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Inngangur. 
 
Ástarsögur eru yfirleitt afskrifaðar sem ruslbókmenntir eða húsmæðraklám og þær 

lesendur þeirra oft gagnrýndar og hafðar að háði. Ástarsögur eru á sama tíma 

vinsælasta skáldskapargreinin. Þær konur sem lesa sér almennt til ánægju, lesa einnig 

ástarsögur – og flestar þeirra eru einnig með grunngráðu úr háskóla.1 Það hefur líka 

lengi tíðkast að gera lítið úr sérstökum hugarefnum kvenna. Virginia Woolf sagði að 

fótbolti og aðrar íþróttir væru talin merkileg á meðan lítið sé gert úr því að kaupa föt 

og að þessi viðhorf hafi færst yfir á skáldskap.  

   

  “Speaking crudely, football and sport are ‘important’; the worship of fashion, 

the buying of clothes ‘trivial’. And these values are inevitably transferred from life to 

fiction.” 2 

 

Afhverju er þá gert lítið úr þessum bókum? Eiga afþreyingabókmenntir ekki alveg 

jafn mikinn rétt á sér þegar söguþráðurinn snýst um tilhugalíf tveggja einstaklinga og 

þær bækur sem segja frá þráhyggju karlmanns yfir fótbolta?3 En fyrst ástarögur eru 

skrifaðar fyrir konur af konum og lítið er gert úr þeim í feðraveldinu, þarf þá ekki að 

skoða þær betur til að  sjá hvort fordómarnir eru réttlætanlegir? Sumir fræðimenn 

halda því fram að konur lesi ástarsögur til að flýja úr sínum heimi yfir í annan4 –og ef 

það er raunin, er þá ekki þess virði að athuga hvað það er sem þær lesa? Twilight 

sögurnar voru fyrirbæri sem greip athygli allrar heimsbyggðarinnar. Ástarsaga milli 

Bellu Swan, óreyndrar og barnalegrar stelpu í menntaskóla og Edward Cullen, 

vampírunnar sem fellur fyrir henni. Bókaserían segir frá öllum þeim erfiðleikum sem 

þau þurfa ganga í gegnum áður en þau geta öðlast eilíft líf í örmum hvors annars. Fifty 

Shades þríleikurinn er byggður á ástarsögu Twilight, sögurnar eiga margt sameiginlegt 

þó söguþráður þeirra er ólíkur. Til að mynda aðalkarlhetja Fifty Shades hann 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Lee, Linda J. Guilty Pleasures: Reading Romance Novels as Reworked Fairy Tales. Bls 52. 
2 Modlenski, Tania. Loving With a Vengeance: Mass Produced Fantasies for Women. 
Routledge, 2.útáfa (2007). Bandaríkin. Amazon Kindle. 13% Bls 1 af 138. Location 470 af 
3842. Tilvitnun í Woolf sem kom fyrst fram í A Room of One’s Own. Bls 77.  
 
3 Hornsby, Nick. Fever Pitch. Penguin Books. England. 2000. Fyrst gefin út 1992. 
4 Modlenski. Loving With a Vengeance.  25% Bls 27 af 138. Locatio 937 af 3842 
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Christian Grey, sem er forstjóri í eigin fyrirtæki og sagan gengur að miklu leyti um 

hvernig hann reynir að fanga hug og hjarta Anastasiu Steele. Þar að auki er kynlífi 

þeirra mjög oft lýst.5 

Twiligh serían er flokkuð sem bókmenntir ætlaðar táningum, ungi fólki á aldrinum 

sextán ára og eldri. Það er algengt að stelpur lesi upp fyrir sig, að þær lesi bækur 

ætlaðar eldri aldurshópum, þannig hægt er að álykta að stelpur yngri en sextán ára 

hafi náð sér í eintak af bókunum og séð kvikmyndirnar um bækurnar. Stúlkur á 

þessum aldri er mjög oft viðkvæmar og sjálfsmyndin þeirra er ennþá í mótun. 

Vinsældir Twilight seríunnar og vinsældir Fifty Shades í kjölfarið slóu nánast öll 

sölumet og eiga sér enga hliðstæðu þegar það kemur að vinsældum ástarsagna. Þarf 

þá að líta til baka til að finna ástarsögur sem nutu jafn mikilla vinsælda, gömlu 

Harlequin rómansanna. Harlequin útgefandinn hefur tröllriðið ástarsögumarkaðinum í 

almörg ár. Árið 2002 gaf Harlequin út 1113 bækur, sem var meira en helmingur af 

öllum útgefnum ástarsögum í Bandaríkjunum, það útgáfufyrirtæki sem var í öðru sæti 

gaf út 219 bækur. Einnig hefur Harlequin verið eitt tekjuhæstu útgáfufyrirtækið.6 Þó 

hafa vinsældir Harlequin bókanna dvínað á seinustu árum með útgáfu annarra bóka, 

svo sem Twilight bókaseríunnar og Fifty Shades þríleiksins. Miðað við gífurlegar 

vinsældir Twilight seríunnar og seinna meir vinsældir Fifty Shades þríleiksins, er þá 

ekki mikilvægt að þeir sem lesa bækurnar sjái sterkar og sjálfstæðar söguhetjur, sem 

eru þess virði að reyna endurspegla? Að setja sjálfan sig í hlutverk sögupersónu er 

ekki aðeins bundið við táningsstelpur. Fullorðnar konur gera það líka, má þar nefna 

Harlequin bækurnar -upprunalega ,,húsmæðraklámið”. Hápunktur vinsælda Harlequin 

var í upphafi áttunda áratugarins, á þeim fjöruríu árum hefði maður haldið að hlutverk 

kynjanna hefði þróast og að jafn staðlaðar kynjamyndir væri ekki lengur að finna í 

skáldskap á 21.öldinni. Hvað er það við ástarsögur sem gera þær svona vinsælar, af 

hverju lesa konur þær? Ná kannski gamlar ástarsögur að útskýra vinsældir Twilight 

seríunnar ásamt Fifty Shades sem fylgdi í kjölfarið. Karlmenn eru ráðandi, eldri, 

fjárhagslega sjálfstæðir, reyndir og virtir. Konurnar eru alltaf yngri, óreyndar og 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 James, E.L. Fifty Shades of Grey. Arrow Books. Stóra Bretland. 2012. Fyrst gefin út 2011. 
Bls 114-122. 134-142. 194-196. 265-268. 275-276. 327-330. 349-351. 362-366. 371-372. 
428-430. 437-438. 479-482. 484-492.  
6 Wyatt, Edward. ,,Sorry Harlequin, she Sighed Tenderly, I’m Reading Something Else”  The 
New York Times Online. Heimild Sótt 02.05.13 
http://www.nytimes.com/2004/08/17/books/17romance.html?pagewanted=1&ei=5090&en=8
6a63e8a76228f5b&ex=1250481600&adxnnl=0&partner=rssuserland&adxnnlx=1180450818-
+P4ZCTVCA7SnWP2hbjPlgQ 
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saklausar. Sýnt verður fram hvernig sömu kynjamyndir koma fyrir í báðum seríum og 

fimmtíu ára gömlum ástarsögum og hvernig ennþá er stuðst við sömu formúluna, þó 

að nýju seríurnar tvær séu undir menningarlegum áhrifum nútímans.  

   Tveir fræðimenn, Janice Radway og Tania Modlenski rannsökuðu Harlequin 

bækurnar þegar vinsældir þeirra stóðu sem hæðst. Radway í bókinni Reading the 

Romance lagði áherslu á þær sem lesa ástarsögur, á meðan í Loving with a Vengeance 

skoðar Modlenski texta og formúlu Harlequin bókanna. Í þessari ritgerð verður stuðst 

bók hennar og þær ráðgátur sem hún rakst á innan texta Harlequin rómansanna sem 

gætu að miklu leyti útskýrt aðdráttarafl þeirrra. Þótt báðar hafi skrifað bækur sínar  

um miðjan níunda áratuginn gilda kenningar þeirra ennþá og hægt er að yfirfæra þær 

á nútímaástarsögur. Í þessari ritgerð verður stuðst við skrif þeirra um afþreyingu 

kvenna, jafnframt sem stuðst verður við fræðirit um klám í nútímamenningu og 

hvernig áhrif klámvæðingin hefur á skáldskapinn en það er afleiðing af 

nauðgunarmenningunni sem hefur verið sýnileg í fjölmiðlum í dag. 7 

 

Hlutverkin í  Twilight og Fifty Shades. 
 
Twilight byrjar á því að Bella Swan flytur frá Phoenix Arizona til föður síns í Forks í 

Washingtonfylki. Þar rignir nánast daglega og er sjaldgæft að sólin sýni sig. Ástæðan 

fyrir því að Bella er að flytja er að móðir hennar vill fylgja nýja eiginmanni sínum 

eftir, en starf hans kallar á mikil ferðalög. Heima hjá föður sínum, Charlie Swan, 

stekkur hún beint í hlutverk sem eldabuska og þjónustustúlka hans. Hún þrífur húsið, 

þvær þvottinn, eldar fyrir hann og réttir honum bjór á meðan hún beinir honum að  

sjónvarpinu þegar hann kemur heim að lokum vinnudags. Faðir hennar starfar sem 

lögreglustjóri bæjarins og hafði búið einn í almörg ár áður en Bella flutti til hans. 

Öruggt má þá að álykta svo sem að Charlie hafi þrifið húsið, þvegið þvottinn og 

bjargað sér á einhvern hátt í eldamennsku áður en dóttir hans flutti inná hann. 

Afhverju er Bellu þá hent í ,,öskubusku” hlutverkið fyrst faðir hennar virðist fullfær 

um að sjá um sig sjálfan? Nú þegar, áður en ástarsamband hennar og Edwards hefst, 

er Bella sýnd sem hin undirgefna í sambandi við karlmenn. Hún tekur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Makarechi, Kia. ,,CNN's Steubenville Coverage Focuses On Effect Rape Trial Will Have 
On Rapists, Not Victim” The Huffingtonpost Online. Heimild sótt 02.04.2013.  
http://www.huffingtonpost.com/kia-makarechi/cnn-steubenville-coverage_b_2896948.html  
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húsmóðurhlutverkið að sér án þess að efast nokkurn tíman um það. Bella lýsir móður 

sinni, Reneé Swan sem óstöðugri og Bella tók að sér mörg heimilisverk ung að aldri 

því þau hentuðu henni betur en móður sinni. Þegar Bella tók til dæmis yfir bókhaldi 

þeirra mæðgna tíu ára gömul batnaði hemilíslíf þeirra töluvert. Bella er því hin 

undirgefna og ábyrgafulla dóttir. Til sextán ára aldurs hefur hún að mestu séð um 

móður sína og eftir að hún flytur frá henni fer hún beint að hugsa um föður sinn.  

  Strax á fyrsta skóladegi kynnist hún Edward og ekki líður á löngu þar til þau 

byrja saman. Edward ,,bókstaflega”, getur ekki haldið sér frá henni, lyktin af henni er 

of lokkandi. Edward á við sín vandamál að stríða. Sem hundrað ára gömul vampíra 

hefur hann séð og gert of mikið en í staðinn fyrir að læra af þessum mistökum sínum 

virðist hann væla yfir þeim. Hann hefur meðal annars myrt mann og annan þegar hann 

var splunkuný vampíra því hann réð ekki við sig. Hann sér til þess að Bella viti það, 

að hún viti hversu hættulegur hann getur verið. Fyrir utan að hræða hana er hann 

stanslaust með hana á heilanum og fylgist grannt með henni hvert sem hún fer og á 

meðan hún sefur. Hegðun hans kemur henni einnig í hættu. Þegar Edward drepur 

vampíruna James, ákveður Victoria elskhugi hans að hefna sín með því að reyna 

drepa Bellu. Í New Moon, ákveður Edward að hættan sé of mikil fyrir Bellu og hann 

yfirgefur hana, þegar hann ásamt vampírufjölskyldunni sinni ákveða að flytja frá 

Forks. Bella, mjög buguð eftir brottför hans að hún leggst niður á jörðina í skóginum 

og liggur þar stjörf þar til leitarflokkur finnur hana og færir hana heim. Í marga 

mánuði er Bella miður sín yfir missinum og á endanum stekkur hún fram af bjargi. 

Edward, sakbitinn því hann heldur Bella hafi látist við fallið, ákveður þá að fremja 

sjálfsmorð á mjög svo dramatískan hátt fyrir framan hóp af fólki á Ítalíu8 en Bella nær 

að stöðva hann í tæka tíð. Þess er vert að nefna að á meðan sambandsslitin standa yfir 

eyðir Bella töluverðum tíma með varúlfinum Jacob Black. Svo virðist sem Bella eigi 

erfitt með að vera sú sterka og sjálfstæða kona sem hún ráðlagði vinkonu sinni að vera 

í fyrstu bókinni.  

  Í Eclipse virðist allt vera gott á milli Bellu og Edwards, fyrir utan morðóðu 

vampíruna sem er á eftir Bellu. Bella hefur litlar áhyggjur af því hún hefur bæði 

Edward og Jacob til að verja sig. Það að hafa tvo stráka á eftir sér hefur sína kosti 

þegar líf mans er í hættu. Bella saknar mjög Jacob í byrjun Eclipse en vináttan þeirra 

varð mjög sterk gegnum bókina New Moon. Með leyfi Edwards fer Bella í heimsókn 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Meyer, Stephanie. New Moon. Atom. Stóra Bretland. 2007. Fyrst gefin út 2006. Bls 450-
453.  
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til La Push, þar sem Jacob býr ásamt hinum varúlfunum í hjörðinni. Þar sem Bella 

snýr tilbaka óslösuð leyfir Edward henni að halda áfram að heimsækja hann. Spennan 

nær síðan hámarki í Breaking Dawn, þegar Bella er í lífshættu vegna meðgöngu 

sinnar, breytist á endanum í vampíru og eignast vampírubarnið sem er nánast einnar 

sinnar tegundar –og þrátt fyrir hversu sérstakt barnið er, hefur það nær enga hæfileika 

fyrir utan hve fallegt barnið er talið vera. Hér er að sjálfsögðu aðeins aðeins stiklað á 

stóru þegar það kemur að söguþræðinum en bækurnar voru notaðar sem grunnur Fifty 

Shades þríleiksins. Sömu persónur koma þar fram í nákvæmlega sömu 

kynhlutverkum, nema nú er farið skrefinu lengra og kynlífi, oft mjög ofbeldisfullu, er 

bætt við. Anastasiu Steel er lýst á sama hátt og Bellu, hún er líka klaufsk og kjánaleg. 

Hún hefur lítið sjálfstraust og verður hissa þegar karlmaður sýnir henni áhuga, 

sérstaklega einhver jafn myndarlegur og Christian Grey. Anastasia Steel er hrein mey 

þegar hún kynnist Christiani, hún hefur í raun aldrei hugsað um kynlíf eða um sig sem 

kynveru. Hún hefur aldrei fróað sér9 og hefur ekki hugmynd um hvað það er sem 

örvar sig.10 Þrátt fyrir það er Christian samt handviss um að hún passi inn í BDSM 

lífstílinn sinn og reynir að sannfæra hana um að skrifa undir samning sem geri hana 

að kynlífsþræl sínum og gefi honum stjórn yfir flestum sviðum lífs hennar, meðal 

annars hversu oft hún borði. 11  Fifty Shades þríleikurinn hefur fengið titilinn 

,,mömmuklám” og það er nafn með réttu þar sem lítið er lagt í söguþráðinn en nóg er 

af kynlífssenum. Þó að söguþráðurinn sé frábrugðinn frá Twilight þá notaði E.L James 

sömu sögupersónur og í upphafi gengu sögupersónurnar undir sömu nöfnum. Til 

dæmis minnir José, sem reynir að vera góður vinur Anastasiu, þrátt fyrir að vera 

hrifinn af henni, töluvert á Jacob. Kate, sambýliskona Önu, sem hún Ana er stanslaust 

að dást að, minnir á Rosalie Hale, Alice Cullen og fleiri stelpur í Twilight seríunni 

sem Bella reynir að bera sig saman við.  

  Þótt Twilight og Fifty Shades séu dæmi um nútímaástarsöguna eru þær langt 

frá því að vera fyrst sinnar tegundar þar sem bækurnar eru ansi líkar formúlunni sem 

Harlequin notast við.12 Allt frá sömu sögupersónunum, útliti og hegðun karlhetjunnar, 

jákvæðum eiginleikum kvenhetjunnar eða skorti þar á. Ann Snitow tók saman 

frásagnarfléttu fjölda Harlequin bóka og samkvæmt henni er karlhetjan alltaf dökkur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 James. Fifty Shades of Grey. Bls 114. 
10 James. Fifty Shades of Grey. Bls 108. 
11 James. Fifty Shades of Grey. Bls 222. 
12 Modlenski. Loving With a Vengeance. 25%. Bls. 27 af 138. Location 937 af 3842.  
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yfirlitum, hávaxinn og hættulega myndarlegur. Karlarnir sem kvenhetjan sækir í eru 

alltaf dularfullir og ókunnugir eða voldugir yfirmenn. Útliti hans er oftar lýst en 

hennar, sérstaklega líkama hans. Skapgerð hans, jafnt grimmd og grófleiki, er skýrð 

með hliðsjón af karlmennsku hans sem konan þarf að takast á við án þess að tapa 

sjálfri sér í baráttunni.13 Karlmennirnir eru alltaf eldri en konurnar, yfirleitt um tíu til 

fimmtán árum, til þess að staðfesta veraldlega og kynferðislega reynslu þeirra í 

samanburði við óreyndu og saklausu kvenhetjuna.  

  Í samræmi við þessa almennu greiningu er Christian sex árum eldri en Ana, á 

meðan Edward er yfir hundrað árum eldri en Bella. Lýsingar Önu á hvernig Christian 

er klæddur þegar þau fyrst hittast styður það sem Snitow heldur fram um útlitslýsingar 

karlhetjunnar.14 Samkvæmt lýsingu Önu er hann með koparsvart hár og skær en 

jafnframt, áköf grá augu,15 hún notar ekki jafn mörg eða falleg lýsingarorð til að lýsa 

sjálfri sér. Ekki aðeins útlit Christians minnir á karlhetjuna úr Harlequin en líkt og þær 

er hann forstjóri í eigin fyrirtæki, ríkur og virtur. Hann hefur fulla stjórn á öllum 

sviðum lífs síns, er hrokafullur og vel menntaður, á sér rándýr áhugamál, er 

menningarlegur og lifir lúxuslífi. Sumir hafa jafnvel bent á hversu líkur hann er 

dæmigerðri ,,Mills and Boon” söguhetju. 16  Stúlkurnar eru samkvæmt Snitow 

mótanlegar og eru sjaldan tileinkaðaðir ákveðnir persónueiginleikar, þær eru hin 

dæmigerða meðaljóna og passa inn í hvert það hlutverk sem þær þurfa að tileinka sér 

útaf söguhetjunni.17 Harlequin eru alltaf sagðar í þriðjupersónu, náinni frásögn sem 

gerir það að verkum að hægt er að lýsa báðum sjónarhornum og tilfinningum beggja 

söguhetjanna. Önnur sögupersóna sem kemur fyrir í Harlequin formúlunni er ,,hin 

konan” sem er í samkeppni um athygli karlmannsins. ,,Hin konan” er yfirleitt 

meðvitaðri um kynferði sitt en kvenhetjan, en þrátt fyrir það hefur karlhetjan lítinn 

áhuga á henni. Í Fifty Shades er það eldri konan sem fyrst kynnti Christian fyrir 

BDSM, Elena Lincoln, sem Ana fer að kalla frú Robinson.18 Rosalie, ættleidd systir 

Edwards var upprunalega hugsuð sem maki fyrir hann en samband þeirra þróaðist 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Snitow, Ann. ,,Mass Market Romance Pornography for Women Is Different (1979)”  
Women and Romance A Reader. Ristjóri, Susan Ostrov Weisser. New York University Press. 
New York and London. Bls. 309.  
14 James. Fifty Shades of Grey. Bls 7. 
15 James. Fifty Shades of Grey. Bls 7.  
16 Kaye, Stella. ,,Character analysis: Christian Grey, in Fifty Shades of Grey, by E.L James” 
Helium. Heimild sótt, 01.04.2012. http://www.helium.com/items/2366752-character-analysis-
christian-grey-in-fifty-shades-of-grey-by-el-james 
17 Snitow. ,,Mass Market Romance Pornography for Women is Different” Bls 311. 
18 James. Fifty Shades of Grey. Bls 197. ,,By Mrs. Robison?”  
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ekki á þann veg. Það stöðvar Bellu samt ekki í að finna til minnimáttarkenndar og 

afbrýðismi gagnvart henni. Snitow segir einnig að yfirleitt megi í sögunum finna 

vingjarnlega kvenmenn sem skipta ekki miklu máli fyrir söguþráðinn.19 Má þar nefna 

vinkonur Bellu úr skóla og síðan Kate, herbergisfélaga Önu. Þrátt fyrir að hún beri sig 

oft saman við hana er hún fljótlega afskrifuð sem einhverskonar ógn eða keppinautur 

um athygli Christians.20 

  Margt af því sem stúlkan gerir í sögunni, svo sem að pakka niður í ferðatösku, 

velja sér föt, auk þess lýsingar á mat og húsgögnum og útskýringar á hvernig konan 

hefur sig til, gegnir aðeins uppfyllingarhlutverki, á milli þess sem hún er ekki í 

samskiptum við karlhetjuna.21 Sjaldan eða aldrei eru mikilvægum verkefnum lýst, til 

dæmis starfi hennar og því síður er hún sett í áhrifastöðu. Lýsingar á hversdagslegum 

verkum hennar sýna hana fyrst og fremst sem kynveru, það eitt að teygja sig upp að 

hárri hillu eru til að undirstrika hné hennar undir pilsfaldinum.22 Punkturinn er að það 

er stanslaust verið að reyna gera söguhetjuna að kynveru, í augum lesendans, þó hún 

sé gjarnan ósköp venjuleg kona. Þrátt fyrir allan hversdagsleikann er hún kynvera í 

augum karlmannsins. Þessu til stuðnings rekur Snitow kenningi Parisi um Harlequin-

sögur en hann heldur því fram að þær séu ekki aðeins hugsaðar sem flóttaleið, heldur 

sé þeim einnig ætlað að bjóða upp á kynferðislega losun.23  Að sjá venjulega konu, 

sem er óreynd og saklaus vera kynferðislega aðlaðandi í augum eftirsóttu 

karlhetjunnar er aðalaðdráttaraflið við bækurnar. Tania Modlenski er á sömu skoðun 

og Snitow, um að formúlan í bókunum sé alltaf sú sama, jafnvel blaðsíðutalið breytist 

ekki.24  Modlenski segir að með yfirburða þekkingu lesendans á formúlunni og 

framvindu söguþráðarins gerir honum kleift að ráða betur í tilfinningar karlhetjunnar 

en kvenhetjan geti nokru sinni. Wolfgang Iser segir að lesendur kunnugir formúlunni 

lesi með svokallað ,,advance retrospection”25  og þar með sýni lesandinn karlinum 

skilning þegar hann kemur fram af svo mikilli óvild gagnvart kvenhetjunni. 

Lesandinn veit að óvildin stafar aðeins af ást hans. Þegar litið er til Twilight og Fifty 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Snitow. ,,Mass Market Romance”. Bls 310.  
20 James. Fifty Shades of Grey. Bls 21. ,,Oh, Ana, it can’t have been that bad. I think he 
sounds quite taken with you” Segir Kate við Önu um Christian.  
21 James. Fifty Shades of Grey. Bls 22. ,,For the rest of the week, I throw myself into my 
studies and my job at Clayton’s” 
22 Snitow. ,,Mass Market Romance” Bls 310.  
23 Snitow. ,,Mass Market Romance” Bls 315. 
24 Modlenski. Loving With a Vengeance. 25% Bls, 27 af 138. Location 937 af 2842 
25 Modlenski. Loving With a Vengeance. 28% bls, 32 af 138, location 1031 af 2842 
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Shades. Eins og hér áður kom fram fylgja Harlequin bækurnar ávallt sömu formúlunni 

þó aðstæður sögurþáðsins eru mismunandi. Það sama gildir um Twilight og Fifty 

Shdades en sú seinni er byggð á þeirri fyrri. Þeir sem hafa þá lesið Twilight ættu að 

hafa skýra mynd af þeim tilfinningum sem búa innra með sögupersónum Fifty Shades. 

Sérstaklega Christiani Grey þar sem ekki er greint frá tilfinningum hans og þær eiga 

vera lesandanum ráðgáta. Hinsvegar veit sá lesandi sem las Twilight áður að 

stjórnsemi Christians stafar aðeins af væntumþykju hans - þó Christian þvertekur fyrir 

það, þá veit lesandinn betur og dæmir hann ekki fyrir hegðun hans.  

 

Dulbúið klám. 
 
Sú kenning hefur reynst ansi lífseig að Harlequin bækurnar séu í raun klám. Parisi 

segir þannig að séu klámefni fyrir fólk sem skammast sín fyrir að lesa um klám, 

kynlífið í bókunum sé hið raunverulega ,,raison d'être”.26 Þar sem Fifty Shades er 

þekkt sem ,,mömmuklám” þarf ekki að velta því fyrir sér hvort það sé klám eða ekki. 

Kynlífið í bókunum er hið raunverulega aðdráttarafl og það sem gerði þær vinsælar, 

ástarsagan í þeim er í öðru sæti. Fifty Shades er líkt Twilight skrifað í fyrstu persónu, 

þvert á heðf Harlequin-sagna, frá sjónarhorni Önu og Bellu. Ana og Bella, líkt 

Harlequin dömunum eru án sérstakra persónueinkenna, sem gerir lesandanum auðvelt 

að setja sig í spor þeirra.27 Á meðan við höfum mikið betri mynd af karlhetjunni, 

Bella segir Edward til dæmis líkjast Adonis, hann sé guði líkastur í útliti.28  

Fyrir áhrif Harlequin-sagna er kvenhetjan gjarnan ,,gamaldags stelpa”, sem þýðir að 

hún stundar ekki kynlíf fyrir hjónaband þrátt fyrir yfirþyrmandi kynferðislegrar 

spennu milli hennar og karlhetjunnar. Hún fær vilja sínum alltaf framgengt og þau 

bíða þar til eftir að þau eru gift.29 Sama boðskap má sjá í Twilight. Bella biður Edward 

um að njóta ásta með sér en hann neitar ávallt þar til eftir þau eru gift. Stephanie 

Meyer er mormóni og hægt er að finna trúarleg áhrif í seríunni.30 Bella heldur sig frá 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Snitow. ,,Mass Market Romance” Bls 314-315 ,,In his [Parisi] view, sex is these novels’ 
real raison d'être”  
27 Snitow. ,,Mass Market Romance” Bls 311. 
28 Meyer, Stephanie. Twilight. Atom. Stóra Bretland. 2007. Fyrst gefin út 2006. Bls 261. 
29 Snitow. ,,Mass Market Romance” Bls 310. ,,The heroine gets her man at the end, first, 
because she is an old-fashioned girl (that is code for no premarital sex)” 
30 Aleiss, Angela. ,,Mormon Influence, Imagery Run Deep Through ‘Twilight’”  
The Huffington Post Online. Heimild sótt 02.04.2013 
http://www.huffingtonpost.com/2010/06/24/mormon-influence-imagery_n_623487.html  
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tei, kaffi, áfengi og reykir ekki. Þótt Bella lýsir vampírunum oft sem guðslegum og að 

fegurð þeirra sé ómennsk eru þær algjörlega kynferðislausar, ólíkt eldri sögum af 

vampírum sem sýna þær mjög svo í kynferðislegri mynd.31  Þó svo Harlequin, 

Twilight og Fifty Shades eigi margt sameiginlegt er að finna breytur á milli þeirra, svo 

sem trúarlegu skoðanir höfundanna. Sem gerir það að verkum að Twilight serían 

heldur í eldri gildin úr Harlequin þar sem bókin einblínir á ekkert kynlíf fyrir 

hjónaband en kynlíf var einmitt það eina sem E.L James þótti vanta í Twilight og 

skrifaði hún því sína eigin útgáfu, Fifty Shades sem er líkari meira krassandi bókum 

Harlequin. Fifty Shades geymir samt ýmsar tilvísanir í fyrirrennara sinn, Christian 

getur ekki lesið hug Önu en hann getur lesið líkama hennar í staðin.32 

 

Ráðgátur Modlenski. 
 
Modlenski segir að eitt af því sem heilli lesendur Harlequin-bókanna séu tvær 

ráðgátur. Önnur þeirra, sem er yfirleitt endurtekin trekk í trekk snýst um það hver 

vegna hetjan er sífellt að gera grín að kvenhetjunni og afhverju hann er henni svona 

oft reiður. Edward og Christian eru báðir sekir um að gera oft grín að kærustum 

sínum. Í flestum tilfellum er beinist grínið að sakleysi eða reynsluleysi þeirra, 

sérstaklega í samanburði við aldur þeirra. Modlenski segir að með því að gera 

konurnar saklausar sé hægt að setja þær í kynferðislegar aðstæður án þess að gera þær 

ábyrgar fyrir aðstæðunum. Bella hefur þann vana að bíta í vörina, rétt eins og Ana, en 

ávani Önu kveikir svo ótrúlega í Christiani að hann ræður varla við sjálfan sig.33 Eins 

og áður kom fram er þetta eitt af brögðum Harlequin. Hversdagslegum aðstæðum eða 

venjulegri hegðun kvenhetjunnar, svo sem að bíta í vörina á sér, er lýst til að gera 

hana kynferðislegri. Þó er munur á milli Twilight ásamt Fifty Shades og Harlequin-

bókanna. Í Harlequin ná söguhetjurnar ekki saman fyrr en í lok sögunnar og 

söguþráðurinn snýst að mestu leyti um andúð þeirra hvort á öðru – sem er í raun ást í 

dulbúningi. Þegar karlhetjan gerir grín að eða lítið úr kvenhetjunni er það aðeins til að 

fela tilfinningar sínar. Yfirlæti Edward og Christian Grey beinist að yngri aldurs 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
31Hér má nefna Dracula eftir Bram Stoker (1897). Interview with the Vampire eftir Anne 
Rice. (1976) 
32 James. Fifty Shades of Grey. Bls 157. 
33 James. Fifty Shades of Grey. Bls 266. ,,I can’t keep still if you’re going to bite that lip” 
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stúlkanna, þeir eru eldri og veraldlegri en þær og þar með vita þeir meira. Reiði 

karlhetjunnar er auðsjáanleg í báðum bókum. Edward reiðist Bellu iðulega, oftast þó 

fyrir að stofna sjálfri sér í hættu og fyrir að eyða tíma með fólki sem hann telur slæmt, 

meðal annars Jacob og varúlfahjörð hans. Christian verður Önu reiður, til dæmis, 

þegar hún klárar ekki matinn sinn, reynir að snerta hann eða þegar hún ranghvolfir 

augunum og segir ekki ,,vinsamlegast”. Hin ráðgátan sem Modlenski greinir frá er 

afhverju karlhetjan sér söguhetjuna sem frábrugðna öllum öðrum konum34 Það tengist 

því sem nefnt var hér áður. Harlequin kvenhetjurnar eru látlausar og útlitli þeirra er 

aldrei ýtarlega lýst. Bellu og Önu finnst þær báðar vera mjög hversdaglegar í útliti, 

skammast sín fyrir hve klaufskar þær eru, hafa enga hæfileika og finna til minnimáttar 

þegar þær bera sig saman við aðrar konur.35 Síðan skilja þær ekki afhverju svona 

myndarlegir menn eru á höttunum eftir þeim. Þessir myndarlegu menn skilja síðan 

ekki afhverju þær sjá sig ekki eins og þeir gera. Edward bendir Bellu á að allir 

strákarnir í skólanum hafi fallið fyrir henni á meðan Christian er sífellt að segja Önu 

að hún viti ekki hversu kynþokkafull hún er. Konur vilja lesa um aðrar konur sem eru 

ekki fullkomnar en laða samt karlmenn að sér, sérstaklega einhvern sem nánast 

fullkominn (í þeirra augum). Radway segir að konur lesi ástarsögur til að finna sig í 

textanum.36 Þegar Bella kemst hinsvegar sem næst fullkomnun –er hún orðin vampíra, 

nokkuð sem konur ættu að gera sér grein fyrir að sé óraunverulegt og þar með ekki 

fullkomnun sem hægt er að bera sig saman við. En afhverju falla karlhetjurnar fyrir 

þessum stelpum? Þeir hafa sterkar skoðanir á hlutunum, búa yfir miklum hæfileikum, 

eru ríkir og veraldlegir Afhverju vilja þeir þá feimnar og venjulegar stelpur? Gæti 

verið að með því að velja sér stelpur sem eru óreyndar og með persónuleika sem er á 

við óskrifað blað geti þeir notað þær til að tileinka sér þeirra eigin persónueinkenni? 

Bella deyr fyrir ástina og endar sem vampíra eins og Edward, á meðan sauklausa 

jómfrúin Ana er tilbúin til þess að verða kynlífsþræll Christians svo hún haldi honum. 

Þetta gerist ekki yfir nóttu, það tekur að sjálfsögðu tíma fyrir karlmennina að breyta 

stúlkunum. Edward er í fyrstu mótfallinn hugmyndinni um að gera Bellu að vampíru 

og það er ekki fyrr en í lokabók seríunnar sem hann breytir henni. Bella þarf að deyja 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Modlenski. Loving With a Vengeance. 27%. Bls 30 af 138. Location 989/3843 
35 James. Fifty Shades of Grey. Bls 3-4. ,,How does she do it? Even ill she looks gamine and 
gorgeous, strawberry blond hair in place and green eyes bright, although now red rimmed 
and runny”  
36 Radway, Janice. Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature. 
Univeresity of North Carolina. Bandaríkin. 1984. Amazon Kindle útgáfa. 27% Location 1063 
af 4075.  



! 12!

svo þau geti átt framtíð saman. Fifty Shades er nú ekki jafn dramatísk þar sem hvorugt 

þeirra deyr en Christian tekst ætlunarverk sitt. Það líður ekki á löngu þar til hann sýnir 

Önu ,,rauða herbergis” og kynnir hana fyrir BDSM kynlífi og í fyrstu samþykir hún 

með bros á vör því hún er óreynd og hefur ekkert til að bera boð hans saman við. Það 

er ekki fyrr en hann bókstaflega lemur hana of fast með belti sem hún yfirgefur hann, 

þó aðeins í stuttan tíma. Bæði Edward og Christian falla fyrir stelpum, sem hafa 

ekkert sérstakt upp á að bjóða fram yfir aðrar stelpur, því það er auðveldara að breyta 

þeim en konum með sterkar skoðanir í þá mynd sem þeir vilja. Seinni kenningu 

Modlenski er þá hægt að svara svo, að ástæðan fyrir því að karlhetjan fellur fyrir 

þessum ákveðnu stúlkum, er vegna þess þær hafa lítið upp á að bjóða og eru án 

afgerandi eiginleika sem gerir karlmanninum auðvelt að móta kvenhetjuna í þeirra 

mynd.  

  Modlenski segir að karlhetja Harlequin noti kynferði sitt til að refsa og 

auðmýkja konurnar. ,,I doubt if you would be prepared for the retrubition I would 

exact” 37  er með algengari setningunum, þó hún hljómi ekki alltaf svona, sem 

karlhetjan segir við kvenhetjuna. Þó svo setningin eigi að gefa til kynna hversu 

mikillar kynferðislegrar þrá karlmaðurinn býr yfir til kvenhetjunnar þá hljómar hún 

frekar eins og hótun. Modlenski er á sömu skoðun og túlkar það svo að þessi orð feli í 

sér að hann ætli að losa um uppsafnaðar kynferðislangana  til kvenhetjunnar. Hún 

tengir þessa löngun við hugafar nauðgara, löngunin til að ráða, auðmýkja og gera lítið 

úr sé oft dulbúin sem kynferðisleg löngum. Hún segir einnig að oft sé hárfín lína á 

milli þess að vera laminn og kysstur í Harlequin. Að söguhetjan eigi oft von á 

barsmíðum þegar hún verði síðan kysst.38 Það er stór munur þar á milli en afhverju 

eru mörkin þá svona óskýr? Koss Jacobs og Bellu hefur vakið upp óhug meðal marga 

vegna þess hversu ofbeldisfullur hann er talinn vera. 39  Ofbeldið er síðan enn 

augljósara í Fifty Shades þegar Christian túrtappa úr leggöngum Önu, án hennar leyfis 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Modlenski. Loving With a Vengeance. 29% Bls 34 af 138 Location 1067 af 3842 
 
39 Meyer, Stephanie. Eclipse. Atom. Stóra Bretland. 2007. Bls 330-331,, His lips crushed 
mine, stopping my protest. He kissed me angrily, roughly, his other hand gripping tight 
around the back of my neck, making escape impossible. I shoved against his chest will all my 
strength, but he didn't even seem to notice. His mouth was soft, despite the anger, his lips 
molding mine in a warm, unfamiliar way. I grabbed at his face, trying to push it away, failing 
again. He seemed to notice this time, though, and it aggravated him. His lips forced mine 
open, and I could feel his hot breath in my mouth. Acting on instinct, I let my hands drop to 
my side, and shut down. I opened my eyes and didn't fight, didn't feel... just waited for him to 
stop”  
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og fleygir honum í ruslið og stundar með henni kynmök í kjölfarið.40 Að fjarlægja 

eitthvað úr líkama viðkomandi án leyfis hlýtur að teljast jafn mikil árás og að að 

stinga einhverju inn í hann.41 Ofbeldi er áberandi í orðalagi textans, ,,he slaps me 

hard”, ,,his sudden assault” ,,claiming and possessing me, and I revel in the force he 

uses” 42  og er þetta aðeins brot af þeim lýsingum sem eru notaðar.  Í hegðun 

sögupersónanna, hvernig karlmennirnir ráða og konurnar eru undirgefnar, í því 

hvernig orðalag er notar felst, árás, ofbeldi og oft niðurlæging talið venjulegt. 

Ofbeldisfull hegðun karlhetjunnar verður síðan aðeins meiri þegar Bella og Ana 

aðlagast henni og sýna aldrei mótþróa. Aðdráttarafl er orðað á eftirfarandi hátt: ,,It is 

partially your fault. If you didn’t smell so appallingly luscious, he might not have 

bothered”. Þannig má sjá að hún tekur á sig sökina. Þegar henni er hún er við það að 

verða fyrir hópnauðgun, segir Edward að aðeins hún gæti komið sér í vandræði í 

þessum bæ. Þar sem bærinn átti víst að vera öruggur hlýtur það að vera henni að 

kenna að þegar hún verður næstum því fyrir árás. Ályktun sem þessi styrkir aðeins þá 

hugmynd að konur þurfi að gæta sín. Í staðinn fyrir að kenna strákum ekki að nauðga 

er stelpum kennt að passa sig og þegar þær passa sig ekki nóg er þeim kennt jafnvel 

meira um. Þetta er ekki aðeins dæmi um þær ráðgátur sem Modlenski talar um í 

Harlequin heldur einnig dæmi um nauðgunarmenninguna sem við lifum við. 43 

Gerandinn kennir fórnarlambinu um og samfélagið (eða eins og í þessu tilfelli, 

lesendur) sýna honum samúð. Í bókunum er hegðun karlhetjunnar útskýrð þannig að 

hann búi yfir svo mikilli kynferðislegri löngun til hennar því hún ber sig á þann hátt 

að hann ræður ekki við sig nálægt henni. Þó svo hún sé að gera eitthvað jafn saklaust 

og að teygja sig að hárri hillu eða bíta í vör sína. Ef hegðun karlhetjunnar er útskýrð á 

þann hátt að hann þurfi að losa um kynferðislega þrá til kvenhetjunnar, afsakar það þá 

hvernig hann kemur fram við hana? Er það nægileg útskýring fyrir kvenhetjurnar og 

lesendur bókanna að hann elski og þrái konuna svo mikið að hann taki það oft 

líkamlega út á henni? Christian Grey vill frá upphafi gera BDSM samning við hana 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 James. Fifty Shades of Grey. Bls 430  
41 Strákarnir í Steubenville málinu voru ákærðir og dæmdir fyrir að stinga fingrum inn í 
leggöng fórnarlambsins. 
42 James. Fifty Shades of Grey. Bls 196.  ,,He pushes both my knees up the bed so my behind 
is in the air, and he slaps hard. I can react, he plunges inside me. I cry out - from the slap and 
from his sudden assault”  
43 Force. ,,What is Rape Culture” Upsetting Rape Culture.com. Heimild sótt 27.04.13 
http://www.upsettingrapeculture.com/rapeculture.html  
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og þegar hún biður um að upplifa hinn raunverulega  Christian, endar hann á því að 

lemja hana með belti sínu svo fast, að hún flýr hann. Uppsöfnuð þrá hans til hennar 

leiðir til líkamlegs ofbeldis, sem er það sem Ana tekur eftir en ekki andlega ofbeldið 

og stjórnsemi hans.  

  Modlenski segir að löngunin eftir þessum bókum sé að miklu leyti bundin í 

hefndarfantasíunni,44 það er konan geti á endanum náð sér niðri á manninum sem 

hefur auðmýkt hana svo mikið hingað til. Í bókum Meyer og James lýsa stelpurnar 

aldrei yfir löngun til að hefna sér á mökum sínum. Það myndi sýna fram á sjálfstæða 

hugsun og að þeim líki illa framkoma þeirra en eins og áður var sýnt fram á eru 

stelpurnar án skoðana. Þær leyfa öðrum að koma fram við sig eins og öðrum hentar, 

þær eru kysstar þegar þær vilja ekki vera kysstar og neyddar til þess að borða þegar 

þær eru ekki svangar. Hefndarhugur fylgir hugsun sem þær hafa ekki sýnt hingað til. 

  Eins og áður kom fram er töluvert af losta og kynferðislegri þrá í Harlequin-

sögunum en ávallt er haldið í þá hefð að ekkert kynlíf á sér stað milli söguhetjanna 

fyrr en eftir hjónaband. Twilight heldur í sömu gildi og Harlequin bækurnar boða en 

sleppir alveg kynferðislegum lýsingum á kossum og káfi milli Edwards og Bellu. 

Fifty Shades lýsir aftur á móti kynferðislegum athöfnum í smáatriðum, hver einasti 

koss er klámgerður og kynlífsatriði er lýst á eftir hvor öðru Einnig er karlhetjan 

ákveðin andhetja þar sem hann er strax í upphafi með yfirlýsingar þar sem hann segist 

ekki hafa áhuga á hjónabandi eða barnseignum seinna meir - og alls ekki með 

kvenhetjunni. Hann vill hana aðeins kynferðislega. 

 

Nauðgunarmenning. 
 
Nauðgunin í smábænum Steubenville í Ohio fylgi Bandaríkjanna er áhugavert mál 

sem hefur fengið mikla athygli á seinustu misserum. Ungri stúlku, sextán ára að aldri, 

var nauðgað af tvem strákum. Það sem einkenndi þetta mál var mikil umfjöllun um 

málið á internetinu en myndband og myndir af atvikinu fór um netheimana. Fólk sem 

fann sig knúið til að tjá sig um málið var allt annað en orðmilt margir fordæmdu 

stelpuna og vörðu strákana. Meðal annars var sagt að stelpan hafi sjálf komið sér í 

þessar aðstæður þar sem hún dó áfengisdauða og var undir lögaldri. Þar sem hún sagði 

ekki nei, enda gat hún það ekki þar sem hún var meðvitundarlaus, var þetta henni 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Modlenski. Loving With a Vengeance. 30% Bls 35 af 138. Location 1104 af 3842 
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sjálfri að kenna, er meðal þess sem. Fórnarlambið fékk nánast allan bæinn á móti sér 

og fyrir utan að missa vini var orðspor hennar dregið í svaðið - og ekki aðeins hennar. 

Ákveðinn bloggari fann sig knúna til að verja sig gagnvart ógrynni af persónuárásum 

eftir að hún birti myndir af öllum þeim ummælum sem fordæmdu fórnarlambið á 

samskiptarnetmiðlum líkt Twitter og Facebook. Meðal þeirra árása sem bloggarinn 

þurfti að verja sig fyrir var frá fólki sem hún taldi sína nánustu vini.45 Nánast allt 

samfélagið sýndi samstöðu með gerendunum þar sem framtíð þótti björt fyrir þá því 

þeir þóttu vera efnilegir íþróttamenn.46 Þegar Woolf sagði að íþróttir þættu merkilegri 

en áhugamál kvenna47 hefði engan grunað að þær þættu einnig merkilegri en réttindi 

þeirra sem er nauðgað. Þetta mál, ásamt öðrum sem hafa komið í upp í kjölfarið48 49 50 

hafa staðfest tilvist nauðgunarmenningarinnar sem er einnig augljós í  Twilight 

seríunni og Fifty Shades þríleiknum. Samúðin liggur með gerendanum, sem eru báðir 

óvenju klárir. Ekki er tilgreint hvort Christian eða Edward séu efnilegir íþróttamenn 

en Christian er efnilegur viðskiptamaður og Edward er myndarlegur, listrænn og er 

sérstakari vampíra en aðrar þar sem hann getur lesið hugsanir. Eins og áður var bent á 

er þessi söguþráður ekki nýr og í raun kemur það á óvart að jafn gamla og kjánalega 

formúla og Harlequin sé að finna í nútímaskáldsögum, í bókum sem njóta töluvert 

meiri vinsælda en nokkur Harlequin bók gerði.51 Vinsældir þessara sagna bera vott 

um varhugaverða stednu þar sem þær endurspegla að miklu leyti þau viðhorf sem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Goddard, Alexandria. ,,I am the Blogger who Allegedly “Complicated” the Steubenville 
Gang Rape Case – And I wouldn’t Change a Thing” Xojane.com. Heimild sótt 27.04.13. 
http://www.xojane.com/issues/steubenville-rape-verdict-alexandria-goddard  
 
46 Edwards, David.. ,,CNN grieves that guilty verdict ruined ,promising” lives of Steubenville 
rapists” The Raw Story. Heimild sótt 02.05.13 http://www.rawstory.com/rs/2013/03/17/cnn-
grieves-that-guilty-verdict-ruined-promising-lives-of-steubenville-rapists/ 
47 Woolf, “Speaking crudely, football and sport are ‘important’; the worship of fashion, the 
buying of clothes ‘trivial’”  
48 Hanna, Jason. ,,Lawsuit planned after alleged rape victim’s suicide” CNN Online. Heimild 
sótt 26.04.13 http://edition.cnn.com/2013/04/15/justice/california-rape-lawsuit  
 
49 Newton, Paula. ,,Canadian teen commits suicide after alleged rape, bullying” CNN Online. 
Heimild sótt 27.04.13. http://edition.cnn.com/2013/04/10/justice/canada-teen-suicide  
 
 
50 MBL. ,,Þarna voru nöfn fólks sem ég taldi vera vini mína” Mbl.is. Heimild sótt 27.04. 13. 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/04/08/nofn_folks_sem_eg_taldi_vini_mina/  
 
51 Cadden, Mary og Memmott, Carol.,,Twilight series eclipses Potter records on Best-Sellin 
list” USAToday. Heimild sótt 27.04.13 http://usatoday30.usatoday.com/life/books/news/2009-
08-03-twilight-series_N.htm  
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virðist vera ríkjandi þegar það kemur að gerendum og fórnarlömbum. Segja má að 

Twilight bókaserían ásamt Fifty Shades þríleiknum, staðfesti bæði á prenti og sem 

kvikmyndir, tilhneigingu samfélagsins að fordæma fórnarlambið og dýrka þá sem 

skara framúr, hvort sem það sé á sviði íþrótta, viðskiptalífs eða almennt. Það sem 

vakti með hörðustu viðbrögðin í Steubenville málinu var fréttamennskan sem greindi 

frá dómnum. Í frásögn sinni um réttarhöldin sýndu tveir fréttamenn strákunum sem 

voru ákærðir fyrir nauðgunina, mikla samúð á meðan þeir minntust ekki á 

fórnalambið. Nokkrar fréttastöðvar (meðal annars sú fréttarsöð sem hafði áður sýnt 

fram á samúðina með gerendunum) minntust á fórnalambið, þegar þær nafngreindu 

óvart fórnarlambið.52 Bæði atvikin vöktu óhug og reiði meðal áhorfenda og fólk 

krafðist afsökunarbeiðna frá báðum fréttarstöðunum. Enn er verið að bíða eftir þeirri 

afsökunarbeiðni.53 Til að sjá hversu djúpt samúðin liggur með gerandanum þarf að 

skoða Fifty Shades betur, nánar tiltekið þarf að skoða Christian Grey.  

  Strax í upphafi kemur fram hversu sjálfsöruggur Christian er og ekki líður á 

löngu þar til maður sér hversu stjórnsamur hann er. Hann gerir Önu taugaóstyrka 

nálægt sér og eftir að samband hennar hefst fer hann að reyna stjórna henni. Hann vill 

algjörlega stjórna flestum sviðum lífs hennar, allt frá því hvaða bíl hún keyrir, hversu 

margar máltíðir hún borðar ásamt hvað hún borðar, hvaða fólk hún hittir og hvernig 

hún yrðir á hann. Hann fær ávallt sínu framgegnt. Hann leyfir Önu ekki að snerta sig á 

ákveðnum stöðum en þau stunda sadó/masó kynlífið að hans beiðni. Hann sýnir Önu 

ríkidæmi sitt á margskonar hátt, svo sem með þyrluferðum, svfflugi og kaupir rándýra 

frumútgáfu af uppáhaldsbókinni hennar. Það er ekkert skrýtið að Anastasia falli fyrir 

honum en hún var bókstaflega skrifuð til þess. Hún hefur enga fyrri reynslu af 

kynferðislegum samböndum og engann til að bera hann saman við. Eins og áður kom 

fram eru kvenhetjurnar eins og óskrifað blað til þess að lesendur eigi sem auðveldara 

að setja sig í fótspor þeirra en í Fifty Shades er það einnig mikilvægt fyrir gang 

söguþráðins. Með því að hafa Önu án eiginleika, að gera hana sem mest 

hversdagslega og möguleiki er á, á Christian auðveldara með að yfirfæra sínar kenndir 

yfir á hana, sem honum tekst auðveldlega. Ef Ana hefði búið yfir sterkari skoðunum á 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Fung, Katherine. ,,CNN, Fox News, MSNBC Air Name of Steubenville Rape Victim” The 
Huffington Post Online. Heimild sótt 27.04.13 
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/18/fox-news-steubenville-rape-
victim_n_2901635.html 
53 Garcia, Gabriel.,,CNN: Apologize on air for sympathizing with the Steubenville rapists” 
Change.org. Heimild sótt, 27.04.13. http://www.change.org/petitions/cnn-apologize-on-air-
for-sympathizing-with-the-steubenville-rapists  
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hlutunum eða vissi hvernig tilhugalíf fer yfirleitt fram og hefði hún ekki hrífst af öllu 

því sem Christian gerði hefði hegðun hans án efa verið túlkuð sem of ágeng. Þá hefði 

söguþráður bókarinnar verið allt annaar og ekki passað jafn vel inn í 

nauðgunarmenninguna.  

  Það er ekki fyrr en Ana verður fyrir líkamlegu ofbeldi sem hún skynjar 

hættuna við hann og hefur rænu á því að koma sér frá honum. Eftir það atvik gistir nú 

samt eina nótt í viðbót, hún er nú ennþá sama Ana. Þrátt fyrir að Christian sé 

stjórnsami gerandinn og árásarmaðurinn, þá endar hann samt í hlutverki 

fórnarlambsins. Ástæðan fyrir því að hann leyfir ekki öðrum að snerta sig er sú að 

hann var beittur ofbeldi sem barn, sem skildi eftir sig andlegt ör. Einnig var hann 

sjálfur aðeins barn þegar hann var kynntur fyrir sadisma- og masókismakynlífi. Hann 

ræður því ekki hvernig hann er í dag því hann var skemmdur í æsku, Christian Gray er 

óttarlegt grey. Gerandinn er orðinn að hinu raunverulega fórnarlambi. 

  Það er auðveldara að tala um Fifty Shades í sambandi við 

nauðgunarmenningu, þá sérstaklega Steubenville málið þar sem kynlíf er í forgrunni 

söguþráðarins. Birtingarmynd kynjanna er þó einnig varhugaverð í Twilight seríunni. 

Edward kennir Bellu um þegar henni er næstum því hópnauðgað. Þar að auki er það 

hann sem kynnir hana fyrir vampírunum sem vilja ekkert heitara en að myrða hana en 

aftur er sökinni komið yfir á hana, þar sem lyktin af henni er ómótstæðileg fyrir 

vampírur. Bella leyfir Jacob að kyssa sig þegar hún vill það ekki, hún deyr fyrir 

kærastann sinn, hún er húsfreyja föður síns og var bókhaldari móður sinnar. Bella og 

Ana verða seint taldar góðar fyrirmyndir fyrir ungar stúlkur en hvorug þeirra var 

ætlað að vera ein. Fifty Shades var upprunalega kynórar konu sem var gefin út sem 

kynferðisleg öðrvun fyrir lesendur sem náði heimsvinsældum. Hægt er að álykta að 

E.L James hafi ekki eytt miklum tíma í að fullkomna kynhlutverkin svo þau 

endurspegli ekki staðalmyndir kynjanna. Bækurnar eru ætlaðar til afþreyingar og þess 

vegna sýna þær ríkjandi viðhorf til kynjanna  sem við köllum nauðgunarmenningu. Ef 

bækurnar endurspegla aðeins fyrirbæri sem eru töluvert stærri en þær – almennt 

viðhorf til nauðgana, kynhlutverka og fordæmingu fórnarlamba - hvernig í 

ósköpunum er þá hægt að útskýra vinsældir þeirra? Er svarið við þeirri spurningu svo 

einfalt sem að þetta er það sem við við lesa? Er nauðgunarmenningin svo sterk að hún 

hafi jafnvel áhrif á lesendann, að hann gerir sér ekki grein fyrir því að það sem hann 

er að lesa er niðurlæging? Þá er komið að kenningum Radway. 
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Radway og rómanslesendur. 
 
Eiga kenningar Radway um ástarsögur enn við, það er, sú kenning að þú lest sem þú 

vilt upplifa. Þú vilt lesa það sem þér þykir aðdáunarvert eða rómantískt. Radway 

rannsakaði þær sem lesa ástarsögur, og lagði ekki áherslu á formúlu þeirra, ólíkt 

Modlenski sem skoðaði byggingu Harlequin bókanna.  

  Radway skoðaði meðal annars hvað lesendum ástarsagna fyndist einkenna 

góða ástarsögu. Radway heldur því fram í Reading the Romance að  Harlequin sé 

flókin, félagfræðileg niðurstaða útgefenda og ritsjóra og bókunum sé komið í það 

form sem selst. Radway segir, í samvinnu við lesendahóp sinn, að til þess að bók 

teljist sem góð ástarsaga verði ákveðin upplausn fyrir sögupersónurnar að gerast. Í 

raun segir Radway það sama og Wolfgang Iser í bók Modlenski um ,,advanve 

retrospection”, Modlenski túlkaði kenningu hans svo að lesandinn veit meira en 

sögupersónur um þær tilfinningar sem eru innra með þeim, þá túlkar Radway það svo 

að lesandinn veit hvernig bókin muni enda. Það eina sem skiptir lesandann máli er 

hamingjusamur endir.  Modlenski sagði að lesendur sýni sögupersónum skilning ef 

hann veit hvernig sögupersónum líður í raun, hægt er að túlka kenningu Radway á 

sama hátt, nema lesandinn sýnir sögupersónum skilning ef lesandinn veit að hann 

muni upplifa hamingjusaman endi að sögulokum. Allar þær hremmingar sem 

sögupersónur ganga í gegnum, þá sérstaklega kvenhetjan eru í lagi, því persónurnar 

enda hamingjusamar.54  

Samkvæmt rannsókn Radway þarf innri barátta kvenhetjunnar að koma fram, þar sem 

hún gerir upp við sig hvort þrá hennar til karhetjunnar sé meiri en hún metur sín eigin 

gildi. Gildi er enn dulkóði yfir ekkert kynlíf fyrir hjónaband. Ef þær bækur sem seljast 

vel draga upp mynd af stjórnsömum karlmönnum og konum sem vilja láta stýra sér, 

vaknar upp spurningar um hvort samfélagssýnin á staðalhlutverk kynjanna sé svona 

brenglup eða hvort þetta sé aðeins skammur flótti inn í skáldaðan heim? Er þetta flótti 

þar sem lesendur, að lang mestu leyti kvenmenn, geta upplifað sig sem madonnu og 

hóru á sama tíma?  

  Radway gerði könnun meðal lesendanna og meirihluti þeirra sagði að nauðgun 

og einhverskonar líkamlegt ofbeldi gagnvart söguhetjunum var í efsta sæti yfir það 

sem ætti aldrei að koma fram í ástarsögum. Eins og áður var sagt er óhamingjusamur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Radway. Reading the Romance. 28% Location 1116 af 4075. 



! 19!

endir eitthvað sem dyggir lesendur ástarsagna vilja ekki sjá.55 Lesendur hjá Radway 

nefndu ekki sterka konu sem það mikilvægasta í fari hetjunnar. Lesendur sögðu 

mikilvægast væri að hún sé klár, með góða kímnigáfu og sjálfstæð. Þar á eftir þótti 

lesendum mikilvægt að hún væri kvenleg.56 Radway túlkar þessar niðurstöður sem 

svo að konurnar vilji lesa ástarsögu sem sýni raunverulegt líf, nema hamingjusamara. 

Ein bókaútgáfa segir í skilmálum sínum við höfunda að ekki sé mælt með nauðgunum 

en ef höfundinum finnst nauðgunin koma einhverju til skila innan söguþráðarins er 

hún leyfileg. Ef höfundi finnst nauðgun nauðsynlega vanta í söguþráðinn þarf 

höfundurinn að passa að hún sé aldrei ofbeldisfull, á máta sem þekkist í 

raunveruleikanum. Slík nauðgun skal aldrei gerast á milli karl og kvenhetjunnar. Ef 

nauðgun á sér stað milli þeirra er konan í raun ,,aðeins” tekin með valdi því  

karlmaðurinn misskildi hegðun hennar eða það kemur í ljós að karlhetjan er svo 

ástfanginn af kvenhetjunni, að ást hans til kvenhetjunnar var svo yfirþyrmandi að 

hann réði ekki við sig. Ef ,,raunveruleg” nauðgun þarf að koma fram í bókinni skal 

hún aldrei vera á milli karl og kvenhetjunnar heldur ávalt annarra sögupersónanna og 

aðeins ef hún færir söguþráðinn áfram.57 Ekki eru allir lesendur ástarsagna hinsvegar 

ánægðir með þessa þróun. Ein af þeim sem var í leshóp Radway sagðist fyllast 

viðbjóði þegar hún sá hversu ágeng karlhetjan er við kvenhetjuna og hegðun hans er 

ávallt réttlætanleg ef hún er í nafni ástarinnar. Í þessu samhengi var verið að ræða 

Harlequin, sem allir eru sammála um að þeim þykja bækurnar sýna aukið ofbeldi af 

hendi karlmanna. Þær sögðu að í bókunum sé gefið í skyn að ofbeldi væri í lagi ef því 

er ekki lýst ýtarlega, ofbeldinu sé stjórnað og augljóslega hægt að rekja til ástríðu eða 

öfundsýki karlhetjunnar. 58  Radway segir að karlmaður sem gefst ekki upp sé 

ástríðufullur í augum lesenda og hafi karllægt vald, hinn ,,rétti” karlmaður sætti sig 

ekki við það þegar kona ætluð honum segir nei. Þó bækurnar snúa að miklu leyti að 

kynferði kvenna, sem er gert til að veita kvenkyns lesandanum örvun, þá þarf sjálf 

kvenhetjan ekki að taka ábyrgð á kynferðislegri hegðun sinni. Sá sem ber ábyrgð á 

aðgera hana að kynveru er á endanum ávallt karlmaður.59  

  Þannig er hægt að álykta að í ástarsögum sem þessum, sé ekki hægt að nauðga 

þeim sem þú elskar. Ef þú elskar fórnarlambið er það ekki nauðgun heldur aðeins 
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yfirlýsing um tilfinningar þínar og kynferðislegrar löngunar til stelpunnar sem hingað 

til fór lítið fyrir, eins og Modlenski segir um Harlequin konurnar. Af þessu að dæma 

lýsir Twilight aðeins dæmigerðu sambandi sem fylgir formúlu. Fifty Shades er þannig 

ekki dæmi um nauðgunarbókmenntir því Christian tjáir Önu ást sína þegar líður á 

söguþráðinn. Þegar Edward fylgist með hverju skrefi Bellu hefur hann stjórn á hegðun 

sinni, þar sem hann skerst aldrei inn í leikinn nema þegar hún er í hættu. Í staðinn 

kennir hann henni aðeins um það.  

  Það er dæmi um hversu brenglað viðhorf til kynferðislegra árása er að í 

sumum tilfellum er talið að nauðganir geti verið partur af söguþræði ástarsagna, að 

nauðgun gæti á einhvern hátt færð söguþráðinn áfram. En hvaðan kemur þetta 

staðlaða viðhorf? Hvað segir það um okkar veruleika að reglur eru settar innan 

skáldskapar um nauðgun svo það veki ekki reiði og blöskri lesendanum og á sama 

tíma má möguleg nauðgun ekki skemma upplifum þeirra sem hafa væntingar til 

söguþráðarins. Af hverju þarf jafn viðkvæmt efni og nauðganir til að byrja með að 

koma fyrir í bókum þar sem umfjöllunarefni þeirra á að vera ást? Til þess að geta 

skrifað um nauðganir þarf að fylgja settum reglum sem Radway nefnir frá 

útgefandanum sem setti höfundum sínum skilmála um nauðganir ef þær eiga koma 

fyrir í söguþræði bóka. Því má ekki gleyma að ef það eru tilfinningar bakvið 

nauðgunina í tilfelli aðal söguhetjanna, er ekki um nauðgun að ræða, heldur 

ástaryfirlýsingu – sem lesandinn veit af gegnum ,,advance retrospection”. 

  Ann Snitow ræðir um Helen Haze í grein frá fyrri hluta níunda áratugarins. 

Hazen hélt því fram að nauðgunar-fantasían sé partur af rómantík og rómantík sé 

partur af heilbrigðu ímyndunarafli kvenna. Hazen var sjálf mikill aðdáandi ástarsagna, 

þannig að það er ekki skrýtið að hún hafi varið nauðganir í skáldskap og 

ímyndunarafli. Hazen gagnrýnir þá femínista sem vara við nauðgunar-fantasíunni. 

Hazen heldur því fram að nauðgunar ástarsagan sé heilbrigð því konan sigrar ávallt 

karlmanninn. Hann nauðgar henni í upphafi en hún sigrar á endanum þar sem hún nær 

að breyta hvötum hans yfir í ást. Hún segir að ástarsögur byggðar á femínisma séu í 

raun ófemískar þar sem í þeim ástarsögum endar konan ein og óhamingjusöm og því 

séu ástarsögur sem enda á þann hátt ekki dæmi um femíniskt verk.60 Samkvæmt 

Snitow snúast kenningar Hazen í grunninn um það að konur vilji láta bjarga sér.61 

Þessi kenning Hazen, eins varasöm og hún hljómar, má skoða í ljósi Twilight og Fifty 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Snitow, Ann. ,,Sweet Savage Romance” The Nation. Gefið út 08.10.83. Bls 313 
61 Snitow. ,,Sweet Savage Romance” Bls 314 
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Shades. Hvorki Bellu né Önu er nauðgað frá upphafi en þeim er stjórnað, þeim er 

breytt, þeim er hótað og þeim er kennt um. Ómeðvitað (sérstaklega Bellu og Önu 

ómeðvitað) eru þær gerðar að fórnarlömbum. Christian og Edward eru báðir lokaðir 

tilfinningalega og hafna kröfum þeirra um skuldbindingu við þær. Þó er aldrei hægt 

að halda því fram að nauðgun eigi sér stað. Þrátt fyrir að Christian sé við stjórnvöllinn 

og kynlífið þeirra sé ofbeldisfullt, þá er ekki hægt að segja að hann nauðgi henni. 

Þegar hann fjarlægir túrtappa úr henni er það ákveðið form af árás en annað sem fer á 

milli þeirra er með samþykki Önu. Engin nauðgun á sér stað í Twilight eða Fifty 

Shades, það þarf að koma skýrt fram. Allt er gert með samþyki Önu og með samþykki 

Christians, enda er bókin ætluð sem skemmtun. Lesendur hefðu átt erfitt með að 

samþykja Christian sem hetju hefði hann þurft að grípa til nauðgunar til að staðfesta 

vald sitt yfir Önu. Christian staðfestir vald sitt í kynlífinu, hann hefur reynsluna fram 

yfir hana, hann stjórnar hvenær þau stunda kynlíf, hvar og hvernig. Kynhlutverkin í 

bókunum eru slæm en þau eru ekki mannskemmandi. Á sama tíma eru stelpurnar ekki 

hamingjusamar þegar þær eru fjarri karlmanna sinna. Bella fellur í þunglyndi þegar 

Edward yfirgefur hana og eina leiðin fyrir hana að þrauka þann tíma er að hlaupa í 

fang Jacob. Sama á við Önu, þegar hún skilur við Christian í lok Fifty Shades of Grey 

en hún hugsar til hans nánast hverja einustu stund. Hún er ekki lengi að taka aftur við 

honum og er ansi fljót að fyrirgefa honum barsmíðarnar með beltinu. Þær hindra ekki 

gang söguþráðarins. Frásagnarfléttan rennur betur og auðveldlegar ef þær eru án 

skoðana, þá getur hinn stjórnandi karakter, sem í þessari tegund af ástarsögu er alltaf 

karlmaðurinn, haldið valdi sínu innan sambandsins. Þar sem konurnar tileinka sér 

stöðugt persónueinkenni karlhetjunnar þá er mikilvægt að hafa aðeins eitt ríkjandi 

karllegt vald í einu. Þegar tvær karlhetjur eru til staðar á sama tíma myndast togstreita 

fyrir kvenhetjuna um hverjum hún eigi að hlýða og söguþráðurinn fer að mestu að 

snúast um hvorn hún eigi að velja, líkt og Eclipse sýnir. Bæði Jacob og Edward keppa 

um ást og athygli Bellu og þeir enda báðir á því að þurfa vernda hana því hún veit 

ekki hvort aflið hún á að yfirfæra yfir á sig. Þar sem flétta Fifty Shades þríleiksins 

getur ekki verið án Christians er Ana fljót að taka aftur upp þráðinn með honum, 

annars myndi söguþráðurinn stöðvast. 

  Lesendur Radway segja að sumar bækurnar séu of grófar fyrir þeirra smekk. Í 

sumum bókunum tíðkist jafnvel hópnauðganir sem þeir eigi erfitt með að lesa um. Á 

sama tíma finna flestir þeirra sig knúna til að klára bókina, hraðlesa hana eða flétta 

áfram til seinasta kafla til þess eins að sjá hvernig bókin endar. Samkvæmt Radway 
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breytir það engu hversu slæmt ofbeldi á sér stað bækurnar enda nánast alltaf með 

hjónabandi.62 Lesandinn sem flettir áfram til að sjá hvernig bókin endar er þá 

hughreystur við þá hugsun að kvenhetjan fékk sinn hamingjusama endi, því 

hjónabandið staðfestir að karlhetjan elski í raun kvenhetjuna. Hafi settum reglum um 

nauðgun verið fylgt eftir merkir það að nauðgun hafi í raun ekki átt sér stað, sem 

þýðir hamingjusamur endir fyrir alla. Sumar sem tóku þátt í rannsókn Radway sögðu 

að þær lesi alltaf endi bókarinnar fyrst, til að staðfestir að þetta sé sú formúla sem þær 

þekkja.63 Þar með kemur ekkert á óvart í söguþræðinum, lesandinn upplifir enga 

neikvæða spennu. Lesendur ástarsagna lesa bækurnar sér til ánægju og gefa sér tíma 

fyrir sjálfar sig,64 því þær þurfa ekki að sjá um þarfir annarra á meðan. Eins og Snitow 

segir, að lesa þýðir að maður þurfi að hætta sinna húsverkunum, bíða eftir hádegismat 

eða kaffipásunni sinni á skrifstofunni, það að lesa er mun persónulegra en aðar 

athafnir.65 Þessar bækur hafa einnig þann kost, fram yfir aðrar skáldsögur, að þær geti 

í skamma stund sjálfar upplifað þessa rómantík á milli söguhetjanna með því að 

samsama sig inn í hlutverki kvenhetjurnar. Eins og áður kemur fram í þessari ritgerð 

er auðveldara fyrir lesanda Harlequin og annarra formúlu ástarsagna að samsvara sig 

kvenhetjunni vegna þess hversu hversdagslegt útlir hennar og persónuleiki er. Ef 

lesendur vita ekki fyrirfram hvernig söguþráðurinn muni þróast, til dæmis ef verið er 

að lesa bók eftir nýjan höfund, gæti kvíði, spenna og óvissa um hvað gæti mögulega 

gerst minnkað ánægjuna við lestur. Sá sem les ávallt sama söguþráðinn býst við og 

bíður eftir sínum hamingjusama endi. Að lesa endinn fyrst er aðeins til að auka 

ánægjuna því þær þekkja formúlunni og vita að þrátt fyrir mismunandi söguþráð mun 

sagan enda vel.  

Bækurnar og í þessu samhengi er einnig átt við Twilight og Fifty Shades, veita 

ákveðna vellíðunartilfinningu fyrir lesendann, hvort sem það er að flótti í aðra veröld, 

kynferðisleg örvun eða það sjá sig sem kynveru með því að lifa gegnum kvenhetjuna. 

Þeir sem sem lásu Twilight vita hvernig Fifty Shades mun enda, óþarfi er að fletta 

áfram. Fjöldaframleiddar ástarsögur fylgja ströngum reglum til þess að þær seljist í 

sem stærstu magni.66 Þær verða að fylgja settum reglum því reglurnar hafa greinilega 

virkað hingað til. Hrottarleg nauðgun er bönnuð en margar krókaleiðir eru til svo að 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Radway. Reading the Romance. 28%. Location 1116 af 4075 
63 Radway. Reading the Romance. 78%. Location 3162 af 4075 
64 Modlenski. Loving With a Vengeance. 25% Bls 27 af 138. Location 937 af 3842 
65 Snitow. ,,Mass Market Romance” Bls 307. 
66 Snitow. ,,Mass Market Romance”  Bls 308.  
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nauðgun geti komið fram í bókinni. Ef sögurnar myndu kalla fram á neikvæðu 

upplifun myndu þær ekki seljast og í raun fara gegn tilgangi þeirra. Þær eiga sýna 

fallegar konur, gáfaðar og sjálfstæðar konur og guðdómlega karlmenn sem þrá þær, 

þó þær eru allt annað en sjálfstæðar þegar karlhetjan er nálægt. En brenglað 

menningarlegt viðhorf mótar hlutverk kynjanna þar sem karlmenn ráða og stjórna á 

meðan konurnar sem verða fyrir ofbeldi eru fordæmdar. Fifty Shades, nýjastu serían 

ber vott um slíkt viðhorf þar sem samúðin liggur að lokum með Grey, þar sem hann er 

hið raunverulega fórnarlamb. Það að hann hafi sjálfur verið misnotaðar virðist vera 

talið mikilvægara en sú misnotkun sem hann sjálfur veitir.  

 

Að lokum. 
 
Twilight og Fifty Shades eru formúlu bókmenntir, fyrirrennari þeirra voru Harlequin 

bækurnar og líkt þeim eru þær flokkaðar eftir innihaldi. Til eru Harlequin sögur þar 

sem stundað er kynlífið eftir hjónaband á meðan aðrar eru á jaðrinum og flokkast sem 

klám og ofbeldi. Twilight og Fifty Shades eru ekki barns síns tíma. Þær lýsa 

nákvæmlega sömu kynjahlutverkum og gömlu Harlequin og annarra tegunda 

ástarsagna. Ofbeldið í bókunum er talið venjulegt, hvernig orðalag textans notar 

ofbeldisfullar lýsingar á kossum og kynlífi. Ofbeldislýsingarnar er talið venjulegt því 

við sættum okkur við það nú þegar. Það er ekkert sem á að koma á óvart í þessum 

bókum því þær lýsa aðeins almennu viðhorf okkar til kynjanna. Gífurlegar vinsældir 

þeirra bera þess vitni en búið er að kvikmynda Twilight seríuna og handritið að Fifty 

Shades er í bígerð. Þegar það kemur að Twilight og Fifty Shades upplifa konur það 

sama og ástarsögu lesendur Radway. Bækurnar eru auðlesnar, með þær ímynd af kven 

og karlhetjunni sem þær telja vera rétta og þær hafa hamingjusaman endi. Innri 

baráttu kvenhetjunnar kemur fram og báðar seríurnar enda á hjónabandi. Síðan þarf 

lesendinn aðeins að gera upp við sig hvort hann vilji kynlífslýsingar eða ekki – bæði 

er í boði.  
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