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Ágrip 
Þessi ritgerð er söguleg greining á bandarískum kvikmyndum sem segja frá innrásum 

geimvera á Jörðina. Leitast er við að varpa ljósi á hvernig óvissuástandið sem 

myndast í þessum kvikmyndum endurspeglar síbreytilegar áhyggjur forréttindahópa á 

Jörðinni. Hér er um að ræða bæði sammannlegan ótta við að missa forréttindi sem 

ráðandi tegund yfir öðrum lífverum og ótta Vesturlandabúa við að missa forréttindi 

sem ráðandi valdastétt í samfélagi manna. Til þess er saga kvikmyndagreinarinnar 

rakin með áherslu á hvað vekur upp þessar áhyggjur hverju sinni.  

Byrjað er á að skoða forsendur greinarinnar í enskum bókmenntum á nítjándu 

öld með hliðsjón af angist samfélagsins á tímum heimsvalda- og nýlendustefnu. Því 

næst er rýnt í kvikmyndir gullaldarinnar á sjötta áratugnum og þær settar í samhengi 

við eftirstríðsárin og kalda stríðið. Þá er farið yfir framgang greinarinnar á seinni hluta 

tuttugustu aldar í ljósi samfélagsbreytinga í Bandaríkjunum og að lokum eru 

kvikmyndirnar Independence Day: Resurgence (2016, Roland Emmerich) og Arrival 

(2016, Denis Villeneuve) greindar til að kanna stöðu greinarinnar í dag. 
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Inngangur 
Science fiction is the branch of literature that deals with the effects of change on 
people in the real world as it can be projected into the past, the future, or to distant 
places. It often concerns itself with scientific or technological change, and it usually 
involves matters whose importance is greater than the individual or the community; 
often civilization or the race itself is in danger.1 

Vísindaskáldskapur er bókmennta- og kvikmyndagrein sem fæst við ímynduð viðfangsefni, 

einkum þau sem varða framtíð mannsins og mögulegar tækniframfarir hans. Líkt og James E. 

Gunn bendir réttilega á hér að ofan er vísindaskáldskapur þó ekki síður samtímalegt 

aðgreiningartól þar sem sögusvið frásagnanna býður upp á opið rými til þess að fjalla um 

samfélagsleg, siðferðisleg og pólitísk álitamál hverju sinni. Þótt frásagnir greinarinnar fjalli 

almennt á yfirborðinu um framþróun tæknivísinda er undirlagið oftar en ekki falið í djúpum 

samtímalegum vangaveltum sem varða mannkynið sjálft, eðli þess og afdrif. Þar sem 

heimsmynd höfundarins er óumflýjanleg forsenda frásagnanna sem hann skapar endurnýjast 

greinin því stöðugt í samræmi við breyttar áherslur í samfélaginu.  

Vísindamyndin (e. science fiction film) er víðfeðm kvikmyndagrein sem hefur að 

geyma fjölmargar undirgreinar. Ein þeirra er innrásarmyndin (e. invasion film) en hún er vel 

til þess fallin að varpa ljósi á samsvarandi þróun samfélags og frásagna í vísindaskáldskap. Það 

gerir hún með því að setja menningarheim mannsins í samhengi við aðra og óþekkta 

menningarheima samtímis því að gagnrýna hans eigin. Nafn greinarinnar felur í sér nokkuð 

víðtæka merkingu sem varðar hvers kyns innrásir og herhlaup en hér er í raun átt við 

kvikmyndir sem fjalla um innrásir geimvera á Jörðina. Þar sem ekkert sértækt orð er til á 

íslensku yfir greinina og í ljósi þess að geimveruinnrásarmynd er nokkuð langsótt skilgreining 

verður hér því notast við innrásarmynd. Þá ber að nefna að þótt finna megi afbrigði 

innrásarmyndarinnar í mörgum menningarheimum hefur bandaríski kvikmyndaiðnaðurinn 

verið leiðandi í greininni frá upphafi og verður hann því í brennidepli hér.2 

Í 66 ár hefur mannkynið verið þess aðnjótandi að horfa upp á verur frá útgeimnum ógna 

tilvist þess og umhverfi á hvíta tjaldinu. Þó rekja megi tengsl kvikmynda og geimvera allt aftur 

                                                      
1 James E. Gunn, „Towards A Definition Of Science Fiction“ í Speculations On Speculation: Theories 
of Science Fiction (Oxford: Scarecrow Press: 2005) bls. 6. 
2 Innrásarmyndin naut til dæmis mikilla vinsælda í Japan á sjöunda áratugnum en  kvikmyndirnar voru 
með allt öðru sniði en tíðkaðist í Bandaríkjunum á þessum tíma. Japanar voru að glíma við afleiðingar 
kjarnorkuárásanna á Hiroshima og Nagasaki og segja þessar kvikmyndirnar alla jafna frá gríðarstórum 
geimskrímslum sem ráðast inn í stórborgir og eyðileggja allt sem á vegi þeirra verður. Þetta eru 
kvikmyndir eins og Innrás geimskrímslisins (1965, Ishirô Honda, Kaijû daisensô) og Tortíming 
skrímslanna (1968, Ishirô Honda, Kaijû sôshingeki). Nancy Anisfield, „Godzilla/Gojiro: Evolution of 
the Nuclear Metaphor“ í Journal of Popular Culture (Oxford: Blackwell Publishing, 1995) bls. 53-62. 
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til árdaga miðilsins þegar George Mèlies gerði Ferðina til tunglsins (1902, Le voyage dans la 

lune) urðu tilgangsmiðaðar heimsóknir þeirra til jarðarinnar ekki að heilsteyptu viðfangsefni 

kvikmynda fyrr en um hálfri öld síðar. Á sjötta áratugnum varð töluverður uppgangur í sögu 

vísindamyndarinnar og var innrásarmyndin þungamiðja þess tíma sem gjarnan er nefndur 

gullöld greinarinnar. Í bókmenntum er hins vegar nokkuð lengri hefð fyrir vitjunum frá 

geimnum og ná þær allt aftur til ársins 1889 þegar The War of the Worlds eftir H. G. Wells 

kom út. Wells er jafnframt helsti brautryðjandi greinarinnar en hann var fyrstur manna til þess 

að draga upp mynd af innrás geimvera á Jörðina í skáldskap. 

Í dag er innrásarmyndin virk grein í bandarískum kvikmyndaiðnaði þó svo að hún hafi 

ekki yfirburði á markaðnum eins og forðum. Engu að síður virðist hún dafna vel og fá nægilegt 

fjármagn til þess að vera talin til stórmynda og jafnvel tilnefnd til Óskarsverðlauna.3 Ljóst er 

að framþróun vísinda spilar þar stóran þátt en aukin vísindaleg þekking hefur í seinni tíð skilað 

sér í nákvæmara samtali á milli kvikmyndagerðarmanna og vísindamanna. Þá hafa 

tæknivísindin sem kvikmyndagerð grundvallast á aldrei verið fullkomnari og auðvelt er orðið 

að blekkja augað með raunsæjum framsetningum á geimverum og geimtækni. Á meðan 

áþreifanlegir þættir sem þessir hafa almennt tekið miklum breytingum til batnaðar er 

hugmyndafræðileg gildi kvikmyndanna hins vegar með afar misjöfnum hætti. Bandaríski 

kvikmyndaiðnaðurinn er bæði íhaldssamur og þjóðrækinn og því blasir við að margar 

innrásarmyndir síðari tíma eru byggðar á úreltri hugmyndafræði og jafnvel misvísandi 

skírskotunum í samfélagið sem hún byggir á.  

Hefð innrásarmyndarinnar er rótgróin og yfirborðstextinn í grófum dráttum ávallt sá 

sami; geimverur lenda á jörðinni og upp sprettur óvissuástand í því samfélagi sem kvikmyndin 

einblínir á. Almennt er þetta óvissuástand túlkað sem óttinn sem fylgir möguleikanum á 

gereyðingu mannkyns eða tilhugsuninni um að það tapi einkarétti sínum sem einráður á 

Jörðinni. Þar sem hér er um að ræða vestrænt samfélag er þar að auki hægt gera ráð fyrir að 

þetta óvissuástand eigi sér raunveruleg upptök í áhyggjum Vesturlandabúa um að missa 

forréttindi sín sem ráðandi valdastétt í heiminum. Hér á eftir verður leitast við að greina hvaða 

breytingar það eru í vestrænu samfélagi sem hafa áhrif á hugmyndafræði og framsetningu 

                                                      
3 Close Encounters of the Third Kind (1977, Steven Spielberg) braut blað í sögu innrásarmyndarinnar 
þegar hún var tilnefnd til níu Óskarsverðlauna árið 1978 en fram að því höfðu kvikmyndir greinarinnar 
ekki hlotið akademíska viðurkenningu. Í seinni tíð hafa fjölmargar kvikmyndir verið tilnefndar til 
verðlaunanna, svo sem Independence Day (1996, Roland Emmerich), Men in Black (1997, Barry 
Sonnenfeld) og War of the Worlds (2005, Steven Spielberg). Árið 2009 var tekin ákvörðun um að fjölga 
tilnefningum í  flokknum „Besta kvikmyndin“ og eftir það hafa tvær innrásarmyndir verið tilnefndar til 
þeirra verðlauna; District 9 (2009, Neil Bloomkamp) árið 2010 og Arrival (2016, Denis Villeneuve) 
árið 2017. Kristopher Tapley, „Arrival Joins Elite Club of Sci-Fi Oscar Best Nominees“ á Variety, 2016. 
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innrásarmyndarinnar og af hverju. Til þess verða forsendur greinarinnar kannaðar fyrir tíð 

kvikmyndamiðilsins og frásagnir þess tíma skoðaðar. Þá verður farið yfir framgang hennar á 

tuttugustu öldinni og rýnt í nokkrar vel valdar kvikmyndir til þess að útþýða greinina sem slíka 

og lokum verða kvikmyndirnar Independence Day: Resurgence (2016, Roland Emmerich) og 

Arrival (2016, Denis Villeneuve) greindar til að varpa ljósi á stöðu greinarinnar í dag. 

 

1. Saga greinarinnar 

1.1 Forsendur 
Aðdragandi innrásarmyndarinnar er bæði margþættur og marglaga. Allt frá því að maðurinn 

varð meðvitaður um upphaf sitt hefur hann í kjölfarið velt fyrir sér endalokum sínum. Þar sem 

óvissuástandið sem myndast innan samfélagsins í innrásarmyndinni er ekki síst vegna 

möguleikans á gereyðingu mannkyns má óbeint rekja tildrög hennar til ýmissa fornfálegra 

spádóma um endalok tilverunnar. Þá er afneitun Kópernikusar á jarðmiðjukenningunni á 

sextándu öld einnig undirstöðuþáttur í skilningi mannsins á sjálfum sér og alheiminum. Í kjölfar 

hennar opnaðist möguleikinn á að líf gæti verið á öðrum hnöttum og þar mætti jafnvel finna 

aðrar viti bornar verur ekki ósvipaðar manninum.4 

 Upplýsingin á 18. öld er þó sennilega stærsti þröskuldur greinarinnar þar sem vísindaleg 

hugsun og vinnubrögð eru grundvöllur nútímatækni og hugleiðinga um hana. Samfara þróun 

tæknivísinda hefur vestrænt samfélag tekið miklum breytingum og oftar en ekki hefur það haft 

töluverð áhrif á ímyndunarafl mannkyns. Eftir að fyrsta loftbelgnum var flogið yfir Frakklandi 

árið 1783 myndaðist til dæmis mikil loftbelgjaþráhyggja (e. balloonomania) í rómatískum 

bókmenntum á Englandi. Fyrirbrigðið vakti upp hrifningu, ótta og innblástur þeirra sem 

skrifuðu um það og þá sérstaklega þegar ljóst var að nýta mætti það í hernaðarlegum tilgangi.5 

Tækniþróun vekur alla jafna upp misjafnar tilfinningar á borð við þær sem loftbelgurinn 

framkallaði á sínum tíma. Maðurinn er í eðli sínu bæði forvitinn og tortrygginn og því reynir 

ávallt á samfélög þegar aðlagast þarf slíkum umskiptum.  

Iðnbyltingin fól í sér umfangsmiklar breytingar og hafði gríðarleg áhrif á lifnaðarhætti 

mannkyns. Hún leiddi meðal annars af sér miklar tækniframfarir sem komu sér vel á 

vígvellinum, svo sem þróaðri skotvopn og járnbrautir. Þegar ljóst var að sigur Prússa í Fransk-

                                                      
4 Adam Roberts, „The Copernican Revolution“ í The Routledge Companion to Science Fiction (New 
York: Routledge, 2011) bls. 3-12. 
5 John Robbins, „Up in the Air: Balloonomania and Scientific Performance“ í Eighteenth - Century 
Studies (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015) bls. 521-538. 
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prússneska stríðinu árið 1870 hefði verið unninn vegna beitinga nýrra og öflugra hergagna 

greip um sig mikill ólga á meðal Englendinga sem óttuðast að eins gæti farið fyrir þeim. Á 

þessum tíma var England auðugt heims- og nýlenduveldi sem hafði mikilla hagsmuna að gæta 

og olli tilhugsunin um að missa allt sem áunnist hafði miklum kvíða innan samfélagsins. Þessi 

kvíði varð að innblæstri rithöfundarins George Chesney sem ári síðar skrifaði smásöguna The 

Battle of Dorking: Reminiscences of a Volunteer (1871).6 Í sögunni minnist uppgjafahermaður 

innrásar ótilgreindrar þýskumælandi þjóðar á England sem átti sér stað 50 árum áður. 

Kringumstæðurnar í söguheiminum eru ekki ósvipaðar þeim í samfélagi Chesny en 

sögumaðurinn segir frá því hvernig hersveitin hans var þurrkuð út með óþekktum 

gereyðingarvopnum.7 Sagan vakti mikla athygli og hafði mikil áhrif á almenning og stjórnvöld 

sem og aðra rithöfunda á Englandi og víða um veröld.  

Í kjölfarið fóru fleiri að skrifa frásagnir af svipuðu tagi og úr varð heil bókmenntagrein, 

innrásarbókmenntir, sem fram að fyrri heimsstyrjöld spannar yfir 400 sögur.8 Þær voru þó ekki 

allar með sama sniði og Battle of Dorking en snéru ávallt að að innrásum eða eftirmálum þeirra. 

After London, or Wild England (1885) eftir Richard Jefferies segir til dæmis frá manni sem 

minnist falls siðmenningarinnar á Englandi eftir skyndilegt stórslys sem þurrkaði nánast út 

samfélagið. Hvers konar stórslys það var eða af hvaða völdum kemur aldrei fram enda sögunni 

óviðkomandi. Þess í stað einblínir Jefferies á náttúru og menningu lands og þjóðar eftir að allri 

tækni sem samfélagið hefur áunnið sér er tortímt.9 Önnur saga sem telja má til greinarinnar er 

Dracula (1897) eftir Bram Stoker en hún hún skar sig úr hefðinni af því leiti að ógnin sem um 

ræðir er yfirnáttúruleg. Í henni glímir hópur af ungu fólki við blóðþyrsta austur-evrópska 

vampíru sem vegur að Englendingum með lævísum hætti. Þrátt fyrir að þar komi engin hergögn 

til sögu er vissulega um innrás að ræða en vampíran býr yfir dulrænum hæfileikum á borð við 

dáleiðslu og hugsanalestur sem leysir allan vopnaburð af hólmi.10  

Árið 1898 varð svo umtalsverð bylting innan greinarinnar þegar H. G. Wells skrifaði 

The War of the Worlds en hún er fyrsti og jafnframt fremsti forveri hinnar eiginlegu 

innrásarmyndar. Rétt eins og Stoker hafði gert árið áður þá yfirfærir Wells ógnina á 

yfirnáttúrulegar verur sem búa yfir tækni og vitsmunum sem eru ekki aðeins æðri 

                                                      
6 John Rieder, „Visions of Catastrophe“ í Colonialism and the Emergence of Science Fiction 
(Middletown: Wesleyan University Press, 2008) bls. 123-155. 
7 George Chesny, The Battle of Dorking: Reminiscences of a Volunteer (A Project Gutenberg of 
Australia, 2006). 
8 „Visions of Catastrophe“, bls. 123-155. 
9 Richard Jefferies, After London; Or, Wild England (Urbana: Project Gutenberg, 2004). 
10 Bram Stoker, Dracula (Ware: Wordsworth, 1993). 
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Englendingum heldur öllu mannkyni. Wells var fyrstur manna til að draga upp mynd af innrás 

geimvera á Jörðina. Þótt sögusvið frásagnarinnar sé England berast sögumanni reglulega fréttir 

af sameiginlegum raunum annarra þjóða og þar af leiðandi setur Wells nýjan tón í greinina. 

Það er að segja, mennirnir heyjuðu nú ekki stríð við hvern annan heldur þurftu þeir að sameina 

krafta sína og berjast gegn öðru og óþekktu afli; óprúttnum Marsbúum.  

Ferðalög til himingeimanna er ævaforn frásagnahefð og nær að minnsta kosti aftur til 

annarrar aldar e. Kr. þegar Lucian af Samosata skrifaði Sanna sögu (Vera Historia) sem fjallar 

um skip sem þeytist til tunglsins í miklu fárviðri. Þar upplifa skipverjar stríð sem geisar á milli 

konungs Tunglsins og konungs Sólarinnar en þeir berjast um yfirráð yfir hinni fögru 

Morgunstjörnu.11 Tunglið var framan af vinsælasti áfangastaðurinn í ferðalögum af þessu tagi 

enda næsti nágranni Jarðarinnar og það var ekki fyrr en á síðari hluta nítjándu aldar að aðrir 

hnettir, einkum Mars, fóru að sækja í sig veðrið. Á þessum tíma voru sjónaukar orðnir svo 

nákvæmir að mögulegt var að rannsaka yfirborð annarra nálægra hnatta. Árið 1887 kortlagði 

ítalski stjörnufræðingurinn Giovanni Schiaparelli yfirborð Mars og kvaðst í kjölfarið sjá þar 

ummerki um vitsmunalegt líf. Uppgötvunin skýrir skyndilegar vinsældir plánetunnar í 

skáldskap en í raun var hún ekki annað en sjónbekking.12  

Mr. Stranger’s Sealed Packet (1889) eftir Hugo MacColl segir til dæmis frá hópi manna 

sem ferðast til Mars og kemst í kynni við friðsama Marsbúa sem búa yfir háþróuðum 

tæknivísindum.13 Sagan er eins konar ferðabók sem setur samfélag og menningu íbúanna á 

Mars í samanburð við það sem Englendingar þekkja í samfélagi sínu á þessum tíma. Þá fjallar 

A Prophetic Romance (1896) eftir John McCoy um Marsbúa sem er sendur til Jarðarinnar, 

nánar tiltekið Bandaríkjanna, á vegum ríkisstjórnarinnar á Mars til að kanna þar pólitískar 

aðstæður.14 Líkt og í Mr. Stranger’s Sealed Packet og í raun flestum öðrum skáldskap þessa 

tíma eru Marsbúarnir töluvert þróaðri en mennirnir og búa yfir ýmiss konar hagnýtum 

tæknibúnaði sem ekki þekkist í mennsku samfélagi.  

Við lok 19. aldar voru útópíur enn vinsælt viðfangsefni í enskum bókmenntum og eins 

og sjá má helst það í hendur við tæknidýrkun þessara frásagna. Handan við hornið var ein mesta 

tæknibylting sögunnar og því er ekki óeðlilegt að spennan í vestrænu samfélagi hafi yfirfærst 

á skáldskap. Andstæð ummerki dystópíunnar, þar sem ágæti tækninnar eru dregin í efa, eru þó 

                                                      
11 Lucian af Samasota, Sönn saga (Vera Historia), ens. þýð. A.M. Harmon (Loeb Classical Library 
1913). 
12 Roberts Crossley, „H. G. Wells and the Great Disillusionment“ í í Imagining Mars: A Literary 
History (Middletown: Wesleyan University Press, 2011) bls. 121-140. 
13 Hugo MacColl, Mr. Stranger’s Sealed Packet (Brooklyn: Singularity&Co, 2013). 
14 John McCoy, A Prophetic Romance: Mars to Earth (Boston: Arena Publishing Company, 1896). 
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einnig greinileg samhliða útópíunni líkt og bölsýni innrásarbókmenntanna sýnir fram á. Á 

þessum forsendum virðist The War of the Worlds vera staðsett á milli þessara tveggja hefða, 

annars vegar dystópísku innrásarbókmenntanna og hins vegar útópísku geimferðasagnanna. 

Samfléttun greinanna er án efa áhrifaþáttur í hinum miklu vinsældum sem frásögnin naut á 

sínum tíma á Englandi. Fræðimönnum ber aftur á móti almennt saman um að margþætt og 

ganrýnin hugmyndafræði hennar sé ástæðan fyrir því að hún er lesin enn þann dag í dag og 

jafnvel kennd á háskólastigi víða um veröld.15  

The War of the Worlds er frásögn manns sem lýsir í smáatriðum upplifun sinni af 

upplausn og öngþveiti þegar Marsbúar ráðast inn í England. Markmið þeirra er að taka yfir 

Jörðina og gereyða manninum en tilefnið er aðkallandi þar sem sjálfbærni Mars er uppgengin 

og íbúar plánetunnar þurfa ný heimkynni.16 Söguþráðurinn kallast óneitanlega á við bresku 

heimsvalda- og nýlendustefnuna en Wells fordæmir hana og ávarpar hana enn fremur beint í 

textanum:  
We must remember what ruthless and utter destruction our own species has 
wrought, not only upon animals, such as the vanished bison and the dodo, but upon 
its own inferior races. The Tasmanians >…@ were entirely swept out of existence in 
a war of extermination waged by European immigrants, in the space of fifty years. 
Are we such apostles of mercy as to complain if the Martians warred in the same 
spirit?17  

Í sögunni yfirfærir Wells girnd og græðgi eigin þjóðar á Marsbúana og í kjölfarið verða 

Englendingar að kúguðum minnihlutahóp.18 Hlutskiptin voru mun yfirdrifnari en þekktist í 

innrásarbókmenntunm þar sem Marsbúarnir eru með háþróaðan heila og búa yfir alls kyns 

tæknibúnaði sem mennirnir hafa engin skil á, svo sem geislabyssum og efnavopnum. Ásýnd 

þeirra er ógnvænleg en þeir hafa rauðglóandi augu og slímuga anga. Þá hafa þeir ræktað úr sér 

holdleg höft á borð við kynæxlun og meltingarfæri en þess í stað fjölga þeir sér með 

knappskotum og sprauta í sig blóði annarra lífvera. Hér er um að ræða skírskotun Wells í 

þróunarkenningu Darwins en hann var undir miklum áhrifum náttúruvals og taldi yfirburði 

einstakra lífvera á jörðinni vera orsök aðlögunar þeirra að umhverfi sínu.19 Að lokum er það þó 

mannkynið sem kemst af þar sem líkamsstarfsemi Marsbúanna er illa í stakk búin til að takast 

á við yfirborð Jarðarinnar, andrúmsloft þess og bakteríur. Sem skurðpunktur 

                                                      
15 Keith Williams, „Afterimages: Adaptations and Influences“ í H. G. Wells, Modernity and the 
Movies (Liverpool: Liverpool University Press, 2007) bls. 143-203. 
16 H. G Wells, The War of the Worlds (New York: Bantam Books, 2003). 
17 Sama, bls. 5. 
18 „H. G. Wells and the Great Disillusionment“, bls. 121-140. 
19 Sama. 
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innrásarbókmennta og geimferðasagna í bland við samfélagslega gagnrýni mótaði The War of 

the Worlds því nýja undirgrein vísindaskáldskapar; geimveruinnrásarsagnir. 

 

1.2 Gullöld 
Á sama tíma og The War of the Worlds kom út var þegar farið að móta fyrir nýjum miðli, 

kvikmyndinni, sem síðar meir átti eftir að verða stærsti vettvangur þessara frásagna. Það voru 

hins vegar bandarísk afþreyingartímarit (e. pulp magazines) sem tóku upp hefðina ásamt öðrum 

vísindaskáldskap á fyrri hluta tuttugustu aldar. Hugo Gernsback, stofnandi og ritstjóri Amazing 

Stories (1928-1938), sá tækifærin sem vinsældir Wells og Jules Verne báru í skauti sér og hóf 

framleiðslu á áþekkum frásögnum í massavís. Amazing Stories, Astounding Stories, Science 

Fiction Magazine og ótal fleiri tímarit innihéldu ógrynnin öll af vísindalegum smásögum sem 

nutu mikilla vinsælda í Bandaríkjunum fram að seinni heimsstyrjöld.20  

Geimveruinnrásarsagnir döfnuðu þó ekki sérstaklega á þessum vettvangi þar sem áhugi 

bandarískra höfunda virtist beinast fremur að geimverum almennt heldur en óttanum sem fylgdi 

innrásum þeirra. Í The Colour Out of Space (1927) eftir H. P. Lovecraft segir til dæmis frá 

innrás ókennilegra geimlofttegunda á bandarískan sveitabæ. Frásögnin framandgerir 

hugmyndir um líf á öðrum hnöttum og sýnir fram á óhug bæjarbúa sem skilja ekki af hverju 

umhverfi þeirra mengast skyndilega.21 Hin eiginlega innrásarhefð sem átti upphaf sitt í Battle 

of Dorking kemur hins vegar aldrei við sögu. Á þessum tíma voru Bandaríkin ekki pólitískt 

skotmark sem slíkt og lítil hætta var á að þar gæti verið herjuð innrás af einhverju tagi. 

Takmarkað óöruggi og áhyggjuleysi gæti því skýrt skort höfunda smásagnanna á innsýn í þann 

þátt greinarinnar. Geimveruhefðina tileinkuðu þeir sér þó með miklum ákafa og þrifust 

frásagnirnar því ágætlega í tímaritunum fram að seinni heimsstyrjöld en eftir hana fóru fyrstu 

bandarísku innrásarmyndirnar að líta dagsins ljós.22 

Segja má að seinni heimsstyrjöldin og afleiðingar hennar hafi leitt af sér innblásturinn 

og innsæið sem bandarískum höfundum vanhagaði um á fyrri hluta 20. aldar. Óvænt árás 

                                                      
20 Farrah Mendlesohn, „Fiction, 1926-1949“ í The Routledge Companion to Science Fiction (New 
York: Routledge, 2011) bls. 52-61. 
21 H. P. Lovecraft, The Colour Out of Space, (A Project Gutenberg of Australia, 2015). 
22 Hér er vert að nefna uppfærslu Orson Welles á The War of the Worlds í bandarísku 
útvarpsþáttaseríunni The Mercury Theatre on the Air árið 1938. Í seinni tíð hefur því verið haldið fram 
að uppfærslan hafi ollið mikilli ólgu innan Bandaríks samfélags þar sem fólk átti að hafa trúað því að 
um raunverulegan viðburð væri að ræða. Staðreyndin er hins vegar sú að fáir hlustuðu á þáttinn og í 
raun voru það fjölmiðlar sem kölluðu fram athyglina sem útvarpsleikritið hlaut á sínum tíma og í seinni 
tíð. Athygli var það engu að síður og líklega áhrifaþáttur í endurkomu greinarinnar í Bandaríkjunum 
eftir seinni heimsstyrjöld. „Afterimages: Adaptations and Influences“ bls. 143-203. 



 8 

Japana á Pearl Harbour árið 1941 kom þjóðinni í opna skjöldu og setti greinina óumflýjanlega 

í nýtt samhengi. Endalok stríðsins settu jafnramt svip sinn á samfélagið en á aðeins örfáum 

árum umturnaðist pólitísk staða landsins sem varð skyndilega að auðugu heimsveldi og heyjaði 

nú þungsótta baráttu við annað slíkt. Kalda stríðið og áhrif þess á bandarískt samfélag eru 

almennt talin vera helsta forsenda þess tímabils í vísindaskáldskap sem gjarnan er kennt við 

gullöld. Fræðimenn hafa þó deilt um hvert hið sanna gullaldartímabil greinarinnar er í raun og 

veru og vilja margir meina að farsælt skeið afþreyingartímaritanna sé betur að titilinum 

komin.23 Hvað varðar geimveruinnrásarsagnir, þá leikur enginn vafi á að kvikmyndir sjötta 

áratugarins séu hápunktur greinarinnar hingað til.  

Afþreyingartímaritin stimpluðu sig þó rækilega inn í bandaríska menningu og í 

kjölfarið varð áhugi og jafnvel trú á annarra heima líf mun viðteknari en áður. Árið 1947 kvaðst 

til dæmis flugmaðurinn Kenneth Arnold hafa orðið vitni að níu disklaga furðuhlutum (e. flying 

saucers) þeytast yfir háloftin þegar hann var að fljúga þar um sjálfur. Upplifun hans vakti mikla 

athygli og töluvert fjölmiðlafár en í kjölfarið urðu frásagnir einstaklinga af slíkum fyrirbrigðum 

mun tíðari en áður.24 Fyrsta kvikmyndin sem leitar í þennan menningarkima er The Flying 

Saucer (1950, Mikel Conrad) en þar koma þó engar geimverur við sögu. Fljúgandi diskar sem 

sögupersónur komast á snoðir um eru þvert á móti tilraunaverkefni vísindamanns sem sovéskir 

njósnarar vilja komst yfir. Skírskotanir í Sovétríkin, kommúnisma og kjarnorku áttu í kjölfarið 

eftir að verða gangandi þráður í kvikmyndum af þessu tagi yfir sjötta áratuginn, hvort sem 

framsetningin var bein eða óbein.25 Þannig leiddu kalda stríðið og fljúgandi diskar í raun af sér 

endurnýjun greinarinnar í kvikmyndum þessa tíma. 

Árið 1951 komu fyrstu eiginlegu innrásarmyndirnar út; The Man from Planet X (Edgar 

G. Ulmer), The Thing from Another World (Howard Hawks, Christian Nyby) og The Day the 

Earth Stood Still (Robert Wise). Allar segja þær frá óttablendinni upplifun einstaklinga eða 

samfélags þegar fljúgandi diskar lenda fyrirvaralaust á Jörðinni. Áform ferðalanganna eru 

mismunandi og misógnvænleg en koma þeirra veldur engu að síður upplausn í öllum tilvikum. 

Í The Day the Earth Stood Still er Klaatu til að mynda skotinn í tvígang af tortryggnum 

bandarískum hermönnum, jafnvel þótt ljóst sé að tilgangur hans er að bjóða Jarðarbúum í 

friðsamlegt geimbandalag. Ásetningur hinna tveggja er að vísu óræður þar sem samskiptahæfni 

                                                      
23 Robert Silverberg, „Science Fiction in the Fifties: The Real Golden Age“ Library of America 2012. 
24 Armando Simon, „Pulp Fiction UFOs“ í Skeptic, útg. 16. tölubl. 4, 18-20 (Altadena: Millennium 
Press, 2011) 
25 Mark Jancovich, Derek Johnston, „Film and Television, the 50s“ í The Routledge Companion to 
Science Fiction (New York: Routledge, 2011) bls. 71-79. 
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þeirra er töluvert takmarkaðari en Klaatu. Þannig liggur ekki fyrir hvort maðurinn frá plánetu 

X sé að leggja drög að innrás eins og hinn gráðugi Dr. Mears vill meina eða hvort hann sé í 

raun og veru að hylma yfir sjálfum sér eftir að hafa þvingað upp úr honum formúlur og kæft 

hann í þokkabót. Fyrirbærið frá óþekktum heimi geldur einnig fyrir ókennilegt eðli sitt og er 

skotið margsinnis af Barnes undirliðþjálfa eftir að hann þiðnar til meðvitundar í umsjá hans. 

Beinar innrásir af hálfu geimveranna, eins og í The War of the Worlds, koma því aldrei við 

sögu í þessum kvikmyndum heldur er uppistaða þeirra einungis falin í viðbrögðum 

samfélagsins við tilhugsunina um möguleikann á þeim.  

Fleira einkennir kvikmyndirnar sem greinir þær jafnframt frá upphafsverki 

greinarinnar. Framsetning geimveranna er áþekk manninum sem gefur til kynna að menning 

þeirra er ekki ósvipuð hans eigin. Líkindi Klaatu með bæjarbúum eru svo mikil að hann getur 

athafnað sig óáreittur á meðal þeirra, maðurinn frá plánetu X er einnig keimlíkur fólkinu sem 

kemst í kynni við hann. Meira að segja fyrirbærið frá öðrum heimi er með mannlegt yfirbragð 

þótt vefjarannsókn gefi til kynna að það sé af plöntuætt. Þá má einnig finna í þeim þemu sem 

áttu með tíð og tíma eftir að verða algeng kennimerki innrásarmyndarinnar. Annars vegar 

fordómalaust samband vísindamannsins við geimverurnar sem áréttar tengsl greinarinnar við 

framþróun tæknivísinda. Hér er um að ræða Professor Elliot, Professor Barnhardt og Dr. 

Carrington en allir bera þeir virðingu fyrir geimverunum og þrá enn fremur einhverskonar 

viðbrögð eða viðurkenningu frá þeim. Hins vegar glundroða almennings þegar fólk áttar sig á 

því að raunverulegir hagsmunir þeirra eru í húfi. Á yfirborðinu er það gereyðing alls mannkyns 

en undir niðri, og eins og kvikmyndirnar sýna jafnframt fram á, er það óttinn við að tapa öllum 

veraldlegum gæðum og vísindalegri þekkingu í samfélaginu. 

Þá er hugmyndafræði kvikmyndanna með svipuðu móti en allar eru þær áþreifanlegur 

vitnisburður um bandarískt samfélag á eftirstríðsárunum. Undistaða þeirra er augljóslega falin 

í menningarlegum skírskotunum í fljúgandi diska og efnistökin byggja á kalda stríðinu þótt 

vísanir í það séu misáberandi. Í fyrstu virðist The Day the Earth Stood Still vera eina 

kvikmyndin sem snertir á viðfangsefninu. Hún tekur meðvitað á pólitískri stöðu Bandaríkjanna 

sem og heimsins eftir seinni heimsstyrjöld og kallar eftir samstöðu í stað sundrungar einstakra 

ríkja. Eina leiðin til þess virðist vera sáttamiðlun utanaðkomandi aðila sem hótar manninum 

gereyðingu verði ekki tekið á atverknaði kjarnorkstyrjaldar. Líkt og The War of the Worlds 

sótti markvissan innblástur í pólitísk og menningarleg álitamál samtíma síns leitast kvikmyndin 

við að varpa ljósi á slíkt hið sama en á eigin forsendum. Þótt það sé engin grimmd til staðar eru 

siðferðislegir yfirburðir Klaatu engu að síður ógn fyrir mannkynið. 
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Sambærilegar vísanir eru ekki til staðar í The Man from Planet X og The Thing from 

Another World en ef rýnt er í texta þeirra má engu að síður finna ummerki um ástandið í 

samfélaginu. Í kvikmyndunum árétta vísindamennirnir sífellt hversu líkar geimverurnar séu 

manninum samtímis því að þeir furða sig á hve frábrugðnar þær eru honum. Þarfir og hvatir 

geimveranna eru í vissum skilningi ekki ólíkar þeim sem mannkynið grundvallast á en þar sem 

tilgangur þeirra ógnar afkomu hans og arði getur það ekki gengist við þeim. Við gegn þeim 

viðhorfið (e. us vs. them) kallast óneitanlega á við afstöðu frjálslyndra Bandaríkjamanna til 

félagshyggju kommúnismans á þessum tíma. Þessi hugmyndafræði ágerðist á árunum sem liðu 

og var til að mynda fyrirferðarmikil í kvikmyndum á borð við It Came from Outer Space (1953, 

Jack Arnold), Invaders from Mars (1953, William Cameron Menzies) og er jafnvel greinanleg 

í kvikmyndaaðlögun The War of the Worlds (1953, Byron Haskin). Hún náði loks hámarki árið 

1956 þegar Invasion of the Body Snatchers (Don Siegel) kom út en kvikmyndin er mörgum 

talin ein best heppnaða innrásarmynd allra tíma. 

Invasion of the Body Snatchers er sígild kvikmynd og sannast það einna helst í þeirri 

staðreynd að hún hefur verið endurgerð þrisvar sinnum síðan hún kom upprunalega út (1978, 

Philip Kaufman/1993, Abel Ferrera/2007, Oliver Hirscbiegel, James McTeigue).26 

Kvikmyndin er frásögn manns sem segir frá því hvernig íbúar í smábænum sem hann býr í 

verða einn af öðrum ósamkvæmir sjálfum sér og í raun algerlega persónuleika- og 

tilfinningalausir. Umbreytingarnar vekja upp óhug á meðal aðstandenda sem eru grunlausir um 

að ástvinir þeirra hafa í raun verið afritaðir og skipt út fyrir háþróaðar geimverur. Þegar 

sögumaðurinn kemst á snoðir um hið sanna réttlætir ein geimveran gjörninginn fyrir honum: 
Less than a month ago, Santa Mira was like any other town. People with nothing 
but problems. Then, out of the sky came a solution >…@They're taking you over cell 
for cell, atom for atom. There is no pain. Suddenly, while you're asleep, they'll 
absorb your minds, your memories and you're reborn into an untroubled world >…@ 
There's no need for love >…@ Love. Desire. Ambition. Faith. Without them, life is 
so simple, believe me.27 

                                                      
26 Kvikmyndin hefur einnig verið viðfangsefni fjölmargra annara kvikmynda- og sjónvarpsþáttahöfunda 
sem hafa ýmist vísað beint eða óbeint í hana og jafnvel skopstælt. Árið 1992 kom til dæmis 
teiknimyndin Invasion of the Bunny Snatchers (Greg Ford) út. Þar glímir Bugs Bunny við grunsamlegar 
geimgulrætur sem hafa umbreyst í vini hans úr Looney Tunes og eru nú á höttunum eftir honum sjálfum. 
Þá snerti South Park einnig á þemanu í sjónvarpsþættinum Goth Kids 3: Dawn of the Posers (2013, 
Trey Parker). Þar upplifir hópur af goth krökkum mikinn óhug þegar nokkrir þeirra eru sendir í búðir 
fyrir vandræðaunglinga og koma emo til baka. Sjá „Invasion of the Body Snatchers (1956) 
Connections“ á The Internet Movie Database 2017. 
27 Don Siegel, Invasion of the Body Snatchers, 1956. 
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Í gegnum tíðina hefur kvikmyndin verið túlkuð sem vitnisburður um kommúnistaásókn 

Bandaríkjamanna sem og almennur áróður gegn hugmyndafræði kommúnismans.28 Það er að 

segja, hugmyndin um að kommúnistar nái tökum á óbreyttum einstaklingum og þröngvi upp á 

þá falskri fyrirhyggju. Vestrænt samfélag hneigist hins vegar almennt til þess að taka 

hugmyndafræðilegum nýjungum með fyrirvara og því finnur kvikmyndin sér reglulega nýjan 

farveg til að varpa ljósi á andóf ráðandi fyrirkomulags. Yfir sjötta áratuginn voru framleiddar 

fleiri tugir innrásarmynda í Bandaríkjunum og naut greinin mikilla vinsælda þótt gæði 

kvikmyndanna hafi verið jafn misjöfn og þær voru margar. Þegar leið á sjöunda áratuginn urðu 

hins vegar stór þáttaskil í innrásarmyndinni sem og vísindaskáldskap almennt þegar geimferðir 

urðu loks að veruleika. 

 

1.3 Framgangur 
Geimkapphlaup Bandaríkjanna og Sovétríkjanna, geimferðalag Vostok 1 sem og tunglendingar 

Apollo verkefnisins gjörbyltu hugmyndum vísindamanna jafnt sem almennings um alheiminn 

og þá sérstaklega hvað varðar líf á öðrum hnöttum. Á meðan vísindamyndin sem slík naut 

almennt góðs af tímamótunum má segja að innrásarmyndin hafi átt nokkuð erfitt uppdráttar í 

kjölfar þeirra. Það er að segja, einfeldingsleg framsetning geimvera úr næsta nágrenni þóttu 

ekki lengur sæmandi fyrir bandaríska áhorfendur. Þá má segja að geimkapphlaupið hafi orðið 

að nýjum vettvangi kalda stríðsins en á sama tíma fór að draga verulega úr 

kommúnistaofsóknum í landinu þar sem yfirgangssamar aðgerðir yfirvalda voru farnar að bitna 

á almennum borgararéttindum. Áróðurinn sem hugmyndafræði innrásarmyndarinnar var úr 

garði gerð átti því ekki heldur lengur rétt á sér í samfélaginu. Á þessum tíma streyma einnig 

fjölmargar nýjar áherslur inn í vestræna menningu, svo sem réttindabarátta kvenna og svartra 

sem og ólgan sem Víetnamstríðið olli. Andstætt gullöld sjötta áratugsins var sá sjöundi 

upphafið að örlagaríkri stöðnun greinarinnar.29 Formúlan sem hafði stimplað sig inn í hug og 

hjörtu Bandaríkjamanna var orðin úrelt og við tók greinarþurrð. Næstu þrjátíu árin eða svo var 

lítið um eftirtektarverðar innrásarmyndir í kvikmyndahúsum þó vissulega megi tína til einstök 

dæmi. Þegar áherslur í samfélagi og menningu breytast og aðsókn á kvikmyndir innan 

ákveðinnar kvikmyndagreinar minnkar er það hlutverk iðnaðarins að bregðast við því. Með 

                                                      
28 „Film and Television, the 50s“, bls. 71-79. 
29 Peter Wright, „Film and Television 1960-1980“ í The Routledge Companion to Science Fiction 
(New York: Routledge, 2011) bls. 90-101. 
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misjöfnum hætti var því reynt því að vinna úr stöðu mála með breyttum áherslum og ýmiss 

konar nýjungum í framsetningu og hugmyndafræði. 

Fyrst og fremst ber að nefna endurgerðir á vinsælustu innrásarmyndum gullaldarinnar. 

Í stöðu sem þessari er öruggasta leiðin fyrir kvikmyndaverin að endurfjármagna farsælar 

hugmyndir í von um að endurvekja greinina sem slíka. Þær markverðustu voru Invasion of the 

Body Snatchers (1978, Piliph Kaufman) og The Thing (1982, John Carpenter). Þær gáfu 

frumgerðunum ekkert eftir og er sú síðari jafnvel þekktari en The Thing from Another World. 

Að undanskilinni framsetningunni, það er að segja auknu fjármagni og þróaðri tækni, er í raun 

lítið sem skilur þessar kvikmyndir frá frumgerðunum. Það er að segja, hugmyndafræði þeirra 

er sú sama þótt vissulega sé mögulegt að setja þær í víðara samhengi.30 Þar að auki er augljóst 

að kvikmyndagrein þrífst ekki til lengdar á endurunnum kvikmyndum.  

Á áttunda áratugnum reyndu kvikmyndaverin að glæða lífi í greinina undir formerkjum 

bandarísku nýbylgjunnar (e. New Hollywood). Áhersla á yngri markhóp og höfundardýrkun 

Steven Spielberg urðu til þess að Close Encounters of the Third Kind sló rækilega í gegn árið 

1977 og var auk þess tilnefnd til níu Óskarsverðlauna.31 Flest verðlaunin voru í tæknilegum 

flokkum en Spielberg krafðist mikils framleiðslufjármagns við gerð kvikmyndarinnar enda var 

trúverðugleiki hennar í húfi. Þá réði hann sérstakan vísindaráðgjafa á tökustað til þess að 

samræma frásögnina raunverulegri þekkingu sérfræðinga á fljúgandi furðuhlutum.32 Ein og sér 

hafði kvikmyndin ekki burði til þess að hífa greinina upp á markaðnum en hún var engu að 

síður mikilvæg fyrir framhald hennar.  

Á árunum sem liðu einkenndist innrásarmyndin af miklum fjölbreytileika og þótt 

margar hverjar hafi jafnvel verið á mörkum þess að teljast til greinarinnar er óhætt að fullyrða 

að þær hafi auðgað undirlag hennar til muna. Kaldhæðinn undirtónn Critters (1986, Stephen 

Herek) afbyggði krúttvæðingu dýra í nútímasamfélagi, Predator (1987, John McTiernan) 

innlimaði hasarfrásögnina og vöðvastæltu karlhetjuna í formið og The Abyss (1989, James 

                                                      
30 Eins og fram kemur að ofan býður Invasion of the Body Snatchers upp á fjölmargar túlkanir og með 
aukinni áherslu á gagnmenningu (e. counterculture) á sjöundi áratugnum var kvikmyndin kjörinn 
vettvangur til að gagnrýna þröngsýni og fordóma í vestrænu samfélagi. The Thing fann sér einnig nýjan 
farveg en framsetning geimverunnar í endurgerðinni var mun ókennilegri og var hún í raun ósýnileg 
veira. Kvikmyndina má túlka sem ádeilu á alnæmisóttann í Bandaríkjunum á þessum tíma en í báðum 
tilvikum er ómögulegt að skera úr um hverjir eru sýktir af veirunni þar sem einstaklingarnir bera það 
ekki utan á sér. Patterson, John, „Film: The Evolution of the Thing movies tells us a lot about recent 
American history, Says John Patterson. They’re Also Way More Fun than They Should Be“ í The 
Guardian (London: Guardian News & Media Limited, 2011). 
31 Sjá „The 50th Academy Awards 1978“ á Academy of Motion Picture Arts and Science 2015. 
32 Josseph McBride, Steven Spielberg: A Biography (Jackson: University Press og Mississippi, 2011) 
bls. 261-294. 
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Cameron) færði það undirsjávar á dulúðlegan hátt. Á vissan hátt leiddi þessi fjölbreytileiki sem 

og endalok kalda stríðsins árið 1991 til þess að eðli innrásamyndarinnar breyttist umtalsvert. 

Það er að segja, ekki var lengur þörf á raunverulegri pólitískri ógn í samfélaginu til að 

endurspegla innrásarótta í kvikmyndunum. Bandaríkjamenn voru reynslunni ríkari og 

kvikmyndagerðarmenn gátu nú sótt innblástur úr sögu samfélagsins sem hafði tekið miklum 

breytingum síðan fyrstu innrásarmyndirnar komu út. 

Það var hins vegar ekki fyrr en á síðari hluta tíunda áratugsins að það fór að móta fyrir 

markvissri endurkomu greinarinnar. Ástæðan er tvíþætt; annars vegar voru tölvuvæddar 

myndbrellur (e. computer-generated imagery) komnar til sögunnar og hins vegar voru 

kvikmyndaverin farin að ofurfjármagna kvikmyndir. Eins og Close Encounters of the Third 

Kind sýndi fram á er eðli vísindamyndarinnar bundið nýjustu tækni hverju sinni og raunhæf 

framsetning því undirstöðuþáttur ákjósanlegra viðtaka á markaðnum. Independence Day 

(1996, Roland Emmerich) er fyrsta innrásarmyndin sem reiðir sig alfarið á þessa þætti en 

velgengni hennar var gríðarleg. Við markaðssetningu var áhersla lögð á sjónarspil fremur en 

allt annað. Til dæmis mátti sjá rústir af þekktum bandarískum kennileitum á 

auglýsingaveggspjöldum í stað sögupersóna eins og hefð var fyrir. Kvikmyndin var auk þess 

sú allra fyrsta sem auglýsti í hálfleik Superbowl í Bandaríkjunum og þá voru leikföng og ýmis 

konar varningur framleidd í massavís meðfram kynningu hennar.33 

Í kjölfarið kom Men in Black (1997, Barry Sonnenfeld) á markað en hún grundvallast 

að miklu leiti á sömu áhersluþáttum og Independence Day en bauð auk þess upp á 

hugmyndafræðilega nýjung sem byggir á innflytjendavanda Bandaríkjanna. Í kjölfar 

sprenginganna í Oklahoma borg árið 1995 voru sett alríkislög sem heimiluðu brottvísun 

ólöglegra innflytjenda úr landinu ásamt svigrúmi stjórnvalda til rannsókna á athafnasemi 

þeirra. Hryðjuverkaóttinn kom til með að vera undirliggjandi þráður í Men in Black sem segir 

frá bandarískri ríkisstofnun sem stjórnar flæði geimvera til og frá jörðinni.34 Hugmyndafræðin 

var einnig ríkjandi í endurgerð War of the Worlds (2005, Steven Spielberg) sem lagði áherslu 

á ógnina í samfélaginu eftir árásina á tvíburaturnana 11. september 2001. Vísanir í ástandið 

koma meðal annars fram þegar innrás Marsbúanna er að hefjast og fólk telur umsvifalaust að 

um hryðjuverkaárás sé að ræða. Þótt innrásarmyndin hafi ekki lengur þurft að reiða sig á 

raunverulega pólitíska ógn til að njóta vinsælda, eins og Independence Day sýndi til dæmis 

                                                      
33 Lambie, Ryan, „Independence Day: The Film That Defined Modern Summer Movies“ á Den of 
Geek! 2016. 
34 Heather J. Hicks, „Suits vs. Skins: Immigration and Race in Men in Black“ í The Arizona Quarterly 
(Tucson: Arizona Quarterly, 2007) bls. 109-136. 
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fram á, er athyglisvert að endanleg uppreisn greinarinnar hafi engu að síður verið bundin þeirri 

hugmyndafræði.35 Samspil tölvuvæddra myndbrellna og nýrrar hugmyndafræði markaði því 

tímamót í sögu innrásarmyndarinnar en síðan War of the Worlds kom út hefur greinin dafnað 

vel í vestrænum kvikmyndahúsum.  

 

2. Samtíminn 

2.1 Kvikmyndagreinar 
Þegar hér er komið við sögu er innrásarmyndin heilsteypt kvikmyndagrein sem gengið hefur í 

gegnum uppgang, stöðnun og endurnýjun. Þótt aðgreining kvikmynda hafi verið til staðar allt 

frá upphafi kvikmyndagerðar varð aðferðarfræði hennar hins vegar ekki að viðfangsefni 

fræðimanna fyrr en á síðari hluta tuttugustu aldar. Síðan þá hafa þær verið þeim sérstaklega 

hugleiknar, ekki síst vegna óstöðugra og mótsagnakenndra eiginleika þeirra.36 Í „Í frumskógi 

greinanna. Kostir og vandamál greinafræðinnar“ útlistar Guðni Elísson tímabilaskiptingu Barry 

Langford á greinafræðum en samkvæmt honum má skipta fræðilegum skilgreiningum á 

sundurliðun kvikmynda niður á þrjú tímabil: 

Á fyrsta tímabilinu glíma fræðimenn við þá spurningu hvort kvikmyndagreinar séu 
í raun og veru til og hvernig megi skilgreina þær ef svo er. Á öðru tímabilinu er 
spurt hvaða hlutverki kvikmyndagreinar gegni og á hinu þriðja hvernig einstakar 
kvikmyndagreinar verði að veruleika og hvað valdi því.37 

Eins og sjá má varpa tímabilin og greiningarleiðir þeirra ljósi á mismunandi eiginleika 

kvikmyndagreina. Á fyrsta tímabilinu er gerð tilraun til að sjá skil á milli kvikmynda með því 

að greina íkoníska táknnotkun þeirra og myndheim. Það er að segja sérkenni eins og umhverfi 

kvikmyndanna, fatnað sögupersónanna, farartæki, vopn og jafnvel aftökuaðferðir.38 Í 

innrásarmyndinni birtist þetta einna helst í geimverum, geimskipum, ókennilegum herbúnaði á 

borð við geislabyssur og orkuskildi og þá innihalda sumar hverjar vægðarlausar stráfellingar 

og hamfarir. Greiningarleiðin er hins vegar ófullnægjandi þar sem ekki er hægt að ganga út frá 

því að allar kvikmyndagreinar hafi skýrt afmarkaðan myndheim.39 Umhverfi 

innrásarmyndarinnar er til að mynda ekki staðlað og getur sögusvið hennar spannað allt frá 

                                                      
35 Steffen Hantke, „Bush’s America and the Return of Cold War Science Fiction: Alien Invasion in 
Invasion, Treshold, and Surface“ í Journal of Popular Film and Television (Washington: Taylor & 
Francis Inc, 2010). 
36 Guðni Elísson, „Í frumskógi greinanna: Kostir og vandamál greinafræðinnar“ í Kvikmyndagreinar 
(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006) bls. 9-45. 
37 Sama, bls. 25. 
38 Sama, bls. 25-28. 
39 Sama. 
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afskekktum rannsóknarbúðum á norðurheimskautinu til iðandi stórborga.  

 Annað tímabilið leitast við að greina merkingu einstakra kvikmyndagreina og 

samfélagslegt hlutverk þeirra. Þá er viðfangsefni þeirra afmarkað og andstæðum 

menningargildum skeytt saman til að útleggja ákveðna samfélagssýn.40 Í bandarísku 

innrásarmyndinni er til dæmis leitast við að fjalla um afstöðu samfélagsins til tækniþróunar á 

siðferðislegum og pólitískum forsendum og gæti líkan hennar því litið einhvernvegin svona út: 

GEIMURINN JÖRÐIN 
Hið óþekkta Hið þekkta 
Geimverur Maðurinn 
Villimennska Mannúð 
Rökhyggja Tilfinningar 
Þekking Reynsla 
Tækni Náttúra 
Breytingar Hefð 
Framtíðin Fortíðin 

Greiningarleiðin gengur heldur ekki fullkomlega upp þar sem flest andstæðupör eru of almenn 

til þess að þau geti aðeins átt við eina grein.41 Hið þekkta og hið óþekkta má þannig heimfæra 

á margar kvikmyndagreinar eins og til dæmis hryllingsmyndina og það sama má segja um 

breytingar og hefð en það er til að mynda einkennandi fyrir vestrann.  

 Þriðja tímabilið og sú aðferðarfræði sem hér hefur aðallega verið beitt á innrásarmyndina 

er söguleg greining. Þá er sögulegt samhengi kvikmyndagreinarinnar kannað svo hægt sé að 

öðlast víðtækari skilning á af hverju hún er til. Þetta er gert með því að skoða forsögu 

greinarinnar fyrir tíð miðilsins eins og til dæmis í bókmenntum, þá er rýnt í allar kvikmyndir 

hennar án afstöðu til gæða þeirra og að lokum er leitað út fyrir kvikmyndirnar og 

utanaðkomandi áhrifaþættir á greinina kannaðir.42  

 Þetta ferli hefur nú þegar verið rakið upp að vissu marki í tengslum við innrásarmyndina. 

Eins og fram hefur komið er forsaga greinarinnar bæði löng og fjölþætt þótt eiginleg uppistaða 

hennar sé samsuða enskra innrásarbókmennta og geimferðarsagna. Þá áttu bandarísk 

afþreyingartímarit á fyrri hluta tuttugustu aldar vissulega þátt í að móta greinina og 

framsetningu hennar í kvikmyndum. Það liggur hins vegar í augum uppi að ekki er unnt að taka 

allar kvikmyndir greinarinnar til umfjöllunar á vettvangi sem þessum. Þær kvikmyndir sem hér 

hefur verið fjallað um hafa því verið valdar af kostgæfni með það að markmiði að útþýða 

greinina sem slíka. Utanaðkomandi áhrifaþættir hafa einnig verið útlistaðir samhliða sögunni. 

Hingað til hafa þeir þó einskorðast við pólitíska stöðu þess samfélags sem greinin þrífst í hverju 

                                                      
40 Sama, bls. 28-35. 
41 Sama. 
42 Sama, 36-43. 
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sinni eða heimsvaldastefnu Englands og Bandaríkjanna. Þetta er jafnframt helsti galli 

greiningarleiðarinnar sem á það til að takmarkast við hugmyndafræðilegt samhengi 

kvikmyndanna. Þannig er áhersla lögð á sameiginlega þætti einstakra greina og horft fram hjá 

því sem er frábrugðið innan þeirra.43 

 Ljóst er að engin þessara þriggja aðferðarfræða er fullnægjandi til þess að skilgreina 

kvikmyndagreinar ein og sér. Saman geta þær aftur á móti dregið upp nokkuð áreiðanlega mynd 

af þeim eiginleikum sem kvikmynd þarf að hafa til þess að geta verið felld undir ákveðna grein. 

Hér á eftir verður leitast við að greina tvær nýlegar innrásarmyndir, Independence Day: 

Resurgence (2016) og Arrival (2016), undir þessum formerkjum til að varpa ljósi á stöðu 

greinarinnar í dag. Söguleg greining verður áfram leiðandi í umfjölluninni og verður sérstök 

áhersla lögð á hvað greinir þessar kvikmyndir að frekar en hvað þær eiga sameiginlegt. 

 

2.2 Independence Day: Resurgence (2016) 
Tuttugu árum eftir umfangsmikla innrás illviljaðra geimvera á Jörðina hefur mannkynið snúið 

bökum saman og sagt skilið við milliríkjadeilur í eitt skipti fyrir öll. Samhliða gjörbyltri 

heimsmynd mannkyns hefur það innleitt gereyðingartækni hins sigraða óvinar og hagnýtt hana 

sér í vil. Endurmótuð menning samfélagsins eftir þennan voveiflega atburð grundvallast þannig 

á samheldni og vísindum í stað sundurlyndis og trúarbragða. Það verður ekki horft framhjá því 

að ríkulega fjármagnaðar og tæknivæddar stórmyndir á borð við Independence Day (1996) eru 

afhald bandaríska kvikmyndaiðnaðarins. Því er augljóst að heimsfriður og hátækni eru ekki 

ákjósanleg afdrif mannkyns þegar möguleikinn á að sprengja upp heiminn öðru sinni er fyrir 

hendi. Þar af leiðandi stendur maðurinn frammi fyrir annarri og mun ógnvænlegri 

geimveruinnrás í framhaldinu; Independence Day: Resurgence (ID4:2).  

 Allt frá upphafi iðnaðarins hafa framhaldsmyndir og endurgerðir verið helsta stoðkerfi 

bandarískra kvikmyndavera. Innrásarmyndin er þar engin undantekning og í raun þrífast 

kvikmyndir af þessu tagi sérstaklega vel innan greinarinnar. Eins og fram hefur komið voru 

margar af farsælustu kvikmyndum greinarþurrðarinnar endurgerðir og á síðari tímum hefur 

farið að bera verulega á framhaldsmyndum og jafnvel seríum eins og til dæmis Predator (1987, 

1990, John McTiernan/2010, Nimród Antal), Men in Black (1997, 2002, 2012, Barry 

Sonnenfeld) og Transformers (2007, 2009, 2011, 2014, Michael Bay). Gróðarsjónarmið 

kvikmyndaveranna er óneitanlega helsta forsenda þessara kvikmynda og því má umsvifalaust 

efast um hugmyndafræðilegt gildi þeirra.  

                                                      
43 Sama. 
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 Óhætt er að fullyrða að kvikmyndagagnrýnendur hafi rifið í sig ID4:2 þegar hún kom út 

sumarið 2016 en kvikmyndin var til að mynda tilnefnd til fimm Razzie verðlauna, meðal annars 

í flokkunum versta handritið, versta leikstjórnin og versta kvikmyndin.44 Neytendur samtímans 

eru kröfuharðir og þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir bandaríska kvikmyndaiðnaðarins virðist 

tölvuvæddar myndbrellur og framleiðslufjármagn eitt og sér ekki vera forsenda fyrir 

vinsældum nú til dags eins og forðum. Vissulega halaði hún inn nægjum tekjum til þess að 

borga sig og rúmlega það en í ljósi þess að ágóði kvikmyndaveranna hefur tekið 

stökkbreytingum síðustu tvo áratugi er það tæplega ásættanlegt.45 Þegar uppi er staðið höfnuðu 

áhorfendur kvikmyndinni sem leiðir af sér hina óumflýjanlegu spurningu; hvað tryggir góðar 

viðtökur og vinsældir innrásarmynda nú á dögum?  

 Þekktir leikarar og jafnvel ástsælar stjörnur virðast ekki vera ávísun á lýðhylli en 

kvikmyndin hefur að geyma fjölbreytt úrval kunnugra andlita. Helst ber að nefna annars vegar 

Jeff Goldblum sem heiðrar kvikmyndina með íkonískri nærveru sinni og hins vegar ungstirnið 

Liam Hemsworth sem fær burðarhlutverk táningshetjunnar. Framan af var stjörnukerfi 

Hollywood ekki eiginlegur hluti af innrásarmyndinni og var hún heldur markaðssett sem 

nýbreytni eða sjónarspil og síðar meir tækniundur. Núorðið eru sprengingar á þekktum 

kennileitum og borgarhamfarir aftur á móti daglegt brauð í kvikmyndahúsum og því eðlilegt 

að kvikmyndaverin leiti á náðir stjarnanna. Hnyttin karlmennskuímynd Goldblum yfirgnæfir 

allar senur sem hann kemur fyrir í í kvikmyndinni og eflaust bræðir Hemsworth ófá hjörtu 

unglingsstúlkna víðs vegar um heiminn. Frammistaða þeirra takmarkast hins vegar við 

handritið sem virðist jafnframt vera stærsta mein kvikmyndarinnar.  

 Ef litið er aftur til gullaldarinnar má sjá skýra hugmyndafræðilega stefnu í handritum 

innrásarmynda sem vísar í kalda stríðið og kommúnistaógn. Í kringum aldamótin má einnig 

greina samsvarandi þráð í einstökum kvikmyndum sem byggja á hryðjuverkaótta og 

útlendingahatri. Í ID4:2 er erfitt að greina skilmerkilegar skírskotanir af þessu tagi þar sem 

áhersla er lögð á tæknibrellur og sjónarspil fremur en hugmyndafræði rétt eins og í fyrri 

kvikmyndinni. Ef rýnt er í söguheiminn afhjúpast engu að síður takmarkaður vitnisburður um 

samtímann sem einskorðast við Bandaríkin. Eins og fram kom að ofan er heimsfriðurinn á 

Jörðinni óhagganlegur og allar þjóðir lifa í sátt og samlyndi jafnvel þótt tveir áratugir séu liðnir 

                                                      
44 Sjá „Razzie Awards 2017“ á The Internet Movie Database 2017. Sjá einnig „Independence Day: 
Resurgece (2016)“ á Rotten Tomatoes, 2017. Sem stendur tekja aðeins 31% gagnrýnenda og 
áhorfenda kvikmyndina vera ásættanlega. 
45 Independence Day: Resurgence kostaði 165 milljónir bandaríkjadollara í framleiðslu og þénaði um 
387 dollara í kvikmyndahúsum á heimsvísu. Sjá „Independence Day: Resurgence 2016“ á The 
Numbers: Where Data and the Movie Business Meet, 2017. 
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frá innrás geimveranna. Hugmyndin er vissulega falleg en í pólitísku landslagi nútímans er 

þetta óraunhæf framsetning. Sérstaklega þar sem Bandaríkin eru þrátt fyrir allt í broddi 

fylkingar þegar kemur að geimvarnarmálum og stjórna því ferðinni þegar geimverurnar snúa 

aftur. Auk þess fara alþjóðasamskipti fram á ensku og þá hafa vinveittu geimverurnar lært 

tungumálið svo þær geti átt samskipti við mannkynið.  

 Hnattvæðing, fjölbreytileiki og jafnrétti eru einnig miðlæg í framvindunni en flugherinn 

er vandlega skipaður ungmennum af úrvali kynþátta, bandaríski forsetinn er kona sem og 

óvænta hetjan sem bjargar Jörðinni. Hugmyndafræðin byggir á vestrænni stefnumótun og 

pólitískri rétthugsun (e. political correctness) sem er vaxandi viðhorf í velmegandi ríkjum í 

dag. Sjónarmiðið ætti því að vera uppbyggilegt en þar sem handritið gengur með það út í öfgar 

grefur kvikmyndin þvert á móti undan forréttindastöðu Bandaríkjanna. Hámarkinu er náð þegar 

vinveittu geimverurnar tjá aðdáun sína á mannkyninu en ávarpa aðeins Bandaríkjamenn og 

óska eftir því að þeir leiði uppreisn sína og annarra geimvera gegn óvininum. Þetta gerist stuttu 

eftir að fulltrúi geimvarnarmálaráðuneytisins sannfærir bandaríska forsetann um að sprengja 

geimskipið þeirra til að sporna við mögulegri innrás: „They could be initiating an attack. We 

need to strike first.“46 Setningin vísar í gullöldina þar sem tilhugsun Bandaríkjamanna um 

möguleikann á að vera skotmark Sovétríkjanna var undirliggjandi allri framvindu 

innrásarmynda. Þarna stangast því úrelt hugmyndafræði gömlu kvikmyndanna á við hina nýju 

yfirdrifnu frjálshyggju sem ætla mætti að ID4:2 stæði fyrir. 

 Þótt hugmyndafræði handritsins sé misvísandi innlimar það engu að síður ýmis rótgróin 

þemu innrásarmyndarinnar. Til dæmis fordómalaust samband vísindamannanna, Levinson, Dr. 

Okun og Marceaux, við vinveittu geimveruna en öll sína þau henni virðingu og velvilja þegar 

þau komast í kynni við hana. Aðkoma þeirra er hins vegar tilkomulítil og í raun algjört 

aukaatriði í kvikmyndinni sem leggur megináherslu á hernað og stríðsrekstur. Vissulega er hefð 

fyrir báðum þáttum í sögu innrásarmyndarinnar enda greinin að miklu leiti afsprengi vestrænna 

styrjalda. Sem undirgrein vísindamyndarinnar er aðkoma vísinda engu að síður meira 

aðkallandi enda grundvallarviðmið áhorfandans sem sækir kvikmyndina. Önnur þemu eru aftur 

á móti ekki til staðar eins og glundroði almennings þegar fólk áttar sig á því að hagsmunir 

þeirra eru í húfi. Í raun kemur hinn almenni borgari aldrei við sögu í kvikmyndinni og eru 

hagsmunir hans alfarið ákvarðaðir af stjórnvöldum sem getur, rétt eins og hugmyndafræðin, 

verið misvísandi. Afskiptur almenningur, skortu á vísindum og hugmyndafræðileg þversögn 

kvikmyndarinnar á líklega sinn þátt á slæmum viðtökum hennar. Það er að segja, í samanburði 

                                                      
46 Roland Emmerich, Independence Day: Resurgence, 2016. 
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við Arrival sem inniheldur ekkert af ofantöldu. 

  

2.3 Arrival (2016) 
Þegar tólf ókennilegir hlutir birtast á tilviljunarkenndum stöðum víðs vegar um heiminn grípur 

um sig mikil óvissa í samfélagi manna. Á meðan fjölmiðlar keppast við að fletta ofan af eðli 

hlutanna, sem reynast vera geimskip, leita bandarísk yfirvöld á náðir málvísindakonunnar 

Louise Banks í von um að hún geti túlkað erindi ferðalanganna sem hafa hafnað sig í landinu. 

Eftir margra vikna þýðingarvinnu og töluvert álag á alþjóðasamskipti, þar sem einstök ríki 

draga tilgang geimveranna á Jörðinni í efa, uppgötvar Louise hins vegar að þær vilja þvert á 

móti bjóða mannkyninu aðstoð sína og þekkingu. Arrival hlaut einróma lof gagnrýnenda þegar 

hún kom út en þar að auki var hún tilnefnd til átta Óskarsverðlauna, meðal annars í flokknum 

besta kvikmyndin.47 Góðar viðtökur gera hana því upplagða til samanburðar við ID4:2 og þá 

sérstaklega til þess að fá nákvæmari svör við spurningunni sem varpað var fram að ofan; hvaða 

þættir innrásarmyndarinnar leiða af sér velgengni sem þessa? 

 Líkt og margar farsælar kvikmyndir í dag er Arrival byggð á skáldverki en smásagan 

Story of Your Life eftir Ted Chiang kom út árið 1998 og hreppti meðal annars hin 

eftirsóknarverðu Nebula verðlaun.48 Það getur verið varasamt fyrir kvikmyndaver að fjármagna 

nýjar og framandi hugmyndir enda eru viðtökur slíkra kvikmynda alfarið ófyrirsjáanlegar. 

Viðtökur kvikmynda sem byggja á vinsælum skáldsögum eru aftur á móti fyrirsjánlegri og því 

tilvalin kostur til þess að bjóða upp á nýbreytni í greininni. Í raun hafa kvikmyndir sem byggja 

á skáldsögum verið hluti af iðnaðinum alveg frá upphafi hans. Með auknu framleiðslufjármagni 

kvikmyndaveranna og hækkandi gróðasjónarmiði þeirra hafa slíkar kvikmyndir þó verið þeim 

sérstaklega mikilvægar í seinni tíð. Oblivion (2013, Joseph Kosinski) og Edge of Tomorrow 

(2014, Doug Liman) eru til að mynda nýleg dæmi um vinsælar ofurfjármagnaðar 

innrásarmyndir sem byggja á skáldsögum. Arrival fékk þó ekki nema brotabrot af 

framleiðslufjármagni ID4:2 og afsannar þar af leiðandi kenninguna að fjármunir sem slíkir séu 

forsenda farsældar.49 Engu að síður er framsetning geimveranna og geimtækni þeirra mun 

raunhæfari í Arrival enda er áhersla lögð á þessa þætti fremur en sprengingar og hamfarir.  

                                                      
47 Sjá „The 89th Academy Awards 2017“ á Academy of Motion Picture Arts and Science 2017. Sjá 
einnig „Arrival (2016)“ á Rotten Tomatoes, 2017. Sem stendur kunna 94% gagnrýnenda og 82% 
áhorfenda að meta kvikmyndina. 
48 Sjá „1999 Nebula Awards“ á Nebula Awards: Science Fiction and Fantasy Writers of America, 2000. 
49 Arrival kostaði 47 milljónir bandaríkjadollara í framleiðslu og þénaði um 193 milljónir í 
kvikmyndahúsum á heimsvísu. Sjá „Arrival 2016“ á The Numbers: Where Data and the Movie Business 
Meet 2017. 
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 Í raun eru fjölmargir áhersluþættir sem greina þessar annars keimlíku kvikmyndir frá 

hvor annarri. Til dæmis má nefna leikaravalið en þótt þær leiti báðar á náðir stjörnukerfis 

Hollywood er óhætt að fullyrða að ímynd Amy Adams sé ekki jafn íkonísk og til dæmis Jeff 

Goldblum. Á meðan hlutverk Goldblum virðast að miklu leiti byggjast á honum sjálfum ásamt 

því að vera nánast einskorðuð við vísindaskáldskap og fantasíur er Adams þekkt fyrir að taka 

að sér fjölbreytt hlutverk sem ganga þvert á hinar ýmsu kvikmyndagreinar. Þá eru engir 

unglingar í kvikmyndinni sem gerir það að verkum að markaðshópurinn er annar og mögulega 

breiðari. Brandarar eru af skornum skammti enda er innrás háþróaðra geimvera á Jörðina ekkert 

gamanmál. Þrátt fyrir að ástandið sé ekki jafn slæmt og í ID4:2 er virðing borin fyrir 

viðfangsefninu og þar af leiðandi er kvikmyndin mun raunsærri en ella. 

 Raunsæi er jafnframt helsti styrkur Arrival, hvort sem um er að ræða framsetningu, 

persónusköpun eða hugmyndafræði. Líkt og í ID4:2 er pólitísk rétthugsun ríkjandi sjónarmið í 

kvikmyndinni en nálgunin er önnur og raunhæfari. Aðalpersónan er kona og þar að auki móðir 

en samt sem áður hámenntaður og virtur vísindamaður. Herforinginn er svartur og þá eru 

undirmenn hans í bandaríska hernum ýmist karlar eða konur af ýmsum kynþáttum. Þótt 

hlutverkaskipting sem þessi sé eðlileg og í fullkomnu samræmi við það sem gengur og gerist í 

samfélaginu er hún engu að síður einkennandi fyrir samtímann. Í kvikmyndum gullaldarinnar 

var kona sjaldnast í aðalhlutverki innrásarmynda og þá var fjölbreytileiki kynþátta á hvíta 

tjaldinu ekki jafn mikill þótt hann hafi vissulega verið til staðar. 

 Söguheimurinn vísar líkt og ID4:2 í alþjóðasamfélag en greinir sig frá henni þar sem öll 

ríki heimsins sitja við sama borð þegar kemur að ákvörðunum varðandi ástandið sem upp hefur 

komið. Samstaða er til staðar í fyrri hluta kvikmyndarinnar eða allt þar til einstökum ríkjum 

þykir öryggi sínu ógnað af geimverunum sem og öðrum þjóðum. Þótt það séu Kínverjar, en 

ekki til dæmis Bandaríkjamenn eða annað vestrænt ríki ef út í það er farið, sem eiga frumkvæði 

að því að draga sig úr bandalaginu vegna tortryggni eru hlutskiptin raunhæf enda er Kína eitt 

áhrifamesta viðskiptaveldi heimsins í dag og hefur mikilla hagsmuna að gæta. Það réttlætir hins 

vegar ekki að Bandaríkin séu framsett sem jafn umburðarlynt ríki og það er í kvikmyndinni. 

Þó verður að hafa í huga að Arrival er þrátt fyrir allt bandarísk og rétt eins og ID4:2  hefur hún 

tilhneigingu til þess að halda þeim í heiðri. 

 Þá innlimar Arrival einnig helstu þemu greinarinnar af mun meiri áreiðanleika en  ID4:2. 

Öll framvinda kvikmyndarinnar byggir á samskiptum Louise við geimverurnar en hún þráir 

ekkert heitar en að ráða í tungumál þeirra og síðar meir skilja margbrotið eðli þess. Þótt 

hernaðarbrölt yfirvalda sé vissulega vettvangur frásagnarinnar og auk þess forsendan fyrir því 

að Louise kemst í kynni við geimverurnar eru vísindin í forgunni frá upphafi til enda. Vísindaleg 
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áhersla er þar að auki tvíþætt en ásamt raunvísindalegum skírskotunum býður kvikmyndin upp 

á nýbreytni í greininni með aðkomu málvísinda. Þá er töluverð áhersla lögð á samfélagið, bæði 

bandarísku þjóðina sem og alþjóðasamfélagið, og hagsmuni almennings sem fylgist grannt með 

framgangi mála í fjölmiðlum. Þótt yfirvöld stýri ferðinni er aðhald óbreyttra borgara engu að 

síður áberandi enda er nútímasamfélag alið á fréttaflutningi og forvitni. Borgarastyrjaldir 

breiðast út í hinum einstöku ríkjum og eins og hlutdeild Kína sýnir fram á er það ekki aðeins 

vegna hagsmuna mannkynsins heldur einstakra þjóða. Þetta er einmitt lykilþáttur í 

hugmyndafræðinni sem og áformum geimveranna sem reyna að afbyggja þetta sjónarmið með 

því að senda geimskipin á tólf mismunandi staði í heiminum. Louse hittir naglann á höfuðið 

þegar hún er að þýða tungumál þeirra: „„Many become one“ could just mean some assembly 

required >…@ To force us to work together“.50 Aðild almennings, tvíþætt áhersla á vísindi og 

raunhæf hugmyndafræði Arrival hefur því sennilega spilað inn á góðar viðtökur 

kvikmyndarinnar. Þar af leiðandi er þessi áherslumunur að öllum líkindum ástæðan fyrir því að 

kvikmyndinni var hampað af gagnrýnendum og áhorfendum en ID4:2 hafnað.  

 

Niðurlag 
Eins og raun ber vitni eru ID4:2 og Arrival bæði líkar og ólíkar. Báðar innrásarmyndirnar eru  

bandarískar og reiða sig á svipaða framleiðsluhætti og hugmyndafræði, það er að segja 

fjármagn, tæknibrellur, stjörnur, pólitíska rétthugsun og alþjóðasamfélag. Greinarmunurinn á 

þeim felst hins vegar í áherslum þessara þátta og nálgun kvikmyndanna að hefð og þemum 

greinarinnar. Þótt innrásamyndin dafni vel í samtímanum er ekki sjálfgefið að einstakar 

kvikmyndir fái góðar viðtökur einungis vegna þess að þær innlimi viss þemu greinarinnar og 

sverji sig að einhverju leyti í hefðina. Eins og samanburðurinn sýnir fram á er nauðsynlegt að 

virðing sé borin fyrir viðfangsefninu og framsetning þess sé í samhengi við samfélagið sem 

kvikmyndirnar byggja á. Þetta þýðir ekki að eiginleikar innrásamyndarinnar séu skilyrtir 

raunsæi eða vísindalegri nákvæmni heldur þarf hugmyndafræði kvikmyndanna að hafa fótfestu 

í samtíma þeirra. Eins og James E. Gunn bendir réttilega á hér í upphafi þá skilgreinist 

vísindaskáldskapur út frá því samfélagi sem elur hann hverju sinni og því endurnýjast 

hugmyndafræði frásagnanna stöðugt samhliða þróun þess.  

 Hér hefur verið farið yfir sögu greinarinnar til þess að varpa ljósi á hvaða breytingar í 

vestrænu samfélagi hafa haft áhrif á hugmyndafræði og framsetningu innrásarmyndarinnar og 

                                                      
50 Denis Villeneuve, Arrival, 2016. 
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hvernig. Aðdragandinn fólst í tækniþróun iðnbyltingarinnar og áhrifum hennar á stríðsrekstur 

og vestræna pólitík. Við það skapaðist vettvangur í enskum bókmenntum til þess að túlka 

innrásarógn samfélagsins og kvíðann sem fylgdi tilhugsuninni um að tapa forréttindum sínum 

sem heims- og nýlenduveldi. Þá varð geimvísindaleg framþróun á nítjándu öld til þess að 

hugmyndir um líf á öðrum hnöttum kviknuðu og að mögulega mætti finna þar vitsmunaverur 

sem væru sambærilegar og jafnvel æðri manninum. Wells samþætti þessar hugmyndir í The 

War of the Worlds og dró upp mynd af innrás Marsbúa sem voru bæði vitsmunalega og 

tæknilega þróaðri en mannkynið. Frásögnin mótaði eiginlegt upphaf greinarinnar sem fann sér 

svo nýjan farveg í bandarískum kvikmyndum á tuttugustu öldinni.  

 Umbreytingar í alþjóðapólitík eftir seinni heimsstyrjöld og kjarnorkuvá kalda stríðins 

urðu því næst grundvöllur innrásaróttans. Bandaríkin voru hið nýja vestræna heimsveldi og 

kommúnisminn ógnaði afkomu frjálslyndrar hugmyndafræði þeirra. Aukinn áhugi og jafnvel 

trú á geimverur varð til þess að greinin dafnaði sérstaklega vel á gullöldinni sem varði í rúman 

áratug. Á sjöunda áratugnum urðu geimferðir að raunveruleika og í kjölfarið gjörbreyttust 

hugmyndir um líf á öðrum hnöttum. Auk þess fór athygli samfélagsins að beinast að ýmsum 

siðferðislegum álita- og baráttumálum í stað kommúnismans sem leiddi af sér stöðnun 

greinarinnar. Um þrjátíu árum síðar fór bandaríska innrásarmyndin að njóta vinsælda á ný en í 

þetta sinn var það vegna tækniþróunar í kvikmyndagerð og aukins framleiðslufjármagns 

kvikmyndaveranna. Endanleg uppreisn greinarinnar átti sér hins vegar ekki stað fyrr en 

Bandaríkin fundu fyrir nýrri innrásarógn sem grundvallaðist á hryðjuverkaótta og 

útlendingahatri. Í kjölfar árásanna á tvíburaturnana árið 2001 greip um sig mikil ólga í 

samfélaginu sem er enn til staðar í dag þótt uppbyggileg sjónarmið eins og pólitísk rétthugsun 

vinni markvisst að því að útrýma fordómunum sem fylgja henni.  

 Eins og sést eru þessar samfélagslegu breytingar ýmist afleiðing framfara í vísindum og 

tækni, pólitískra erja eða jafnvel siðferðisvakningar. Birtingarmynd þeirra er aftur á móti ávallt 

sú sama; upp sprettur óvissuástand í því samfélagi sem kvikmyndin einblínir á þegar geimverur 

lenda á Jörðinni. Kvikmyndirnar sem hér hefur verið rýnt í sýna fram á að þetta óvissuástand 

er í raun bæði eiginlegur innrásarótti sem á upptök sín í styrjöldum og vopnanýjungum og 

hugmyndafræðilegur ótti sem rekja má til forréttindastöðu Vestrænna heimsvelda og 

veraldlegra áhyggja. Þótt flestar kvikmyndirnar ávarpi sjónarmiðið ekki beint og gagnrýni það 

jafnvel ekki, ólíkt því sem Wells gerði í The War of the Worlds, virðist það engu að síður vera 

uppistaðan í þeim flestum. Það má þó ekki draga úr mikilvægi hins eiginlega ótta um að 

vitsmunaverur æðri mannkyninu gætu komið til Jarðarinnar og gereytt því eða hneppt það í 

ánauð. Þótt sú nálgun sé sammannleg er hún engu að síður bundin forréttindastöðu mannkyns 
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og tegundahyggju þess. Þannig má leggja þann skilning í innrásarmyndina að hún sé 

skáldskaparlegt viðbragð við síbreytilegum áhyggjum forréttindahópa á Jörðinni. 
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