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Útdráttur 

Gamanþættir hafa verið vinsælt sjónvarpsefni til fjölda ára. Í þessari 

ritgerð er fjallað um þróun karlmennskunnar og samspil dægurmenningar 

og karlmennskuímynda. Framsetningin á karlmennskuímyndum í 

gamanþáttunum New Girl (2011) er tekin fyrir og skoðuð í samhengi við 

aðra gamanþætti og við fræðin sjálf, með það að leiðarljósi að komast að 

því hvort að þættirnir séu að leggja eitthvað nýtt fram með túlkun á 

karlmennskuímyndum. Helstu niðurstöður eru þær að þættirnir séu ekki 

að leggja neitt nýtt fram heldur séu viðbót við þá flóru af 

karlmennskuímyndum sem þegar má sjá innan dægurmenningar. 
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Inngangur 

Hugmyndir um karlmennsku hafa breyst mikið í gegnum tíðina og það má meðal 

annars sjá í fjölmiðlum. Í þessari ritgerð verður skoðað hvernig karlmennskan hefur 

þróast og hvað hefur haft áhrif á þær breytingar sem hafa orðið á 

karlmennskuímyndinni, með tilliti til þess hvernig hún birtist okkur í fjölmiðlum, þá 

sérstaklega hvernig ímyndir karlmennsku eru sýndar í gamanþáttum (e. sitcom). 

Þættirnir New Girl (2011) verða notaðir sem dæmi um birtingarmynd karlmennsku í 

samtíma gamanþáttum. Ritgerðinni er skipt upp í kafla og í þeim fyrsta er skoðað 

hvernig karlmennskan fléttast saman við dægurmenningu og fjölmiðla. Í öðrum 

kaflanum verður ríkjandi (e. hegemonic) karlmennsku gerð skil og komið inn á þær 

hugmyndir sem uppi hafa verið um karlmennsku, sérstaklega í Bandaríkjunum, þar 

sem afþreyingarefni og dægurmenning þaðan spila stórt hlutverk í hversdagsleika 

Vesturlanda. Í þriðja lagi verða því gerð skil í hvaða sögulega samhengi hugmyndir 

um karlmennsku hafa breyst, hvað það er sem liggur að baki breytingunum. Ásamt 

því að skoða hvaða áhrif þessar breytingar hafa haft á karla, hugmyndir um 

karlmennsku og þá krísu sem karlmennska hefur lent í. Fjórði kaflinn fjallar um 

hvernig bandarískir gamanþættir hafa breyst í takt við breytingar á hugmyndum um 

karlmennsku. Svokallaður brómans verður kynntur til sögunnar í fimmta kafla, en 

hugtakið vísar í stuttu máli, til náinnar vináttu á milli karla. Því næst, eða í sjötta 

kafla, verður fjallað um sjónvarpsþættina New Girl. Undirkaflar sjötta kafla eru 

tveir, en í þeim fyrri eru karakterlýsingar á karlmönnunum í New Girl og í þeim 

seinni verður gerð grein fyrir samskiptum þeirra. Sjöundi kaflinn er niðurstöðukafli 

þar sem New Girl þættirnir eru settir í samhengi við það sem áður hefur verið 

fjallað um í ritgerðinni. 
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1 Dægurmenning og karlmennska 

Færa má rök fyrir því að vinsælt dægurmenningarefni, eins og til dæmis 

gamanþættir í sjónvarpi, þjóni meira og minna þeim ríkjandi gildum sem eru við lýði 

hverju sinni í samfélögum. Á sama tíma lýtur framleiðsla slíkra þátta lögmáli 

ákveðinnar víxlverkunar, afurðin hefur áhrif á félagsleg gildi og venjur, um leið og 

hún er undir áhrifum frá þessum þáttum. Ríkjandi gildi geta því bæði verið sprottin 

frá dægurmenningu og speglast í henni.  

Í kjölfar aukinnar feminískrar vakningar hefur bandarísk1 karlmennska á 

vissan hátt verið í talsverðri krísu, þar sem hin staðlaða gagnkynhneigða 

karlmennskuímynd hefur verið skoruð á hólm og fordæmalausar raskanir hafa 

orðið á feðraveldinu í bandarískri menningu. Þegar svo víðtækar 

samfélagsbreytingar eiga sér stað er erfitt að hunsa þær sviptingar sem eiga sér 

stað innan dægurmenningar (Sargent, 2013). Dægurmenning er farvegur sem 

miðlar hugmyndafræði til fjöldans, sérstaklega hinum ríkjandi gildum, þess vegna er 

mikilvægt hvernig karlmennska er túlkuð í fjölmiðlum. Það felst visst 

menntunargildi í því hvernig sjálfsmynd kynjanna lærist í gegnum fjölmiðla og 

dægurmenningu. Sjónvarpsþættir geta verið í lykilhlutverki í túlkun á kyni og kenna 

og styrkja á sama tíma það sem þykir viðeigandi og óviðeigandi. Þar sem 

sjónvarpsþættir eru sýndir reglulega, yfir lengra tímabil, fá persónurnar í þeim betri 

tíma til að þróast og vaxa heldur en ef um væri að ræða til dæmis kvikmynd. Þó svo 

að karlmennskuímyndir hafi í gegnum tíðina verið gagnrýndar fyrir einsleitni, hefur 

verið bent á að nú séu meiri tækifæri til túlkunar, sér í lagi í sjónvarpsseríum, á fleiri 

blæbrigðum kynímynda (Morgan, 2014).  

Nú þegar má sjá ýmsar tilraunir til að endurskapa karlmennskuímynd sem 

endurreisir vald karlsins, en í sumum tilvikum koma fram nýjar tegundir 

karlmennsku sem geta verið hugmyndir að nýrri kjörgerð af karlmennsku (Sargent, 

2013). Það er í þessu samhengi sem karlmennskuímyndir í sjónvarpsþáttunum New 

Girl verða skoðaðar til að sjá hvort að karlmennskuímyndirnar sem þar eru túlkaðar 

                                                       
1 Þetta má einnig sjá í öðrum vestrænum samfélugum. 



 

8 

leggi eitthvað nýtt fram, til túlkunar á því hvernig karlmennska getur verið. Til að 

byrja með verður að skoða þær hugmyndir sem uppi hafa verið um karlmennsku í 

Bandaríkjunum og Evrópu undanfarna áratugi. 

2 Ríkjandi karlmennska 

Ein helsta skipting valds milli kynjanna í Evrópu og Bandaríkjunum er undirskipan 

kvenna og yfirráð karla, en með tilkomu kvennahreyfinga fékk þetta fyrirkomulag 

nafnið „feðraveldi.” Þetta skipulag er viðvarandi þrátt fyrir ýmiss konar viðnám, 

sem kemur kannski helst fram í femínisma nú á dögum. Þetta viðnám ýtir undir 

erfiðleika valds feðraveldisins. Með viðnáminu er efast um lögmæti valdsins sem 

hefur mikil áhrif á hugmyndir um karlmennsku (Connell, 2011, bls 74). Connell 

(2011, bls 77) heldur því fram að hugtakið um ríkjandi karlmennsku (e. hegemony) 

sé komið frá greiningu Antonio Gramsci á stéttartengslum. Átt er við að einhver 

hópur sé með ríkjandi stöðu í samfélaginu og viðhaldi svo stöðu sinni. Einkenni 

ríkjandi hópa eru breytileg eftir tíma og rúmi og það sama má segja um ríkjandi 

karlmennsku. Í nútíma notkun á hugtakinu karlmennska eru einstaklingar flokkaðir 

eftir ákveðnum einkennum sem þykja ýmist karlmannleg eða ókarlmannleg. Það er 

að segja, að ókarlmannleg manneskja myndi hegða sér öðruvísi en karlmannleg: til 

að mynda með að vera frekar friðelskandi en ofbeldisfull, málamiðlandi frekar en 

ráðandi, gæti varla sparkað í fótbolta og svo fram eftir götunum. Þessi hugmynd 

gerir fyrir fram ráð fyrir mun á milli einstaklinga og persónulegrar getu. Þarna er 

karlmennska ekki til nema í mótsögn við kvenleika (Connell, 2011, bls 67-68). 

Kunnuglegt þema innan hugmyndafræði feðraveldisins er einnig að karlmenn séu 

rökréttir en konur tilfinningaríkar og viðkvæmar. Þetta er eitt aðalstefið í 

kenningum um kynhlutverk sem lýsir sér gjarnan í tvíhyggju, en þessi tónn hefur líka 

verið útbreiddur í dægurmenningu (Connell, 2011, bls 164).  

Á síðari hluta 20. aldarinnar var „kaupsýslumaðurinn“ eitt mest ríkjandi 

form karlmennsku. Kaupsýslumaðurinn var valdamikill, kvensamur og fjárhagslega 

vel stæður. Í byrjun níunda áratugarins var ríkjandi form karlmennsku tengt við 
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kapítalisma, hnattvæðingu og efnahagslega þenslu. Mennirnir sem sköpuðu 

alþjóðlega markaði og störfuðu á þeim vettvangi voru ímynd hinnar alþjóðlegu 

kaupsýslukarlmennsku. Níundi áratugurinn var tími frjálsa markaðshagkerfisins og á 

20. öldinni varð aukin þensla á mörkuðum á heimsvísu þar sem þróunarlönd fóru að 

opna dyrnar fyrir kapítalisma. Það er í þessu heimsmarkaðsumhverfi sem hin 

alþjóðlega kaupsýslukarlmennska einkenndist af frjálslyndi, einstaklingshyggju 

kapítalismans og sterkri gagnkynhneigð. Svo virðist sem efnahagskreppan sem skók 

heiminn árið 2008 hafi einmitt verið afrakstur afkasta þessara alþjóðlegu 

kaupsýslumanna, sem nú hafa verið harðlega gagnrýndir fyrir sína framgöngu 

(Morgan, 2014).  

Framsetningin á karlmennskuímynd kaupsýslumannsins virðist hafa dalað í 

framhaldinu og sú tegund karlmennsku gæti talist vera í krísu. Burtséð frá 

neikvæðum afleiðingum á ríkjandi vald, gæti velgengni karla nú verið sett fram á 

annan hátt (Morgan, 2014). Enn má sjá fulltrúa þessarar ríkjandi karlmennsku 

hvarvetna, í sjónvarpi, kvikmyndahúsum, á fjölum leikhúsanna og þar fram eftir 

götunum. Engu að síður má líka sjá vissa breytingu á landslaginu er varðar 

karlmennsku í dægurmenningu. Til að mynda má nefna þættina The Big Bang 

Theory (2007-) en Ashley Morgan (2013) skrifaði grein um þættina þar sem hún 

fjallar um upprisu lúðanna/nördanna, en þeir hafa í gegnum tíðina ekki verið í 

sviðsljósinu nema í aukahlutverkum í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. The Big 

Bang Theory eru þættir sem fjalla um hóp vísindamanna sem eiga það allir 

sameiginlegt að vera heldur miklir lúðar. Í þáttunum er fylgst með lífi þeirra og 

störfum, oft á tíðum klaufalegum samskiptum við hitt kynið og í hinum ýmsu 

félagslegu aðstæðum. Í þessum þáttum má sjá aðra ímynd karlmennsku en við 

erum vön að sjá, þar sem lúðarnir/nördarnir fá sitt rými til túlkunar á eigin 

karlmennsku.  
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3 Karlmennskukrísa 

Diana Sargent (2013) fjallar um það hvernig bandarísk menning hefur í gegnum 

tíðina verið með fremur stífar og afmarkaðar hugmyndir um hvað telst vera 

ásættanleg hegðun eftir kyni innan félagsgerðarinnar. Afleiðingar þess að 

femínisminn skoraði feðraveldið á hólm og véfengdi vald þess, virðast vera að 

bandarísk menning hafi ekki getað sett fram óskeikula hugmynd um hvað það er að 

vera karlmaður, sérstaklega hvítur og miðstéttar, gagnkynhneigður karlmaður, 

undanfarna áratugi. Bein tvígreining á körlum og konum er líklega of bindandi í 

eftirleik femínistahreyfinga, þar sem algjört umrót varð á þeim hugmyndum sem 

uppi höfðu verið um kynhlutverk. Bandarísk karlmennska lenti þá í verulegri krísu, 

þar sem þær hugmyndir sem áður var litið á sem hefðbundnar fyrir karlmennsku 

voru ekki lengur í gildi, sem varð þess valdandi að karlmenn fóru að upplifa óvissu 

um karlmennskuímynd sína og hlutverk sitt á félagslega sviðinu. Spurningarmerki 

var sett við vald feðraveldisins og ströng kynhlutverk, sérstaklega við 

uppbygginguna á karlmennsku hins hvíta, gagnkynhneigða manns.  

Femínistahreyfingin, ásamt hreyfingunni fyrir borgaralegum réttindum, 

ógnaði gagnkynhneigðum forsendum og olli sundrung með því að taka til baka völd 

til handa bæði kvenna og minnihlutahópa. Þegar konur og svartir fóru að hafa 

félags- og menningarleg áhrif, ýtti það enn frekar undir þá skynjun að verið væri að 

taka völd frá þeim sem voru í sterkari félagslegri stöðu, það er að segja frá hvítum 

miðstéttar körlum. Konur fóru að verða minna háðar körlum og borgararéttinda- og 

femínistahreyfingar fóru að krefjast jafns réttar á við hvíta karla (Sargent, 2013). 

Þessi ógn við hina hefðbundnu karlmennsku leiddi til sundrungar sem varð til þess 

að það viðmið sem var viðtekið fyrir karlmennsku molnaði og varð þess einnig 

valdandi að mótspyrna myndaðist hjá körlum. Fyrstu karlahreyfingarnar spretta 

fram frá þeirri sundrung sem átti sér stað á hinni viðteknu karlmennskuímynd, í 

kjölfar upprisu femínista,- samkynhneigðar- og borgararéttindahreyfinga. Þessi 

mótspyrna frá körlum fór af stað (og er jafnvel enn í gangi) sem svar við þeim 

áskorunum, sem hið áður óumdeilda feðraveldi fékk á sig og sem uppreisn við 
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hugmyndafræði femínismans (Kahn, 2009). Vandamál karlmanna er samkvæmt 

Kahn (2009) fólgið í hægfara hnignun feðraveldisins og forréttindum þess, sem 

veldur því að menn upplifa firringu, valdaleysi og uppnám. Búið var að úrelda 

óhagganlega og ótvíræða sjálfsmynd karlmennskunnar og því höfðu karlar sem 

einstaklingar misst grundvöll sjálfsmyndar sinnar á smærri skala, þar sem þeir 

þurftu að láta af hendi einhver völd til annarra hópa ásamt því að viðhalda eigin 

valdastöðu. Afleiðingin er að hvít, gagnkynhneigð karlmennska hefur reynt og er 

enn að reyna að endurbyggja sig með tilliti til andstöðu sinnar: kvenleika, svartrar 

karlmennsku og samkynhneigðar (Willis, 1997).  

Sargent (2013) heldur því fram að þessi enduruppbygging karlmennsku komi 

meðal annars fram í vinsælum kvikmyndum og í sjónvarpi. Framsetning 

karlmennsku á þessum vettvangi getur verið tilraun til að endurreisa hugmyndir um 

karlmennsku fyrir fjöldann. Kvikmyndir, sjónvarpsþættir og sú hegðun sem þar er 

túlkuð gefur til kynna að um sé að ræða viðbrögð við brostinni karlmennsku og/eða 

tilraun til endurreisnar yfirráða karla. Hvort sem lýsingin er gerð ofurkarlmannleg til 

að bæta upp fyrir glataða karlmennsku eða svipt öllu því sem þykir einkennandi 

fyrir „alfa karlmennsku“ til að vísa til óróleika og varnarleysis karlmennskunnar.  

Einhverjir myndu eflaust vilja halda því fram að þær karlmennskuhugmyndir 

sem sýndar eru í gamanþáttum séu bara grín og ekkert til að taka mark á. Nicole 

Matthews skrifaði bók2, sem kom út árið 2000 og fjallar um stjórnmál 

gamanmynda, þar kemur meðal annars fram að algengt sé að fólk líti á 

gamanmyndir sem smá skemmtun, fyndni sem brýtur upp blóði drifin augnablik í 

spennumyndum eða Shakespear-ísk átakaverk, léttvæga skemmtun sem tæplega 

krefst þess að nota til gagnrýninnar hugsunar (Matthews, 2000, bls 2). 

Gamanmyndir og gamanþættir eru af sama toga og því hægt að ætla að sama 

viðhorf sé til hvoru tveggja. Matthews (2000) talar um að þeir sem aðhyllast 

hugmyndir félagsfræðinganna Adorno og Horkheimer sjái dægurmenningu að 

öllum líkindum sem verkfæri til að þröngva kapítalískri hugmyndafræði á almenning 

                                                       
2 Comic Politics: Gender in Hollywood comedy after the New Right. 
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í gegnum einfalda skemmtun á stöðluðu formi. Aftur á móti eru verk Antonio 

Gramsci, með annað sjónarhorn á það hvernig hinir valdamiklu stjórna. Hann 

heldur því fram að hugmyndafræðileg undirstöðuatriði séu fléttuð saman við 

almenna skynsemi, sem veitir valdhöfum samþykki fyrir ákvörðunum frá hinum 

vinnandi manni (Matthews, 2000, bls 4). Á einn eða annan hátt er það sem telst 

almenn skynsemi hverju sinni styrkt í gegnum þá fjölmiðla sem almenningur neytir, 

þar á meðal eru gamanmyndir og gamanþættir. Hér verður ekki reynt að halda því 

fram að valdhafar noti gamanþætti á þennan hátt, þó verður að teljast áhugavert 

að leiða hugann að því að afþreyingarefni sé vettvangur fyrir valdhafa til að ná sínu 

fram. Ágætt er að hafa í huga að gagnrýnin hugsun á alltaf við, hvort sem um er að 

ræða gaman eða alvöru. 

Það er ekki bara áhugavert að hugmyndir um karlmennsku séu rannsakaðar, 

heldur er það líka mikilvægt því að hugmyndir um karlmennsku geta haft 

samfélagsleg áhrif og verið skaðlegar. Mýmörg dæmi má finna um að 

karlmennskuímyndir geti verið hættulegar, þá hvort sem um er að ræða hættulegar 

konum eða karlmönnunum sjálfum. Þannig hélt Jón Ingvar Kjaran fyrirlestur, á 

fyrirlestrarröð RIKK3, sem byggir á rannsókn sem enn stendur yfir og fjallar um 

ofbeldi í nánum samböndum. Jón segir að ofbeldi í nánum samböndum megi rekja 

til feðraveldisins, að það sé mikilvægt að taka gagnrýna afstöðu til karlmennsku og 

að ráðast verði á rót vandans sem er feðraveldið sjálft. Jón ræddi við tíu 

gagnkynhneigða karlmenn sem beitt hafa ofbeldi og sagði að karlmenn ættu það til 

að beita ofbeldi ef þeim finnst ráðist að heiðri þeirra og þá sérstaklega þegar að 

karlmennska þeirra er dregin í efa. Jón Ingvar telur að lausnin felist í því að brjóta 

niður margar skaðlegar karlmennskuhugmyndir og feðraveldið sjálft.4  

Að sama skapi má sjá sama tón um karlmennskuímyndina í viðtali við Stefán 

Pétursson formann Landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna í 

Fréttablaðinu5, þar sem hann talar um að álagið sem fylgir starfinu geti valdið 

                                                       
3 RIKK er leiðandi afl í kvenna,- kynja- og jafnréttisrannsóknum á Íslandi. 
4 Umfjöllun byggð á frétt frá mbl.is 
5 Umfjöllun byggð á frétt á visir.is 
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miklum skaða. Í nóvemberbyrjun árið 2016 var haldin ráðstefna um sálræna aðstoð 

við viðbragsaðila í neyðarþjónustu. Stefán segir að ráðstefnan hafi verið upphafið 

að átaki sem snýr að sálrænni aðstoð í stéttinni. Hann talar um áföll sem valda 

streitu, til dæmis að sjá fólk deyja, að meðhöndla fólk sem hefur lent í alvarlegum 

slysum eða ofbeldi. Stefán segir að það sé hálfgert tabú að tala um tilfinningar og 

áföll í stétt viðbragðsaðila, jafnframt segir hann að ef ekki er talað um það sem 

hefur gerst og unnið úr því þá vaxi það og dragi fólk í svartnættið. Hann segir að 

viðhorfin breytist hægt. Samkvæmt Stefáni er mikilvægt að breyta menningunni og 

viðhorfum í samfélaginu, að það þurfi að viðurkenna álag, streitu, vanlíðan og áföll. 

Lífseigustu viðhorfin og þau sem breytast hægast eru að mati Stefáns þau sem 

tengd eru karlmennsku. Viðhorfin í stéttinni eru karllæg, þó bæði starfi konur og 

karlar á þessum vettvangi. Það á að sýna af sér karlmennsku, vera harður og ekki 

sýna tilfinningar. Stefán segir þessi viðhorf hættuleg og að það þurfi að breyta 

þessu og ræða vandann á opinskáan hátt. Allir eiga sín þolmörk og ef ekki er 

brugðist við er hætta á að fólk brotni saman. Stefán segir að kjarni málsins sé að 

hætta að bíta á jaxlinn, því það sé ekki styrkleikamerki heldur sé það styrkur að 

glíma við og taka ábyrgð á eigin líðan. 

Jón og Stefán eru því sammála að breytinga er þörf þegar kemur að 

karlmennskuímyndinni, þó svo að þeir séu ekki með sömu nálgunina er kjarninn sá 

sami. Þarna kemur það skýrt fram að hugmyndir um karlmennsku geta verið 

skaðlegar og því hlýtur að vera mikilvægt hvers konar ímyndir karlmennsku eru 

bornar á borð fyrir stráka sem eru að vaxa úr grasi. Þó svo að sjónvarpsþættir séu 

ekki ábyrgir fyrir því hvernig menn strákar verða sem fullorðnir einstaklingar, geta 

þeir vissulega haft áhrif á þær hugmyndir sem strákar hafa um karlmennsku og því 

ber ekki að afskrifa sjónvarpsþætti og annað afþreyingarefni sem eitthvað sem 

engu máli skiptir.  
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4 Þróun bandarískra gamanþátta með tilliti til 
karlmennskuímynda 

Matthew Henry (1994) rekur sögu gamanþátta í Bandaríkjunum, þar kemur meðal 

annars fram að þegar horft er til topp tíu lista sjónvarpsþátta með mest áhorf er 

þróunin á þann veg að frá árinu 1952 til ársins 1992 fóru gamanþættir frá því að 

eiga eitt sæti á topp tíu listanum upp í að eiga sjö sæti á listanum, það má því með 

sanni segja að vinsældir gamanþátta hafa aukist í gegnum tíðina og sé stór partur af 

afþreyingarefni almennings. Henry fjallar líka um þær breytingar sem orðið hafa á 

þessari tegund sjónvarpsþátta á þessu tímabili. Hefð var fyrir því að gamanþættir 

fjölluðu um kjarnafjölskyldur af hærri millistétt, þar sem fjölskyldumeðlimir voru 

fyrirmyndarfólk. Þetta snið átti senuna allt til ársins 1971 þegar þátturinn All in the 

family fór í loftið. Í kjölfarið fylgdu fleiri þættir sem fjölluðu um fólk innan 

verkamannastéttarinnar og vinsældir slíkra þátta voru miklar. Á níunda áratugnum 

komu aftur fram á sjónarsviðið fyrirmyndarfjölskyldur sem stóðu fyrir millistéttina, 

má þá nefna þætti eins og Growing Pains (1985-1992) og The Cosby Show (1984-

1992), sá síðarnefndi fékk einmitt nafnið Fyrirmyndarfaðirinn á íslensku sem er 

lýsandi fyrir þessa tegund gamanþátta (Henry, 1994).  

Tíundi áratugurinn markaði breytingar á gamanþáttum, nú fékk 

fyrirmyndarfjölskyldan að víkja fyrir hinum mestu gallagripum. Þeir þættir sem 

marka upphafið að þessum breytingum, eru samkvæmt Henry (1994), þættir eins 

og Married... with Children (1987-1997) og The Simpsons (1989-), í þessum þáttum 

eru feðurnir alls engir fyrirmyndarfeður, heldur hálfgerðir aumingjar sem geta varla 

gert neitt rétt. Gamanþættir með misheppnuðum eiginmönnum hafa notið 

töluverðra vinsælda í kjölfarið og má þá nefna þætti eins og Everybody Loves 

Raymond (1996-2005) og King of Queens (1998-2007), en báðir þessir þættir skarta 

eiginmönnum sem eru oft á tíðum heldur mislukkaðir. 

 Þættir eins og Friends (1994-2004) og Seinfeld (1989-1998) eiga það 

sameiginlegt að fjalla um hóp vina þar sem áhorfandinn fær að skyggnast inn í líf 

karaktera sem auðvelt getur verið fyrir almenning að samsama sig við. Þarna eru á 
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ferðinni „venjulegir” einstaklingar sem kljást við hversdagsleikann. Í Seinfeld eru 

allir karakterarnir frekar taugaveiklaðir og lítið er um sigra, ef svo má segja, en það 

virðist einfaldlega allt fara úrskeiðis hjá þeim vinunum. Friends bjóða aftur á móti 

upp á fleiri „sigra” og meira „feel good”6 efni. Karlmennskuímyndirnar sem bornar 

eru á borð í Seinfeld og Friends eru af öðrum toga en áður mátti sjá í gamanþáttum. 

Í þessum þáttum fáum við að sjá einhleypa karla og það sem þeir kljást við. Að 

sama skapi er framsetningin á karlmennskuímyndinni ekki af körlum í krapinu með 

allt á hreinu. Þarna má sjá taugaveiklaða, tilfinningaríka og klaufalega karaktera. 

Það má segja að New Girl (2011), sem hér verður fjallað um, líkist Friends á margan 

hátt, þar sem þeir fjalla líka um hóp vina og það sem þeir eru að kljást við frá degi til 

dags. Nýlegri þættir í þessum stíl, aðrir en New Girl, eru til dæmis þættirnir How I 

Met Your Mother (2005-1014), sem nutu mikilla vinsælda, en þeir áttu það einnig 

sameiginlegt með Friends að gerast í New York, borginni sem aldrei sefur.  

Sjónvarpsþættir eru framleiddir í gífurlegu magni nú á dögum og það er 

engin leið fyrir nokkurn mann að ætla að fylgjast með öllu því flóði af 

sjónvarpsþáttum sem eru í framleiðslu. Það er fjöldinn allur af topp tíu listum yfir 

þætti með mest áhorf til á netinu og þó svo að þeir séu ekki allir eins, eiga 

gamanþættir sæti á þeim öllum, mismargir þó. Það er orðið mun algengara að 

leikarar, sem teljast „stór” nöfn í Hollywood og þekktir fyrir að leika í kvikmyndum, 

eru farnir að taka að sér hlutverk í sjónvarpsþáttum. Zooey Deschanel sem leikur í 

New Girl hefur til að mynda leikið í kvikmyndum og var nokkuð þekkt nafn í 

Hollywood áður en hún fór að leika í New Girl. Jamie Lee Curtis, sem einnig er þekkt 

af hvíta tjaldinu, leikur gestahlutverk sem mamma Jess (Zooey Deschanel) í New 

Girl, en áður en við komum að umfjöllun um New Girl skulum við aðeins skoða 

svokallaðan brómans, sem spilar stórt hlutverk í þáttunum.  

                                                       
6 Eitthvað sem iljar manni um hjartarætur/vekur hjá manni góðar tilfinningar. 
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5 Brómans 

Brómans (e. bromance) er hugtak sem dregið hefur verið í dagsljósið nú á 21. 

öldinni. Orðið brómans er samruni orðanna bró/bróðir og rómans (rómantík) og er 

notað til að lýsa nánu ókynferðislegu vinasambandi milli karla. Uppruni orðsins er 

talinn koma frá hjólabrettamenningu tíunda áratugarins, notað af rithöfundinum 

David Carnie til að lýsa sambandi hjólabrettafélaga sem verja miklum tíma saman. 

Vinsældir á hugtakinu brómans virðast hafa aukist til muna í kringum árið 2004. 

Brómansmenningin kemur fram eftir þær breytingar sem eiga sér stað á 

kynjamenningu í kjölfar femínistahreyfinga og Sargent (2013) heldur því fram að 

brómans sé nýjasta dæmið um bandaríska karlmennsku í krísu.  

Segja má að komist hafi verið að vissu samkomulagi sem varðar ný hlutverk 

kynjanna og valdastrúktúr í kvikmyndum og fjölmiðlum í dag. Hver ný framsetning á 

karlmennsku felur í sér blæbrigðabreytingar eftir því hvernig hin ríkjandi 

karlmennska breytist með tímanum. Auk þess að endurspegla breytingar á 

karlmennsku yfir tíma, hafa fjölmiðlar vald til að fara út fyrir viðtekin gildi, það er þó 

ekki endilega vald sem þykir lífvænlegt í vinsælum kvikmyndum og sjónvarpsefni. 

Kvikmyndir og sjónvarpsefni sem framleitt er fyrir mikinn fjölda fólks, þarf helst að 

höfða til sem stærsta hópsins og því getur verið ópraktískt að fara á skjön við það 

sem þykir ásættanlegt í yfirbyggingu hinna ríkjandi gilda. Þarna kemur notkunin á 

gríni til sögunnar, en það getur virkað sem eins konar stuðpúði, þar sem hægt er að 

fara yfir ákveðin mörk og milda ádeilur með því að dylja það með gríni. Grínið er 

mikilvægur vettvangur fyrir rannsóknir á brómans vegna þess hversu efnið er 

eðlislega írónískt og vegna möguleika grínsins til að brjóta félagsleg viðmið. Ekki er 

mikið til af rannsóknum sem einblína á þróun þessarar nýju tegundar af 

karlmennsku sem gengur undir nafninu brómans. Þó eru til margar fyrri rannsóknir 

sem skoða sambönd milli félaga í kvikmyndum (e. buddy film)7 og hvernig þau 

tengjast ríkjandi karlmennsku (Sargent, 2013). Í New Girl eru sýnd náin 

vinasambönd milli karlkarakteranna þar sem hugtakið brómans á sannarlega við. 

                                                       
7 Í raun má segja að buddy film séu fyrirrennarar brómans. 
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6 New Girl (2011) 

Sjónvarpsþættirnir New Girl hófu göngu sína árið 2011, fimm þáttaraðir eru komnar 

út og sú sjötta hóf sýningar á haustdögum árið 2016. Á heimasíðu 

sjónvarpsstöðvarinnar Fox8 er þáttunum lýst sem gamanþáttum sem lýsa vináttu og 

rómantík á nútímalegan hátt. New Girl þættirnir hafa verið tilnefndir til fimm Emmy 

verðlauna og fimm Golden Globe verðlauna. Fyrir fyrstu seríuna fengu þættirnir 

Writers Guild Award tilnefningu fyrir framúrskarandi árangur í sjónvarpi fyrir nýja 

þáttaröð; einnig hafa þeir fengið tilnefningu fyrir framúrskarandi árangur í sjónvarpi 

sem gamanþáttaröð. Þættirnir New Girl eru framleiddir af Chernin Entertainment 

með 20th Century Fox Television og eru skrifaðir af Elizabeth Meriwether.  

New Girl (2011) þættirnir gerast í Los Angeles þar sem fylgst er með lífi 

fimmmenninganna Jess, Nick, Schmidt, Winston og Cece. Fyrsta serían hefst á því 

að Jess, líflegur grunnskólakennari, sem leikin er af Zooey Deschanel kemur heim 

þar sem hún finnur kærastann sinn í rúminu með annarri konu. Hún fer strax frá 

honum og þarf því að finna sér einhvern samastað. Hún endar á að finna auglýsingu 

á Craigslist, þar sem óskað er eftir meðleigjanda. Úr verður að hún flytur inn í 

íbúðina með Nick, Schmidt og Coach. Eftir fyrsta þáttinn flytur Winston, fyrrum 

herbergisfélagi Nick og Schmidt, inn í stað Coach. Coach kemur aftur inn í söguna í 

þriðju þáttaröðinni. Cece æskuvinkona Jess er líka ein af aðalpersónum þáttanna, 

en hún býr þó ekki hjá þeim. Cece er fyrirsæta og Schmidt fellur strax fyrir henni. 

Nick Cox (2011) skrifaði grein á afþreyingarvefsíðunni thoughtcatalog.com, 

um New Girl (2011) þegar þættirnir voru að hefja göngu sína. Í greininni talar hann 

um ástæður þess að hann telji að New Girl gætu orðið góðir þættir. Cox segir að í 

þáttunum mætist tveir heimar sem ekki hafa áður mæst í sjónvarpi, en það er 

hipster-heimurinn sem Jess stendur fyrir og svo það sem hann kallar bróheiminn (e. 

the bro world), sem Nick, Schmidt og Winston standa þá fyrir. Cox heldur því fram 

að báðir þessir heimar séu, sitt í hvoru lagi, orðnir að klisjum. Í New Girl er þessum 

tveimur steríótýpum ýtt saman, þær látnar búa saman, læra hvor af annarri og 

                                                       
8 www.fox.com 
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mætast á miðri leið. Þegar þessum týpum er att saman á þennan hátt breytast þær 

í eitthvað ferskara og margslungnara og jafnvel eitthvað sem er sannarlega 

mannlegt að mati Cox. 

Þegar Jess neyðist til að yfirgefa hipster-heiminn sinn og endar á að flytja 

inn til strákanna þarf hún að læra á nýjan heim með öðrum reglum en hún á að 

venjast, eða bróheiminn. Strákarnir, með Schmidt í fararbroddi, leyfa henni að flytja 

inn þegar hún talar um að vinkonur hennar séu fyrirsætur. Það er því í raun hin 

steríótýpíska hvöt innan bróheimsins, að komast yfir heitar píur, sem verður til þess 

að Jess flytur inn. Þetta er samt ekki eitthvað venjulegt brósamfélag, því að þeir 

félagarnir hafa þróað með sér sjálfsgagnrýni fyrir þessari steríótýpísku stöðu sinni 

og eru farnir að taka fyrstu skrefin í að leiðrétta hana. Í fyrsta þættinum hitta þeir 

vinirnir gamlan vin Schmidt sem er alger fáviti og holdgervingur hins andstyggilega 

bró, hann þjónar sem áminning um það hversu andstyggilegur „bró-isminn” getur 

orðið ef hann er ómeðhöndlaður (Cox, 2011). 

6.1 Karlmennirnir í New Girl 

Karlarnir í aðalhlutverkum eru í gegnum allar þáttaraðirnar þrír, þeir Nick, Schmidt 

og Winston. Coach bætist við sem aðalhlutverk í tveimur þáttaröðum og 

aukahlutverk í nokkrum þáttum, en ekki verður fjallað sérstaklega um hann. 

Aðaláherslan verður því á karlkyns karakterana þrjá sem eru í aðalhlutverkum í 

gegnum allar þáttaraðirnar. Coach er engu að síður áhugaverður karakter en 

einhvers staðar þarf að draga mörkin í ritgerð sem þessari. Spuni á milli leikaranna 

spilar stórt hlutverk í þáttunum sem gefur leikurunum eflaust meiri tækifæri til 

eigin tjáningar á karakterunum sínum.9 Hér koma lýsingar á karakterunum, fyrst 

Nick, svo Schmidt og síðast en ekki síst, er Winston kynntur til sögunnar. 

                                                       
9 Út frá umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er óneitanlega ahyglisvert að þættirnir eru skrifaðir af konu, Elizabeth 
Meriwether. Hugsanlega gæti sú staðreynd spilað inn í handrit og pælingar þáttanna en fókus og lengd hér 
bíður ekki upp á neina djúprýni hvað það varðar. 
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Nick Miller (leikinn af Jake Johnson) er frá Chicago, hann er geðillur, eilífðar 

slugsari sem virðist algjörlega metnaðarlaus. Jess lýsir metnaðarleysinu ágætlega í 

einum þættinum þegar hún segir: 

Nick doesn’t have a life plan. He doesn’t have a day plan. I once found a note 
that he wrote to himself that said, “Put on pants.”10 

(Sería 3, þáttur 7, Coach) 

Nick er fremur sérlundaður, óhrifnæminn, félagslega óviðeigandi og afskaplega 

kaldhæðinn. Hann er góður í að lesa tilfinningar fólks en virðist eiga í mestu 

erfiðleikum með að tjá sínar eigin. Nick er „góður“ í að laga hluti og hann þolir ekki 

að eyða peningum. Ef eitthvað bilar í íbúðinni vill Nick ólmur laga það sjálfur til að 

spara peninga. 

Nick flosnaði upp úr laganámi þegar aðeins þrjár annir voru eftir af náminu. Nick 

myndi líklegast sjálfur segjast vera raunsæismaður, en aðrir myndu þó jafnvel kalla 

hann svartsýnan. Hann vill halda einkalífi sínu út af fyrir sig og vera sjálfstæður, þó 

svo að hann virðist stundum algjörlega óhæfur til þess að þrífa eftir sig og elda ofan 

í sig, svo eitthvað sé nefnt.  

Nick virðist alltaf dragast inn í dramað hjá vinum sínum þó svo að hann vilji 

helst af öllu standa utan við það. Þrátt fyrir að Nick sé í fastri vinnu sem barþjónn 

virðist vera að hann eigi aldrei peninga, sem stafar fyrst og fremst af því að hann 

kann ekki að fara með þá, til að mynda á hann ekki einu sinni bankareikning í fyrstu 

seríunum. Í einum þáttanna veltir Nick fyrir sér hvað peningar séu eiginlega: 

What is money anyway? It's just paper that some king on a mountain said 
was worth something. Gold I understand, it's shiny. You can make jewelry 
out of it11. 

(Sería 3, þáttur 5, The Box) 

Nick er mjög tryggur vinur og myndi leggja allt til hliðar ef einhver vina hans þyrfti á 

honum að halda. Hann er virkilega lélegur lygari sem veldur því að vinir hans reyna í 

                                                       
10 Nick er ekki með neitt lífsplan, hann er ekki einu sinni með dagsplan. Ég fann einu sinni miða sem hann hafði 
skrifað til sjálfs síns sem á stóð „fara í buxur”. 
11 Hvað eru annars peningar? Þetta er bara pappír sem einhver kóngur á fjalli sagði að væri einhvers virði. Ég 
get skilið gull, það er glansandi. Það er hægt að gera skartgripi úr því. 
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lengstu lög að sleppa því að segja honum leyndarmál, bæði sjálfs síns vegna og hans 

vegna þar sem að Nick er meinilla við að vita leyndarmál. 

Schmidt (leikinn af Max Greenfield) er dálítið uppfullur af sjálfum sér, með 

egó sem virðist stundum vera nokkrum númerum of stórt. Gaman er að segja frá 

því að aldrei hefur komið fram hvert fornafn hans er þar sem hann er alltaf bara 

kallaður Schmidt, sem er eftirnafnið hans, þó svo að stundum séu notaðar útfærslur 

af eftirnafninu eins og Schmitty eða eitthvað í þeim dúr. Schmidt og Nick kynntust í 

háskóla og á þeim tíma var Schmidt feitur og hreinn sveinn. Síðan þá hefur hann 

komið sér í gott líkamlegt form og vinnur hörðum höndum að því að lappa upp á 

ímynd sína. Hann vinnur við markaðssetningu í fyrirtæki þar sem yfirgangssamar 

konur eru í mjög miklum meirihluta. Við fyrstu sýn er Schmidt ef til vill dæmigerður 

fyrir hina ríkjandi karlmennskuímynd, sem farsæll kaupsýslumaður í 

auglýsingageiranum, en ekki þarf að skyggnast langt undir yfirborðið til að finna 

óöryggið og tilfinningasemina.  

Schmidt er snobbaður, stjórnsamur og sýklahræddur svo eitthvað sé nefnt. 

Hann vill hafa stjórn á öllu og vill ráða því hvernig íbúðin er innréttuð, hvernig á að 

þrífa, elda og þar eftir götunum. Honum finnst hann vita allt best og virðist ekki 

kunna sér nein mörk í samskiptum, sem kemur oft bersýnilega í ljós í þáttunum. Að 

sama skapi er hann algjörlega ómissandi fyrir heimilislífið hjá þeim sambýlingunum 

því að án hans fer allt til fjandans í litla samfélaginu þeirra. Ef Schmidt er ekki til 

staðar til að þrífa, elda og kaupa í matinn gerir það enginn. Schmidt er „mamman“ 

sem reynir að sjá til þess að allir fái sér morgunmat og heldur íbúðinni hreinni. 

Hann á við pabbavandamál (e. dad issues) að stríða þar sem pabbi hans var lítið til 

staðar á hans yngri árum og í hvert sinn sem útlit var fyrir að pabbi hans væri að 

koma aftur inn í líf hans fór það úrskeiðis og Schmidt sat eftir með sárt ennið.  

Í fyrsta þættinum benda Nick og Coach, Schmidt á „fávitakrukkuna“ 

(e.douchebag jar) en það er krukka sem Schmidt þarf að setja pening í þegar hann 

segir eitthvað óviðeigandi eða skíthælalegt, sem virðist gerast nokkuð oft. Schmidt 

segir hluti sem engum öðrum myndi detta í hug að segja, eins og þegar hann fór á 
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elliheimili og sagði: „þessi staður er golftreyju gullnáma.“12 Hann hefur líka talað 

um karlmennsku og segir sjálfur að karlmennska sé nú með breyttu sniði frá því 

sem áður var. Hér fær Schmidt orðið: 

Know this, your caveman ideas about manhood are so over. Manhood 
today is about exfoliation, cheese courses, emotional honesty, and Paxil. 
And yes, cutting peppers in the classic style de Julienne. You may have 
bested me in the competition of pre-Clinton manhood but I am Schmidt, a 
refined and enlightened pescatarian, 90% of the time.13  

(Sería 2, þáttur 8, Parents)  

Schmidt er að eigin sögn mikill kvennaljómi, þó það virðist ekki alltaf eins augljóst í 

augum annarra. Hann kann sannarlega að koma orði að hlutunum þegar hann lýsir 

eigin ágæti: „I'm like a sexual snowflake. Each night with me is a unique 

experience“14 (Sería 1, þáttur 14, Bully). Honum virðist finnast það fullkomlega 

eðlilegt að tala á þennan hátt um sjálfan sig. 

Það er ljóst alveg frá byrjun að Schmidt er algjörlega heillaður af Cece 

vinkonu Jess og það endar með því að Cece hrífst af honum af einhverjum 

furðulegum ástæðum. Cece vill samt alls ekki að neinn viti að þau séu að sofa 

saman og Schmidt leggur ýmislegt á sig til að halda feluleiknum gangandi til að geta 

verið með Cece. Fimmta þáttaröðin endar á giftingu Schmidt og Cece, en það var 

sannarlega ekki beinn og breiður vegur fyrir þau að komast þangað og þau hafa 

bæði átt í öðrum rómantískum samböndum í gegnum seríurnar áður en þau ná 

loksins aftur saman. Schmidt er, þrátt fyrir alla sína bresti og fávitaskap, 

tilfinningavera sem erfitt er að hrífast ekki af. Þegar upp er staðið virðist vera að 

gjörðir hans séu í grunninn ýmist sprottnar frá óöryggi eða frá kærleiksríkum stað.  

Winston L´andre Bishop (leikinn af Lamorne Morris) er kappsfullur fyrrum 

körfuboltamaður frá Chicago. Þeir Nick og Winston eru æskuvinir. Winston getur 

verið ótrúlega klaufalegur í því sem hann tekur sér fyrir hendur. Winston, sem var 

fyrrum herbergisfélagi Nick og Schmidt, kemur til baka frá Lettlandi þar sem hann 

                                                       
12 This place is a cardigan gold mine. 
13

 Sjáðu til, þínar hellisbúa hugmyndir um karlmennsku heyra sögunni til. Karlmennska í dag snýst um húðslípun, 
ostarétti, tilfinninga hreinskilni og Paxil. Já og að skera papriku í klassískum Julienne stíl. Þú hefur kannski betur 
en ég í keppninni um karlmennsku sem var við lýði fyrir tíma Clinton en ég er Schmidt, fáguð og upplýst fiskæta, 
svona 90% tímans. 
14 „Ég er eins og kynferðislegt snjókorn, hver nótt með mér er einstök upplifun.” 

http://www.askmen.com/fashion/fashiontip_200/248_fashion_advice.html
http://www.askmen.com/wiki/index.php/Paxil
http://www.youtube.com/watch?v=3YU1IBLypo0
http://vegetarian.about.com/od/glossary/g/Pescatarian.htm
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hafði verið að spila körfubolta í tvö ár. Þegar hann kemur til baka virðist hann vera 

algjörlega ómeðvitaður um allt sem gerst hefur í Bandaríkjunum þann tíma sem 

hann var erlendis. Þar sem körfuboltaferlinum er lokið hjá Winston þarf hann að 

finna sér vinnu, en virðist þegar upp er staðið ekki hafa nokkra reynslu eða 

þekkingu á neinu nema körfubolta. Það eitt að útbúa ferilskrá er honum ofviða. 

Hann sinnir þó ýmsum störfum yfir þáttaraðirnar og má þá til dæmis nefna að um 

tíma var hann barnapía, hann var kynnir í útvarpi og að lokum finnur hann köllun 

sína sem er að verða lögreglumaður. Eftir talsverða erfiðleika, kemst Winston loks í 

gegnum lögregluskólann og fer að starfa sem lögreglumaður.  

Winston á langan og mjög mislukkaðan feril í ástarmálum og hefur verið 

svikinn og sagt upp af ótal konum. Hann hefur meira að segja verið látinn róa á 

afmælisdeginum sínum svo eitthvað sé nefnt. Það er í einum af þessum slæmu 

sambandsslitum sem Winston eignar sér köttinn Ferguson. Hann segir við 

þáverandi kærustuna, sem sveik hann fyrir annan mann, að hún eigi ekki skilið að 

eiga köttinn. Winston elskar köttinn út af lífinu, virðist segja honum frá öllum sínum 

vandamálum og dekrar hann eins og lítinn smákrakka. Í einum þáttanna kemur til 

dæmis fram að hann taki vikulegar „selfies“15 með Ferguson. Annað dæmi um ást 

hans á kettinum má finna í samtali á milli Nick og Winston sem er á þessa leið: 

Winston: Friends don't call friends pathetic. 
Nick: But what do friends do when the other friend is taking a shower with 
a cat?16 

(Sería 3, þáttur 9, Longest night ever) 

Winston er líka mikill prakkari og hrekkjalómur og hefur mjög gaman að því að 

hrekkja vini sína, gallinn er samt sá að hann er afskaplega lélegur hrekkjalómur, þar 

sem að hrekkirnir eru iðulega annað hvort allt of stórir eða allt of litlir. Hann er að 

eigin sögn frábær hrekkjalómur og segir meðal annars að hann sé kallaður „Prank 

Sinatra,“ honum er bent á að það sé bara hann sjálfur sem kalli sig það. Gott dæmi 

um hrekk sem fór algjörlega úr böndunum var þegar hann fór að vera með konu 

                                                       
15 Sjálfsmynd, sjálfa, mynd sem þú tekur sjálfur af sjálfum þér. 
16 Winston: Vinir kalla ekki vini sína aumkunarverða. 
Nick: En hvað gera vinir þá þegar að hinn vinurinn er í sturtu með kettinum sínum? 
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sem var hrekkjalómur á sama ýkta hátt og hann sjálfur. Þau enduðu á að gifta sig til 

þess eins að hrekkja Schmidt og Cece. Þau ætluðu svo að láta ógilda hjónabandið 

daginn eftir, en hún þurfti skyndilega að fara erlendis þannig að ekki varð úr 

ógildingunni og Winston er því enn giftur samkvæmt lögum út af hrekk sem fór yfir 

strikið. 

Í starfi sínu sem lögreglumaður á hann félaga sem heitir Aly og það kemur 

fljótlega í ljós að Winston ber tilfinningar til hennar. Þegar hann kemst að því að 

hún er í sambandi reynir hann að komast yfir hana með því að hitta aðrar konur, 

þeirra á meðal var hrekkjalómurinn sem hann giftist. Það kemur að því að hann 

segir Aly hvaða hug hann ber til hennar og þau ná saman. Það virðist vera að 

ástarlífið sé allt að koma til hjá Winston eftir erfiðleika fortíðar á því sviði. 

6.2 Samskipti karlanna í New Girl 

Samskipti karlanna í New Girl eru nokkuð náin. Schmidt lætur tilfinningar sínar 

bersýnilega í ljós á meðan hinir karekterarnir eru ekki eins opnir með tilfinningar 

sínar og láta þær oft í ljós á annan hátt. Þeir eru þó allir góðir vinir og standa saman 

þegar á reynir. Í fyrstu þáttunum á sér stað viss valdabarátta á milli Winston og 

Schmidt, en þeir tveir þekkjast í gegnum Nick. Winston er nokkuð lunkinn í að plata 

Schmidt með því að spila á hann, eitt slíkt dæmi er þegar Winston þarf að fá bílinn 

hans Schmidt lánaðan: 

Winston: Hey Schmidt, do you mind if I use the uh...manbulance? 
Schmidt: The manbulance is resting. It's getting ready for the corporate 
retreat. 
Winston: That's cool. I'm sure the mambulance couldn't handle all of 
Shelby's luggage anyway. 
Schmidt: What the hell is wrong with you, Winston? It could fit the luggage 
of nine Shelbys. It has the towing capacity of thousand Shelbys.17 

(Sería 1, þáttur 18, Fancyman (Pt. 2)) 

                                                       
17 Winston: Hey Schmidt, er þér ekki sama þó að ég noti bílinn þinn? 
Schmidt: Hann er að hvíla sig. Hann er að gera sig tilbúinn fyrir fyrirtækja ferðina. 
Winston: Það er allt í lagi. Ég er vissum að bíllinn gæti ekki höndlað allan farangurinn hennar Shelby hvort sem 
er. 
Schmidt: Hvað í andskotanum er að þér Winston. Það væri hægt að koma farangri frá níu Shelby-um. Hann er 
með togkraft á við þúsund Shelby-ar.  
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Það þarf varla að taka það fram, en Winston fékk bílinn að sjálfsögðu lánaðan eftir 

þetta samtal. Valdabaráttan milli Schmidt og Winston dalar út þegar líður á 

þættina, en skýtur þó upp kollinum af og til.  

Schmidt þykir það mjög mikilvægt að hann sé besti vinur Nicks. Í einum 

þættinum gengur Jess inn á Nick þar sem hann er nakinn og hún sér á honum 

typpið, seinna kemur í ljós að Winston hefur líka séð typpið á Nick. Þegar það 

kemur á daginn að bæði Jess og Winston séu búin að sjá tólin á Nick er Schmidt 

alveg í öngum sínum að vera sá eini sem ekki er búinn að sjá það og er 

hádramatískur yfir því að hann sé ekki búinn að sjá typpið á besta vini sínum þegar 

bæði Jess og Winston hafa séð það. Í framhaldinu á sér stað eftirfarandi samtal á 

milli Schmidt og Winston: 

Schmidt: Why haven't I seen it? 
Winston: Why do you wanna see it? 
Schmidt: He's my best friend! 
Winston: Again, why do you wanna see it? 
Schmidt: What if Nick has an accident? What if he's horribly disfigured and 
I have to identify him, and all the remains are his private parts? I'm 
standing there and I'm saying: "Sorry officer, I can't help you, because, no, I 
haven't seen his penis", and boom, he's buried in a mass grave. 
Winston: Again, why do you wanna see it?18 

 (Sería 1, þáttur 4, Naked) 

Samband Nick og Schmidt er mjög náið og þó svo að Nick eigi það til að vera tregur 

til að viðurkenna það fyrir Schmidt, á hann sín augnablik þar sem hann lætur 

umhyggju sína fyrir honum berlega í ljós. Strax í fyrsta þætti, fyrstu seríu kyssir 

Schmidt Nick og segist elska hann, í gegnum seríurnar gerist það oftar en einu sinni 

að Schmidt smellir kossi á Nick, beint á munninn, við dræmar undirtektir. Nick og 

Winston eru búnir að vera vinir frá því að þeir voru litlir strákar, þekkjast greinilega 

mjög vel og eru nánir vinir. Þeir Nick og Winston biðja Schmidt helst ekki um 

                                                       
18 Schmidt: Af hverju hef ég ekki séð það? 
Winston: Af hverju viltu sjá það? 
Schmidt: Hann er besti vinur minn! 
Winston: Aftur, af hverju viltu sjá það? 
Schmidt: Hvað ef Nick myndi lenda í slysi? Hvað ef hann væri hræðilega afmyndaður og ég þyrftir að bera 
kennsl á hann, og allt sem eftir væri myndi vera typpið á honum? Ég myndi standa þarna og segja “ mér þykri 
það leitt lögreglumaður, ég get ekki hjálpað þér, vegna þess að ég hef ekki séð á honum typpið”, og búmm, 
hann er grafinn í fjöldagröf. 
Winston: Aftur, afhverju viltu sjá það? 
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ráðleggingar þar sem hann verður svo uppfullur af sjálfum sér, en það eru þó 

undantekningar á öllum reglum. 

Í fyrstu þáttaröðinni gengur Nick í gegnum tímabil þar sem hann er að sofa 

hjá fullt af konum í yngri kantinum, sem er ólíkt hans karakter og hann er algjör 

taugahrúga. Hann veit ekkert hvernig hann á að losna við þær á morgnana eða ljúga 

sig úr óþægilegum aðstæðum sem hann kemur sér í oftar en ekki. Í einum þáttanna 

þar sem Nick er í þessari klípu með dömurnar hafði Winston komist að því að 

Schmidt og Cece væru að sofa saman og sagt Nick frá því. Einn morguninn er Nick 

að kveðja eina dömuna og á meðan hún er að leita að treflinum sínum hringir 

síminn hans, hún spyr hann hin fúlasta hver hafi verið að hringja. Nick, eins lélegur 

lygari og hann er, segir að þetta sé enginn, fyllist svo skelfingu og endar á því að 

henda símanum sínum í steinvegg og mölbrjóta hann. Þegar daman er loksins farin 

og er hin fúlasta á sér stað samtal á milli Nick, Schmidt og Winston varðandi það 

sem hafði gerst. Samtalið er á þessa leið og það lýsir meðal annars aðdáun Nick og 

Winston á velgengni Schmidt í kvennamálum þrátt fyrir að það sé þeim algjörlega á 

móti skapi að viðurkenna það: 

Schmidt: You left your ringer on? Come on, Nick, that’s an amateur move. 
Nick: I’m in over my head. 
Schmidt: Obviously. Because when a lady spends the night, it is imperative 
that you keep track of her personal effects. I put valuables in plastic 
baggies, which I return to them on the way out. 
Winston: Yeah, sleeping with Schmidt is like getting arrested in a lot of 
ways. 
Nick: Schmidt. I hate that I’m saying this, but how do you do this? 
Schmidt: Oh glory be! Nick, are you asking for my help? I’m flattered... 
Winston: Uchh. No. No. Pull up, Nick, pull up. Yank back on that yoke. 
Nick: I know, Winston, I know this sucks, but we have to face it: Schmidt’s 
having consensual sex with Cece, and he lied about it for two months. He’s 
better than us. I might even... I might... uggh, I might respect you. 
Winston: (hanging his head) I respect you, too. And it sucks.  
Schmidt: Sure, since my mid-twenties, I have had a string of lesser 
paramours that, like weathered stone steps, have led me to the “Hindu 
temple,” AKA Cece, because she’s Indian. 
Winston: Yeah, we know. We were there in the beginning. 
Schmidt: I’ve learned so much on my journey, and yet, part of me feels like 
it would be wrong to help you, Nick. You’re not a player. You’re a clingy 
serial monogamist with a terrible metabolism.  
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Nick: I know it’s not me, but I like it. The old me really cared about Caroline 
and Julia, and when it didn’t work out, the old me drank a lot of bourbon 
and fell asleep with a cookie in its mouth. Schmidt. I need you to teach me 
how to juggle women. I need you to teach me how to be a douchebag.19 

 (Sería 1, þáttur 18, Secrets) 

Þarna má sjá það sem sumir myndu kalla „ekta strákatal“ og aðdáun á því að 

komast yfir kvenfólk. Það má segja að þarna sé steríótýpískt samtal milli vina, þar 

sem það þykir eftirsóknarvert að vera með sem flestum konum, já og jafnvel að 

vera hálfviti. Þetta tímabil hjá Nick varir sem betur fer ekki lengi og er ekki 

gegnumgangandi þema í þáttunum líkt og mátti sjá í þáttunum How I Met Your 

Mother, þar sem einn karakteranna var algjör kvennabósi sem gerði í því að komast 

yfir sem flestar konur með öllum tiltækum ráðum. 

Mörg samtöl eiga sér stað sem sýna fram á mikla vináttu og umhyggju á milli 

strákanna, eitt slíkt samtal fer fram á milli þeirra Nick og Schmidt í fimmtu seríu 

þáttanna. Samtalið á sér stað eftir slagsmál sem þeir komu sér í eftir að Schmidt 

fannst vegið að karlmennsku sinni og fannst hann þurfa að sanna fyrir sjálfum sér 

að hann væri nú sannur karlmaður. Slagsmálin enduðu ekki betur en svo að þeir 

voru lamdir í klessu og sátu uppi með sárt ennið, marðir og bláir og sjálfstraustið í 

molum. Schmidt er alveg í rusli yfir þessu og í framhaldinu reynir Nick að stappa 

stálinu í hann. Í þessu samtali má sjá brómans af bestu gerð þar sem Nick fer yfir 

það á kómískan hátt hvers vegna Schmidt verði góður eiginmaður. Samtalið er á 

þessa leið: 

                                                       
19 Schmidt: Varstu með hringinguna á? Nick, það viðvaningsháttur. Nick: Ég hef enga stjórn á þessu. Schmidt: 
Það er greinilegt. Þegar dama er hjá manni yfir nótt er nauðsynlegt að vita hvar eigur hennar eru. Ég set 
verðmæti í plastpoka sem ég skila svo þegar hún er á leiðinni út. Winston: Já, að sofa hjá Schmidt líkist því á 
margan hátt að vera handtekinn. Nick: Schmidt. Ég hata að segja þetta, en hvernig ferðu að þessu? Schmidt: Ó 
sú dýrð! Nick, ertu að biðja mig um hjálp? Ég er upp með mér... Winston: Úff. Nei. Nei. Dragðu til baka, Nick, 
dragðu til baka. Hættu við. Nick: Ég veit, Winston, ég veit að þetta er glatað, en við verðum að viðurkenna það: 
Schmidt er búin að vera að sofa hjá Cece og hann er búinn að ljúga um það í tvo mánuði. Hann er betri en við. 
Ég gæti jafnvel... ég gæti... ugh, ég gæti borið virðingu fyrir þér. Winston: (hengir haus) Ég ber líka virðingu fyrir 
þér og það er glatað. Schmidt: Vissulega hef ég átt síðri ástkonur, sem hafa eins og veðruð steinþrep, leitt mig 
að „Hindu hofinu,“ þá meina ég Cece, því hún er indversk. Winston: Já við vitum það, við vorum þarna með þér í 
upphafi. Schmidt: Ég hef lært svo margt á vegferð minni, en samt er partur af mér sem finnst rangt að hjálpa 
þér Nick. Þú ert ekki týpan. Þú ert þurfandi rað einkvænismaður með hræðilega meltingu. Nick: Ég veit að þetta 
er ekki ég, en ég fíla þetta. Gamla mér þótti mjög vænt um Caroline og Julia, og þegar það gekk ekki upp, drakk 
ég fullt af viský og sofnaði með smákökur í munninum. Schmidt, þú þarft að kenna mér að fara á milli kvenna. 
Ég þarf á því að halda að þú kennir mér að vera hálfviti.  
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Schmidt: Sorry I got us into this, Nick. I was useless out there. I didn't even 
get one punch in. 
Nick: That's not true. You hit me a little bit. 
Schmidt: I got this calendar bod, but it doesn't hold up in battle. I'm getting 
married, Nick. How am I going to defend Cece? She deserves the best 
husband in the world, and what if I don't have what it takes?  
Nick: Of course you have what it takes to be a modern husband. Look, it's 
2016. She's not looking for a strong husband. Do you have what it takes to 
be a husband of the old world? God, no.They would use you as a pelt. 
Today, you fought, kinda. You're gonna make a great husband to Cece. 
Schmidt: How do you know?  
Nick: Because I know. 
Schmidt: Look what happened here today. Because why?  
Nick: Because ever since I've known you, you've been there. Okay, you're 
always there. Even when I don't want you there, you're there - That's what 
a husband does. You fight for me - That's what a husband does. You care 
about what I eat - That's what a husband does. You've cooked for me, even 
when I don't ask - That's what a husband does. When I pass out, you comb 
my hair so there's no knots in it - That's what a husband does. So, guess 
what. You're gonna be a great husband to Cece because you're a great 
husband to me. So that's how I know. You're, you're like my husband. 
You're like my wife, but yeah, so that's how I know. 
Schmidt: Thanks for saying that, man. 
Nick: Yeah, man. I need this to be done, okay?  
Schmidt: Well, you can't take it back. I heard you say it, Nick.20 

(Sería 5, þáttur 17, Roadtrip) 

Nick finnst hálf óþægilegt að hafa opnað sig á þennan hátt við vin sinn, svona eftir á 

að hyggja, en Schmidt er í skýjunum með hann og segir til dæmis við Winston eftir 

samtalið að Nick hafi sagt honum að hann elskaði sig, sem Nick vill nú ekkert 

kannast við. Þetta er nokkuð dæmigert fyrir vináttu Nick og Schmidt, þar sem 

                                                       
20 Schmidt: Mér þykir leitt að hafa komið okkur í þetta Nick. Ég var gagnslaus. Ég náði ekki einu sinni að koma 
inn einu höggi. Nick: Það er ekki satt. Þú lamdir mig smá. Schmidt: Ég er með þennan almanaks líkama en hann 
gerir ekkert gagn í bardaga. Ég er að fara að gifta mig, Nick. Hvernig á ég að verja Cece? Hún á skilið að eiga 
besta eiginmann í heimi, hvað ef ég hef ekki það sem til þarf? Nick: Auðvitað hefurðu það sem til þarf til að vera 
nútíma eiginmaður. Sjáðu til það er 2016. Hún er ekki að leyta sér að sterkum eiginmanni. Hefurðu það sem til 
þarf til að vera eiginmaður gamla heimsins? Guð nei. Þeir myndu nota þig eins og gólfmottu. Í dag barðistu, 
svona eiginlega. Þú átt eftir að verða frábær eiginmaður fyrir Cece. Schmidt: Hvernig veistu? Nick: Af því ég veit 
það. Schmidt: Sjáðu hvað gerðist hérna í dag. Hvernig veistu? Nick: Vegna þess að alveg síðan ég kynntist þér 
hefurðu verið til staðar. Jafnvel þegar ég vil ekki hafa þig ertu þarna samt – þannig hagar eiginmaður sér. Þú 
berst fyrir mig – þannig hagar eiginmaður sér. Þér er annt um hvað ég borða – þannig hagar eiginmaður sér. Þú 
hefur eldað fyrir mig, jafnvel þegar ég bið ekki um það – þannig hagar eiginmaður sér. Þegar ég dett út (dey 
áfengisdauða), greiðirðu hárið á mér svo að það komi ekki flókar í það – þannig hagar eiginmaður sér. Þannig 
að sjáðu til, þú átt eftir að verða frábær eiginmaður fyrir Cece, því að þú ert frábær eiginmaður fyrir mig. Þess 
vegna veit ég það. Þú ert eins og eiginmaðurinn minn. Þú ert eins og eiginkonan mín, já þannig að þess vegna 
veit ég það. Schmidt: Takk fyrir að segja þetta. Nick: Já einmitt. Ég þarf að þetta sé búið núna, ok? Schmidt: Þú 
getur ekki tekið þetta til baka, ég heyrði þig segja þetta, Nick. 
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Schmidt er opinn með tilfinningar sínar, en Nick heldur aftur af sér en lætur vináttu 

sína og kærleika í ljós á einhvern annan hátt á endanum. Í þessu samtali er aftur 

vísað til breytinga á karlmennskuhugmyndum, þar sem talað er um gamla og nýja 

heiminn en Schmidt talar, eins og áður hefur komið fram, í öðrum þætti um pre-

Clinton manhood21, þar sem hann er að benda á að karlmennskan sé nú með 

breyttu sniði.  

Það má reglulega sjá núning og pirring á milli strákanna í New Girl og þeir 

geta farið afskaplega í taugarnar hvor á öðrum, en þegar upp er staðið eru þeir 

mjög góðir vinir sem þekkjast vel og vilja hvorum öðrum allt það besta. 

7 Niðurstöður 

Þegar gamanþættirnir New Girl eru skoðaðir í samhengi við það sem hefur verið 

boðið upp á í gamanþáttum vestanhafs er kannski ekki hægt að segja að þeir bjóði 

upp á margt nýtt. Það má frekar segja að þeir bæti við flóruna af gamanþáttum sem 

fjalla um hóp vina, líkt og þættir eins og Friends og How I Met Your Mother gerðu. 

Þegar karakterar karlanna í New Girl eru skoðaðir má sjá karlmenn sem seint 

myndu teljast dæmigerðir fyrir ríkjandi karlmennsku. Þeir eru ýmist ofur 

tilfinningaríkir, metnaðarlausir eða klaufalegir sem er í takt við það sem Sargent 

(2013) segir um framsetningu karlmennsku þar sem karlar eru strípaðir öllu því sem 

þykir einkennandi fyrir ríkjandi karlmennsku og á þann hátt sé verið að sýna 

óróleika og varnarleysi karlmennskunnar. Þessa „mannkosti” má líka sjá í 

karakterunum í Friends og Seinfeld svo dæmi séu tekin.  

Hugmyndina um karlmennsku kaupsýslumannsins, sem Morgan (2014) 

fjallar um, má á vissan hátt sjá í karakter Schmidt en á sama tíma er Schmidt líka í 

algjörri andstöðu við það sem þykir einkennandi fyrir þessa tegund karlmennsku, 

þar sem persóna hans er afar tilfinningarík og á margan hátt brothætt.  

Þó er vert að taka það fram að með breyttum tímum verða aðrar áherslur, 

tækninýjungar geta til dæmis breytt því hvað er fjallað um á hverjum tíma. Það var 

                                                       
21 Karlmennska fyrir tíð Bill Clinton fyrrverandi forseta Bandaríkjanna.  
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ekki vandamál hjá félögunum í Friends að senda óviðeigandi skilaboð úr 

snjallsímanum sínum, þar sem að slíkt var einfaldlega ekki til á þeim tíma, nýjir 

tímar, ný vandamál og það má sjá í sjónvarpsþáttunum New Girl. 

Vissulega hefur orðið breyting á því hin síðustu ár hvernig ímynd 

karlmennskunnar er sett fram í dægurmenningu. Fólk kippir sér ekki upp við að sjá 

karlmann gráta á sjónvarpsskjánum, það að sjá karlmenn faðmast og sýna hvorum 

öðrum vinahót þykir líka sjálfsagt mál svo eitthvað sé nefnt. Sjónvarpsþættirnir 

New Girl bæta sannarlega við flóruna hvað þetta varðar og að því leytinu til tóna 

þeir vel við nútímalegar, framsæknar hugmyndir um tilfinninganæmi og 

tilfinningagreind hvað karlmenn varðar. Það sem er þó umhugsunarvert er að þegar 

þessi hegðun er sýnd er hún sett fram á mjög ýktan hátt sem ýtir undir þá upplifun 

að þetta sé í raun óásættanleg hegðun, það þykir fyndið að karlmaður sýni af sér 

slíka hegðun. Að því leytinu til eru New Girl þættirnir íhaldssamir og taka stöðu með 

gamaldags hugmyndum um karlmennskuna. Spyrja mætti hvort að með því að gera 

það að aðhlátursefni að karlmenn séu viðkvæmir eða „ókarlmannlegir“ sé 

ómeðvitað verið að styrkja þær hugmyndir sem eru ríkjandi um karlmennsku, þar 

sem karlmaðurinn er sterkur og ráðandi. Í New Girl má sjá að þegar vegið er að 

karlmennsku karakteranna finnst þeim að þeir þurfi að sanna sig sem karlmenn. 

Undirtónninn virðist því vera sá að það sé eftirsóknarvert að vera karl í krapinu.  

Vinátta karlanna í New Girl er náin og hugtakið um brómans á oft vel við 

þegar samskipti vinanna eru skoðuð. Þó svo að karakterarnir séu ýktir og mörg af 

þeirra persónueinkennum séu hlægileg fær maður á tilfinninguna að vináttan sé 

sönn og ekki eitthvað sem er bara grín eða aðhlátursefni. Í þáttunum má sjá vinina 

ræða saman og segja hvorum öðrum frá vandamálum sínum og tilfinningum, þó svo 

að það sé stundum gert með vissum trega. Stundum er það fyndið, en oft er það 

einlægt og fallegt. Það verður að teljast jákvætt að sýna karla tala opinskátt saman 

og sýna hvorum öðrum hlýhug. Eins og Stefán Pétursson formaður Landssambands 

slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna talar um er það einmitt það viðhorf til 

karlmennskunnar, að bíta bara á jaxlinn, byrgja inni og vera sterkur, sem getur verið 
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skaðlegt. Að koma þeirri hugmynd að hjá fólki að karlar þurfi að ræða málin og tala 

um tilfinningar ætti að vera af hinu góða, ekki síst fyrir karlmennina sjálfa.  

Það má segja að sú krísa sem karlmennskan hefur lent í samkvæmt Diana 

Sargent (2013) sé á vissan hátt sýnileg í New Girl, og það má einnig segja um þætti 

af sama toga eins og Seinfeld, Friends og How I Met Your Mother. Í öllum þessum 

þáttum má sjá karaktera sem eru örlítið týndir og óvissir um sjálfa sig og stöðu sína. 

Í New Girl má þó sjá tilraunir til að takast á við þennan vanda, til að mynda er talað 

um gamla og nýja heiminn varðandi karlmennsku. Schmidt kemur líka með sína 

eigin skilgreiningu á því hvað það er að vera karlmaður í dag og á sú skilgreining 

ekkert sameiginlegt með hinni hefðbundnu skilgreiningu á ríkjandi karlmennsku, 

þar sem karlinn er sterkur, ráðandi og rökréttur. 

Þegar sjónvarpsþættirnir New Girl eru skoðaðir með kynjagleraugum og 

sjónum er beint að karlmennskuímyndunum sem þar eru túlkaðar má segja að líkt 

og í lífinu sjálfu, sé ekki hægt að segja að hlutirnir séu svart-hvítir, góðir eða vondir. 

Að vissu leyti má halda því fram að þættirnir séu með íhaldssamar hugmyndir um 

karlmennsku en á sama tíma bjóða þeir líka upp á karlmennskuímyndir sem þykja 

nútímalegri, þar sem tilfinningar og vinátta eiga upp á pallborðið í ríkara mæli. 

 

Lokaorð 

Við skrifin á þessari ritgerð og á þeim tíma sem varið var í að horfa á 

sjónvarpsþættina New Girl (2011) með það í huga að skoða hvernig 

karlmennskuímyndirnar eru settar fram hef ég komist að því að karlmennskan 

virðist vera ósköp brothætt fyrirbæri. Jafnframt kom það oft upp í hugann hvað það 

er í raun fáránlegt að það þyki fyndið þegar karlar haga sér „ókarlmannlega,“ að 

það teljist aðhlátursefni að karlmenn sýni tilfinningar eða séu órökréttir er í sjálfu 

sér frekar furðulegt og eru skorður sem ósanngjarnt er að setja körlum.  

Hér hefur verið fjallað um brómans á fremur jákvæðum nótum, þar sem 

vinátta milli karla ætti jú að teljast af hinu góða. Þó mætti líka hugleiða hvort að 
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orðið sem er samsett af orðunum bróðir og rómantík sé of gildishlaðið og geti ýtt 

undir fordóma á samkynhneigð eða gert karla fráhverfa því að eiga í nánu 

vinasambandi við einstakling af sama kyni af hræðslu við að vera stimplaðir sem 

samkynhneigðir. Það skal þó tekið fram að þetta eru bara vangaveltur sem komu 

upp í hugann við skrifin og ekki ætti að draga af þeim neinar ályktanir. Sú sem hér 

ritar veit ekki til þess að hugtak með vísun í rómantík, sé til fyrir vináttu á milli 

kvenna sem báðar eru gagnkynhneigðar.  

Það væri áhugavert að sjá hverjar niðurstöðurnar myndu verða ef gerð væri 

rannsókn á því hvort og hvernig áhrif gamanþættir hafa á viðhorf fólks til 

karlmennsku og þá sérstaklega á stráka á mótunarskeiði. Að sama skapi gæti verið 

mjög áhugavert að skoða hvort munur sé á persónusköpun karaktera í 

gamanþáttum eftir því hvort það er kona eða karl sem skrifar þættina. Þetta mætti 

skoða með tilliti til karaktera af báðum kynjum og þá hvort og hvernig munur er á 

persónusköpun þegar höfundur skapar karakter af gagnstæðu kyni. Brómans er líka 

eitthvað sem áhugavert væri að sjá fleiri rannsóknir á í framtíðinni, þá til dæmis 

með tilliti til þess hvaða merkingu strákar leggja í hugtakið og hvort að það vekji 

upp slæmar tilfinningar sem snúa að samkynhneigð. 

Að lokum langar mig að koma með smá hugleiðingu sprottna frá orðum Mahatma 

Gandhi um karlmennsku sem hljóma svona:  

Manliness consists not in bluff, bravado or loneliness. It consists in daring 

to do the right thing and facing consequences whether it is in matters 

social, political or other. It consists in deeds not words. 22  

Þó svo að þetta hljómi í sjálfu sér ágætlega er erfitt að horfa framhjá því að það 

sem þarna er sagt snýst ekki um, eða ætti ekki að snúast um, bara karlmennsku. 

Þetta eru orð sem ættu að snerta einstaklinga hvort sem þeir eru karlmenn eða 

ekki, það má segja að þetta ætti að snúast um mennsku en ætti ekki vera bundið 

við karlmennsku. Líkt og með kvenleikann, setur karlmennskan einstaklingum 

skorður sem oft eru ósanngjarnar. 

                                                       
22 Karlmennska snýst ekki um blekkingu, mannalæti eða einmannaleika. Hún snýst um að þora að gera það sem 
rétt er, hvort sem um er að ræða, félagslega, pólitískt eða annað. Hún snýst um gjörðir en ekki orð. 
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