

sjálf persónanna og gefa þeim í staðinn hegðunareiginleika og langanir sem ættu að tilheyra 

hinu  kyninu.  Karlmenn  eru  kvengerðir  tilfinningalega,  og  konur  karlgerðar  með  tilliti  til 

virkni í  viðurkenndu samfélagi.  Tilfinningaleg ábyrgð er 

færð  yfir  á  tvo  karlmenn  í  stað  þess  að  tilheyra  aðeins 

kvenhetjunni. Þannig er flæði milli kyngerva meira og föst 

hegðun hverrar persónu ekki jafn stöðnuð og niðurnjörfuð 

innan almennra hugmynda um kynjahlutverk (Chander og 

Sunder,  2007,  Zhao,  2011).  Þessi  nálgun  á  persónunum 

opnar leið til þess að rýna í hvernig kynin gætu verið ef 

raunheimurinn  væri  öðruvísi  menningarlega  og 

þekkingarfræðilega byggður. 

Heimur Fanínanna bindur sig ekki heldur aðeins við 

eina  kyngervismynd  fyrir  hvern  einstakling  innan  sömu 

sögu. Í heimi þar sem töfrar geta breytt kyni einstaklings, 

geimverutegundir  eru  tvíkynja  að  eðlisfari,  tölvur  hafa 

tækifæri til þess að líkamnast og manneskjur geta blandast 

öðrum tegundum eru leiðirnar sem tveir einstaklingar hafa 

til  þess  að  stunda  kynlíf  eða  tengjast  hvor  öðrum  nær 

óendanlega  margar.  Spurningin  um hvað er  á  milli  fóta 

fólks  skiptir  litlu  máli  í  samhengi  við  sambönd  sem 

tilheyra  sögunni  og  hvernig  uppspunnin  samfélög  og 

heimar mynda nýjar skoðanir á kyngervi. Sem dæmi um þetta má nefna þáttaröðina Sherlock 

á  BBC141.  Í  grunnsögunni  er  Sherlock  illa  fær  um  að  skilja  tilfinningar  og  sýnir  ekki 

kynferðislegan  áhuga  á  einum  né  neinum42,  en  í  sögum  verður  hann  einstaklega  opinn 

kynferðislega og notar þá oft öfgafullt kynlíf til þess að tjá tilfinningar sem hann á erfitt með 

að setja í orð, sama hvors kyns bólfélagi hans er. Loki er karlkyns í grunnsögunni og leikinn  

41Þættir skrifaðir af S. Moffat og M. Gatiss um Sherlock Holmes, þar sem sögusviðið er  nútímanum.
42Að undanskilinni Irene Adler, sem hann virðist þó heillast af meira á vitrænan máta en kynferðislegan. Holmes 
hefur venjulega verið talinn asexual.
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af  karlmanni.  Í  aðdáendasögum  er  hann  oft  skrifaður  sem  tvíkynja  einstaklingur,  þá 

annaðhvort sem tvítóla í karlkyns líkama eða fær um að taka á sig mynd konu.

Nýjar  og  útópískar  hugmyndir  um  kynferðislegar  þrár,  sambönd  og  nýjar,  opnari 

skoðanir koma í stað viðtekinna menningarlegra gilda okkar eigin heims (Garrison, 2009). 

Þetta  er  skemmtileg  andstaða  við  hefðbundnar,  útgefnar  ástarsögur.  Í  rannsókn  sinni  á 

ástarsögulestri  kvenna  benti  Radway  á  að  sá  hópur  sem  hún  skoðaði  treysti  eiganda 

bókabúðarinnar sinnar til að mæla með sögum fyrir sig og beina sér frekar að rómantískum 

fantasíum en  að  því  sem bókabúðareigandinn  kallaði  sjálfur  viðurstyggilegt  öfuguggaefni 

(Radway, 1983). Þannig voru bækurnar ekki aðeins ritskoðaðar af útgefendum, heldur einnig 

af bókabúðareigandanum. Konunum var í  raun sagt hvað það var sem þeim átti  að þykja 

rómantískt.  Þrátt  fyrir  að rannsókn Radway hafi  verið  gerð árið 1983 sjáum við samt  að 

opinskárri sögur, slashsögur og efni með harðskeyttum kvenhetjum var til staðar á þeim tíma. 

Þær voru bara ekki partur af mögulegum hugarórum hinnar almennu konu og ekki til birtingar 

í opnum miðlum. En eru skrif á slashsögum einhverskonar falin bylting og krafa um frelsi frá 

almennum  gagnkynhneigðum  gildum  og  kynferðishugmyndum  sem  byggja  á  skömm? 

Kannski má líta á þessa vísvitandi „hommun“ innan aðdáendasagnanna sem einhverskonar 

uppreisn, sérstaklega þegar notaðar eru persónur sem eru táknmyndir  alfa-karlmennsku og 

gagnkynhneigðs  virðingarskala43.  Er  þetta  einhverskonar  öfuguggaháttur,  að  finna 

kynferðislega merkingu og ánægju í efni gerðu fyrir fjöldann af framleiðendarisum nútímans 

þar sem slík efnistök voru ekki upprunalega til staðar(Falzone, 2005)? Eða er möguleiki að 

þetta  tengist  sjálfstæði  kvenna?  Salmon  og  Symons  komust  að  því  í  rannsókn  sinni  á 

slashlesendum að konur sem voru svokallaðar strákastelpur í æsku (e. tomboys) voru líklegri 

til  þess  að  hafa  gaman  af  slashsögum.  Þær  voru  einnig  líklegri  til  þess  að  lesa 

vísindaskáldskap og ævintýrabókmenntir og horfa á hrollvekjur (2004). Þær voru þannig nú 

þegar í mildri uppreisn við staðlaða ímynd ungra stúlkna. Það er því líkast til ekki tilviljun að 

stærsti  hluti  slashsagna  á  veraldarvefnum  sé  upprunninn  í  vísindaskáldskap  og 

ævintýrabókmenntum.  En  það  sem  heillaði  stúlkurnar  við  þessar  sögur  var  var  samspil 

persónanna sem jafningja sem unnu saman,  í  sambandi  þar sem báðir  einstaklingar  höfðu 

áhrif á framvindu sögunnar og hvorugur var passívur. Það var engin kvenhetja til að bregða 

sér í hlutverk þess sem þurfti að vernda (Salmon og Symons, 2004). 

43T.d. Captain America eða Superman.
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Þrátt fyrir að slashhöfundar séu í andstöðu við viss gildi hins utanaðkomandi heims 

eru  þeir  innst  inni  enn  fastir  í  vissri  kynjatengdri  hugsun.  Oft  virðast  persónurnar  og 

söguframvinda hallast aðallega að kvenlægum gildum í frásögnum s.s. langtímasamböndum 

og ást þar sem kynlífslýsingar eru kvenlægar með mikilli áherslu á forleik. Þó að höfundur 

taki sér það leyfi að leika sér með kynhlutverk og hugmyndir um fjótandi kyngervi virðist  

hann enn fastur í hefðbundnum hugmyndum ástarsambönd (Zhao, 2011). Það er athyglisvert 

að þrátt fyrir þessi föstu sambönd, þ.e.a.s. að halda tryggð við maka (sama hvort þeir eru einn, 

tveir eða fleiri) og sú ást sem því fylgir, er kynferðisleg hegðun persónanna oft afar öfgafull. 

Hið svokallaða  Kink er mikilvægt í slashsögum. Tengt því er heill hellingur af hlutum, s.s. 

drottnunarleikir,  BDSM,  hlutainnsetning,  voyeurismi  og  sýniþörf.  Oft  fær  drottnandi 

einstaklingurinn í sambandinu ekki að snerta elskhuga sinn en er áhorfandi á meðan hinn 

einstalingurinn stundar kynlíf með miklum fjölda, og þá oftast til þess að fara í taugarnar á 

elskhuga sínum. Samböndin eru oft á tíðum óstöðug og erfið eða fara hægt af stað, allt eftir 

því hvernig persónurnar eru í opinberu sögunum. Í slash sem skrifað er um Sherlock  sjáum 

við allan skalann og felst munurinn helst í því hvort höfundur skrifar Sherlock Holmes og Dr. 

Watson44 sem par þar sem gagnkvæm virðing og traust ríkir,  eða skrifar um annan hvorn 

þeirra  og glæpakónginn Moriarty45.  Þá fá  sögurnar  dökkan blæ þar  sem sadistísk hegðun 

Moriarty kemur skýrt fram í kynlífi. Oft blandast inn í þetta þvingaður voyeurismi þar sem 

annar einstaklingurinn í  Johnlock parinu þarf að horfa á kynferðislegar misþyrmingar á vini 

sínum. Það má velta upp þeirri spurningu hvort að þetta agressíva kynlíf sem oft inniheldur 

BDSM, mikla hörku, nauðungarfantasíur og svokallað  dubcon46 sé eins vinsælt og það er í 

aðdáendasmásögunum vegna þess að innan netsins yfirgefum við það sem við skynjum sem 

Raun-legt. Aðdáendasagnaritun gefur Fanínunni tækifæri til að skoða hluti sem henni finnast 

óhuggulegir í raunheimi sem kynferðislega aðlaðandi, örugg í eigin líkama utan sögunnar, og 

líta á slíka hegðun sem virka athugun á trausti og möguleikum innan kynlífs (Cicione, 1998). 

Ef líkaminn er til innan þess rúmlausa svæðis missir hann efnislegt vægi sitt og verður að 

fullandlegri,  kynferðis- og ídeólógískri fantasíu sem er aðeins til í huga einstaklingins og í 

stafrænni  líkömnun.  Þessi  stafræni  líkami  er  frjáls,  getur  ekki  orðið  fyrir  meiðslum  eða 

smitast af sjúkdómum, né þarf hann að huga að þeim hættum sem öfgakennt kynlíf gæti falið í 

sér.  Sögurnar  og  netið  í  heild  er  sá  staður  þar  sem  hægt  er  að  taka  þátt  í  líkamlegum 

44Leiknir af Benedict Cumberbatch og Martin Freeman.
45Leikinn af Andrew Scott.
46Tagg fyrir Dubious Consent, þar sem að fram fer einhverskonar þvingað kynlíf, þó að báðir aðilar njóti þess.
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upplifunum án  þess  að  nota  eigin  líkama,  og  skynja  þær  þess  í  stað  í  gegnum stafræna 

líkömnun (Zizek, 1997) það sem sögurnar snúast um. Þær bjóða okkur að upplifa, inni í okkar 

eigin huga, hluti sem við gætum aldrei reynt í raunheimi.

Skyndikynni  eru  líka  algengt  umfjöllunarefni  í  aðdáendasögum,  sjortarar  í 

húsasundum og einnar nætur gaman. Ein nótt með óvininum virðist líka vera vinsæl. Allar 

eiga sögurnar það sameiginlegt að innihalda kynlíf sem er einstakt, kraftmikið og óeðlilega 

seðjandi fyrir alla sem að því koma. Loki virðist til dæmis hafa einstakan hæfileika til að sofa 

hjá öllu sem á vegi hans verður og skiptir þar litlu máli hvers kyns það er eða hvaða tegund 

það tilheyrir - og hann er alltaf stórkostlegur í bólinu. Við getum sagt að aðdáendasögurnar, 

og  þá  sérstaklega  slash,  opni  fyrir  hispurslausa  umfjöllun  um kynferðislega  jaðarhegðun. 

Nýútgefnar  Skuggabækur (50 Shades  of  Grey)  eru  byggðar  á  verki  sem upprunalega  var 

skrifað sem aðdáendasmásaga47. Bækurnar þykja að sumu leiti grófar, en í samanburði við 

mikið af aðdáendasögum og slashsögum eru Christian og Anastasia voðalega þæg. Kannski 

liggur munurinn í stafrænu formi og pappírsformi. Það er auðvelt að hrista af sér kyngervið og 

lifa í  eigin órum í ó-veröld Internetsins,  þar sem rými í  sýndarveruleika er einhverskonar 

Schrödingers-köttur, til og ekki til samtímis. Það sem er til á stað sem er ekki til hefur ekki 

áhrif á okkur og stöðu okkar út á við. Allir geta falið sig í netheiminum, kyngervislaust. Í 

kjötheimum erum við karlar eða konur svo ekki sé talað um svipinn sem kæmi á marga við að 

finna  sögusöfn  í  bókaskápum  stúlkna  sem  innihéldu  opinskáar,  samkynhneigðar  BDSM-

sögur. Zizek talar um þriðja heiminn, sem er ekki annaðhvort raunverulegur eða textastýrður, 

heldur gagnvirkur og opinn fólki til spilunar á kynlífsleikjum (1997). Við getum kallað slash 

kynlífsleiki, þar sem margir höfundar vinna með öðrum og skrifa aðra persónuna á meðan 

einhver annar skrifar hina, einhverskonar hlutverkaspil í söguformi. Auk þess tala Fanínurnar 

ákaft sín á milli um sögurnar, og gefa út svokölluð prompt þar sem þær biðja um sögur með 

vissu kink í, til eigin yndisauka48. Í gagnvirku textaformi verður kynlífið lifandi og byggir á 

tilfinningum þess sem les og bregst við. Kynlífsupplifun í gegnum slíkt getur jafnvel verið 

raunverulegri og meira fullnægjandi fyrir einstaklinginn en líkamlegt kynlíf í svefnherberginu 

(Zizek, 1997). 

Þrátt  fyrir  margar  kenningar,  sumar þeirra afar flóknar og fínar,  virðist  engar tvær 

rannsóknir á sálfræðilegum ástæðum fyrir  slíkum söguskrifum komast að sömu niðurstöðu 

4750 Shades-serían eftir E.L. James var upprunalega áðdáendaspuni byggður á Twilight sögunum.
48Prompt getur t.d. verið beiðni um sögu um Harry Potter og Draco Malfoy (taggað Drarry) sem inniheldur kink 
um kynlíf í sturtu.
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(Falzone,  2005).  Maltby bendir  á  að ekki  virðist  vera nein sérstök hegðunarmynstur  utan 

aðdáendaheimsins  sem geta  sagt  fyrir  um slíka  hegðun  (Maltby,  2002).  Mögulega  er  sú 

dægradvöl kvenna að skrifa kynferðislega opinskáar sögur leið til  þess að gera klám fyrir 

sjálfar  sig  og  aðrar  konur  þar  sem  á  sama  tíma  og  framsetningin  er  ásættanlegri  en 

kvikmyndað klám, þ.e.a.s. í  textaformi inni í ástarsögum (Driscoll,  2006). Hugmyndin um 

fjótandi  kynferði  sem andsvar  við kynjamisrétti  og hugmyndin  um fjarlægð konunnar  frá 

sínum eigin líkama vegna uppeldis í heimi sem er stjórnað af karlmönnum eru algengar, en 

þrátt  fyrir  þetta  eru líka  einfaldari  skýringar,  s.s.  að konur heillist  af  körlum,  og að tveir 

karlmenn séu betri en einn (Falzone, 2005), eða, til  að vitna í Green, Jenkins og Jenkins: 

„Some of us (gasp, horror, shock) read slash because it turns us on.“ (í Alexander og Harris, 

1998, bls. 31.).
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4. Lokaorð

Sherry Ortner spurði fyrir allmörgum árum hvort að maðurinn stæði fyrir menningu sem 

mótvægi við konuna sem stæði fyrir náttúru en slíkar táknrænar hugmyndir móta skynjun á 

kynjunum (1974). Við getum spurt okkur hvort að Fanínurnar velji ást á milli tveggja manna í 

tengslum við stöðu karlmannsins sem hið huglæga og menningarlega, ótengt grunnþörfum og 

lákúrulegri kynlífsþörf. Salmon og Symons sögðu að líklegasta ástæðan fyrir slashritun væri 

einfaldlega sú að stórt netsamfélag kvenna nyti þess að skrifa og lesa þessar sögur (2004). 

Sögurnar  skilja  við  hugmyndina  um venjuleg  kynjahlutverk  og  opna  fyrir  umfjöllun  um 

ástarsambönd  sem  þurfa  ekki  að  enda  eins  og  Disneymynd  -  þeir  þurfa  ekki  að  vera 

hamingusamir til æviloka þegar sögunni lýkur. Sagan fléttast áfram, nýjir kaflar verða til með 

nýjum andlegum málum og tilfinningum til að fást við.

Við dýrkum það sem okkur finnst fullkomið, andlega og líkamlega. Líkast til er það 

eðlilegt að ungar konur heillist af og finni fullkomnun í karlmönnum. Sérstaklega þeim sem 

uppfylla að einhverju leyti kenningar um androgyn karlmanninn og leyfa konum að tengjast 

sér sem sögupersónu bæði í gegnum sjálfsinnsetningu og sem karlmaður á móti kvenleika 

lesenda. Ef við íhugum rannsókn Cornwell um eftirsótt andlitsfall karlmanna hjá konum sem 

seint byrjuðu að stunda kynlíf (2006) og berum það saman við hugmynd Radway um manninn 

sem hefur til brunns að bera bæði karllæga og kvenlæga hæfileika getum við byrjað að skilja 

Hr.  Fullkominn.  Maltby bendir  á  tengsl  á  milli  slíkrar  dýrkunar  og slæmrar  sjálfsmyndar 

tengdri  eigin  líkama (2005).  Það gæti  enn betur  upplýst  hví  konur velja  sér  granna,  háa, 

limalanga og þokkafulla menn til þess að dást að og lifa í gegnum. Flest ölumst við upp við að 

dýrka eitthvað, hvort sem það er andlegs eða veraldlegs eðlis. Eitthvað er okkur ofar og við 

berjumst  við  að  komast  nær  því.  Hópur  sem gerir  með  sér  þöglan  samning  um að vera 

sammála  um ónefndan heilagleika  einhvers  fer  að gera sér það að leik að upphefja þann 

einstakling. Meðlimir hópsins æsa hvern annan upp þar til  einhverskonar psudo-trúarbrögð 

verða úr og lifandi einstaklingur, eða hálf-raunverulegur einstaklingur (þá tilbúinn í gegnum 

leikara), verður einhverskonar guð á meðal manna. Fanínan lifir í sátt við þá hugmynd að 

þrátt fyrir að fá aldrei að þekkja goðið sitt í raun hefur hún tekið meðvitaða ákvörðun um að 

elska hann og tilheyra áhangendahópi hans - og lifa innra með sér í mögulegum dagdraumum 

um að hann elski hana til baka, hvar sem hann er. Þó er hún sátt við sína stöðu sem einhver 

sem hann kemur aldrei til með að þekkja eða yfirhöfuð hitta. Hann er dýrkaður úr fjarlægð og 
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í gegnum myndir. Aðdáendur látast vita hvað honum finnst og hvernig hann myndi hegða sér. 

Þær skrifa sögur um það. Mála myndir. Hittast og leika augnablik úr sögum. Þær trúa, og líkt 

og í öðrum trúarbrögðum þarf hugmyndin um goðið aðeins að vera til staðar. Hann þarf ekki 

að koma raunverulega fram. Sögurnar eru nóg til þess að hvetja hópinn til dáða. Á sama tíma 

geta Fanínurnar falið sig á bak við karlkyns gervi í aðdáendaspuna þar sem þær, í gegnum 

slashsambönd, verða partur af sögunni í stað þess að taka á sig mynd þess sem þarf að bjarga 

eða hjálpa. Þær fá útrás fyrir  óvissu í gegnum ákveðni karlmanns sem þær dýrka og telja 

sjálfar sig þekkja og geta skammarlaust horfst í augu við eigin kynferðislanganir með því að 

kvengera  þennan  mann,  sem  heldur  þó  enn  í  karlmennsku  sína  og  þar  með  styrk  til  

kynferðislegrar ákveðni. 

Á  endanum  er  þetta  allt  þó  spurning  um  samfélag.  Hópur  kemur  saman  og 

endurskapar í eigin mynd það sem hann heldur uppá, í þeim tilgangi að skapa virkt samfélag 

þar sem sameiginlegur  áhugi og langanir  koma saman.  Þetta er  örlítið  eins og afskaplega 

ofstækisfullur saumaklúbbur sem snýst meira um að leika sér og klæða sig upp en að sauma.  

Kannski, eins og Bacon-Smith sagði, er partur af þessu einstaka samfélagi að fela sig fyrir 

karllægu augliti sem lítur niður á slíka hegðun og hugmyndir (Jindra, 1994). Þetta er samfélag 

sem  leyfir  stórum  hóp  ungra  kvenna,  földum  á  bak  við  skjáheiti,  sameinuðum  í  ást  á 

hávöxnum,  rauðbirknum  Bretum  með  litað  svart  hár,  að  horfast  í  augu  við  grófar 

kynferðislanganir, tjá þrána um að vera eftirsótt á annan hátt en einungis fyrir kvenleika sinn 

og leyfa sjálfum sér að gera tímaþjóf úr því að njóta áhorfs á fallega karlmenn.

Tilfinningalegt klám...fyrir konur.
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5. Myndasafn
Hér á eftir fer myndefni í tengslum við efnið að ofan. 

Sumt af þessu efni er af kynferðislegum toga.

5.1. Netfanínan

Mynd 10: Hlutar úr póstum á síðunni Tumblr. Viðbrögð við einstaklingi sem ekki 

aðhyllist sama Ship og þeir sem skrifa athugasemdirnar.
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Mynd 11: Kort af síðunni Tumblr samkvæmt Fanínunum. Landamörkum er skipt eftir því 

hvaða fandom á heima nálæt hvor öðru, og landsvæði skipt eftir hversu 

algengt efnið er
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Mynd 12: Skjáskot af aðdáendasmásögusíðunni Archive of Our Own. Sýnir töggin og  

kerfið sem sögurnar eru flokkaðar eftir.

Mynd 13: Fanína með húmor fyrir sjálfri sér teiknar mynd af Loka eins og hann birtist í 

stiklunni af kvikmyndinni Thor 2: The Dark World. Þarna sjáum við hvernig 

hann er í raun, og hvaða furðulega undirtexta Fanínurnar virðast skynja.
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5.2. Aðdáun á netinu og milliblæðing persónu og leikara
.

Mynd 14: Mynd af svokölluðum játningasíðum, þar sem hægt er að 

senda inn hugsanir og þrár tengdar goðunum. 

Játning tengd Benedict Cumberbatch.
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Mynd  15:  Teikning  af  Þór  (Chris 

Hemsworth)  og  Loka  (Tom 

Hiddleston), þó að augljóst sé af hári, 

klæðnaði  og  skarti  að  hér  eru 

leikararnir  á  ferðinni,  ekki 

persónurnar.

Mynd  16:  Teikning  af  Tom  Hiddleston  og 

Loka,  sem  hann  leikur,  í  svokölluðu 

FrostPudding slash.
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9.3. Fljótandi kynferði í cosplay og slashfiction

Mynd 17: Cosplay.  Tvær stúlkur sem Sherlock Holmes og Dr. John Watson, þar sem  

búið er að breyta kyni persónanna til að falla að kvenleikurum.

Mynd 18: Loki í BDSM tengdum kvenklæðnaði ásamt Þór, sem þiggjanda. Mikill fjöldi 

slashmynda sýnir Loka í kvenfatnaði.
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Mynd 1. - Formúla fyrir John Watson.

Sótt 1.5.13 á: http://ih3.redbubble.net/image.11940438.1349/sticker,375x360.png 

Mynd 2. - Aðdáendalist – Sherlock Holmes leikur á fiðlu.

Sótt 1.5.13 á: http://images5.fanpop.com/image/photos/25900000/Sherlock-sherlock-
on-bbc-one-25900650-1500-1000.jpg

Mynd 3. - Tom Hiddleston/Loki.
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Mynd 4. - Aðdáendalist: Loki vill þig í herinn.
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Mynd 5. - Aðdáendalist: Slashteikning af Tony Stark og Steve Rogers.
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Mynd 6. - Samsett mynd af Draco Malfoy, Jack Sparrow og Sherlock Holmes.
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Mynd 7. - Samsett mynd af Hannibal Lecter, Severus Snape og Jim Moriarty.
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Mynd 8. - Stúlkur í Cosplay. 

Sótt 1.5.13 á: http://24.media.tumblr.com/tumblr_mbwo80aIGb1qg47rao1_500.jpg

Mynd 9. - Aðdáendalist: Tony Stark í kvenklæðnaði. 

Sótt 1.5.13 á: http://avengerssexconfessions.tumblr.com/post/39028341445/rogers-and-
stark-tony-by-steve-its 

Mynd 10. - Skjáskot af samræðum á Tumblr.

Sótt 1.5.13 á: http://3.bp.blogspot.com/-
yDlCJ9_OVKw/USeRV2MbmVI/AAAAAAAAE6E/Q9dpt8uKp0c/s1600/johnlockdark3.png

Mynd 11. - Aðdáendalist: landakort af Tumblr skv. Fanínunum.

Sótt 1.5.13 á: http://1.bp.blogspot.com/-ushwTE3-
xus/UUD1TT_EmYI/AAAAAAAAFRc/7MRs3ODgr6Q/s1600/tumblr_map.jpg 

Mynd 12. - Skjáskot af aðdáendasögulýsingu.

Skjáskot af http://archiveofourown.org/tags/Sherlock%20%28TV%29/works.
52

http://archiveofourown.org/tags/Sherlock%20(TV)/works
http://1.bp.blogspot.com/-ushwTE3-xus/UUD1TT_EmYI/AAAAAAAAFRc/7MRs3ODgr6Q/s1600/tumblr_map.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ushwTE3-xus/UUD1TT_EmYI/AAAAAAAAFRc/7MRs3ODgr6Q/s1600/tumblr_map.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-yDlCJ9_OVKw/USeRV2MbmVI/AAAAAAAAE6E/Q9dpt8uKp0c/s1600/johnlockdark3.png
http://3.bp.blogspot.com/-yDlCJ9_OVKw/USeRV2MbmVI/AAAAAAAAE6E/Q9dpt8uKp0c/s1600/johnlockdark3.png
http://avengerssexconfessions.tumblr.com/post/39028341445/rogers-and-stark-tony-by-steve-its
http://avengerssexconfessions.tumblr.com/post/39028341445/rogers-and-stark-tony-by-steve-its
http://24.media.tumblr.com/tumblr_mbwo80aIGb1qg47rao1_500.jpg
http://29.media.tumblr.com/tumblr_lz5hxguuQG1qhotnko1_500.jpg
http://images5.fanpop.com/image/photos/25700000/severus-snape-severus-snape-25786099-595-815.jpg
http://images5.fanpop.com/image/photos/25700000/severus-snape-severus-snape-25786099-595-815.jpg
http://images2.fanpop.com/images/photos/6900000/Hannibal-Lecter-hannibal-lecter-6945159-302-380.jpg
http://images2.fanpop.com/images/photos/6900000/Hannibal-Lecter-hannibal-lecter-6945159-302-380.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-hy4SMikURuI/ULgy3Y7LzNI/AAAAAAAAPaY/PYF2T1fcMOw/s1600/Sherlcok.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-hy4SMikURuI/ULgy3Y7LzNI/AAAAAAAAPaY/PYF2T1fcMOw/s1600/Sherlcok.jpg
http://hollywoodhatesme.files.wordpress.com/2011/03/captain-jack-sparrow.jpg
http://roccosrevolution.files.wordpress.com/2010/12/draco-malfoy-3.jpg
http://avengerssexconfessions.tumblr.com/post/35164890512/onehalf-of-honeybeards-so-i-couldnt-find-the
http://avengerssexconfessions.tumblr.com/post/35164890512/onehalf-of-honeybeards-so-i-couldnt-find-the
http://24.media.tumblr.com/tumblr_m0nh3i7fHT1roudhwo1_500.jpg
http://handson.provocateuse.com/images/photos/tom_hiddleston_07.jpg
http://www.scifinow.co.uk/wp-content/uploads/2012/12/Loki-Avengers-loki-thor-2011-30471055-800-533.jpg
http://www.scifinow.co.uk/wp-content/uploads/2012/12/Loki-Avengers-loki-thor-2011-30471055-800-533.jpg


Mynd 13. - Aðdáendalist: Loki úr stiklunni af Thor 2: The Dark World eins og hann 
        kemur fanínum fyrir sjónir.

Sótt 1.5.13 á: 
http://24.media.tumblr.com/2b7ebbe40b797db9d6c52c4bea9b433b/tumblr_mlqqxfshuJ1rh32
u0o1_1280.jpg

Mynd 14. - Játning Fanínu gagnhvart B. Cumberbatch.

Sótt 1.5.13 á: http://2.bp.blogspot.com/-
7uJ0Oz7lEFE/T8BURsEaJGI/AAAAAAAAAyU/zEDBU4e433M/s1600/tumblr_lv8zjujfc91r
3xv8to1_500.jpg

Mynd 15. - Aðdáendalist: Blæðing milli persónu og leikara (Hiddleston og Hemsworth). 

Sótt 1.5.13 á: http://25.media.tumblr.com/tumblr_m70sdzN4pj1r60xzao1_500.png

Mynd 16. - Aðdáendalist: Blæðing milli veruleika og sögu (Hiddleston og Loki).

Sótt 1.5.13 á: http://25.media.tumblr.com/tumblr_mdfchwgv0V1riklxko1_500.png

Mynd 17. - Stúlkur í Cosplay.

Sótt 1.5.13 á: http://25.media.tumblr.com/tumblr_lybmunwAfj1qan78ro1_500.png

Mynd 18. - Aðdáendalist: Loki í kvenmannsklæðum með Þór sem kynferðislega   
        undirgefinn.

Sótt 1.5.13 á: 

http://fc08.deviantart.net/fs70/i/2012/308/4/b/one_year_later_by_green_feline-d5jyimg.png
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