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Ágrip 

„Ætlarðu að varpa sprengjunni eða hvað?“ er vísun í lagatexta Forever Young með 

hljómsveitinni Alphaville sem kom út árið 1984. Í fyrsta versinu er orðuð spurning sem var á 

vörum margra í kalda stríðinu: Verður kjarnorkusprengjunni varpað eða ekki? Á óvissutímum 

kalda stríðsins kom kjarnorkuváin fram á margvíslegan hátt í dægurmenningu Bandaríkjanna. 

Í ritgerðinni verður ofurhetjukúltúr kalda stríðsins tekinn til skoðunar og leitað svara við því 

hvers vegna þörf var á nýjum ofurhetjum til að kveða niður vaxandi kjarnorkuótta lesenda. 

Litið verður til vinsælla myndasagna og þróun þeirra skoðuð í takt við tíðarandann. Því næst 

verður kastljósinu beint að vinsælu kaldastríðshetjunni, James Bond og kannað hvernig 

kjarnorkukvíðinn braust fram í dagblaðastrípum og kvikmyndum um hann. Að lokum verður 

litið til nýlegra ofurhetjusjónvarpsþátta og kannað hver arfleið kjarnorkukvíðans er, en 

kjarnorkuóttinn sem finna má þar virðist vera orðinn nokkuð miðlægur í samtímanum.  
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Inngangur 

„Ætlarðu að varpa sprengjunni eða hvað?“ er vísun í lagatexta Forever Young með 

hljómsveitinni Alphaville sem kom út árið 1984.1 Í fyrsta versinu er orðuð spurning sem var á 

vörum margra í kalda stríðinu: Verður kjarnorkusprengjunni varpað eða ekki?  

Kjarnorkuváin birtist á margvíslegan hátt í dægurmenningu kalda stríðsins, svo sem í 

kvikmyndum, sönglagatextum, sjónvarps- og útvarpsþáttum, vísindaskáldsögum og 

myndasögum svo fátt eitt sé nefnt. Fræðimenn eru sumir hverjir þeirrar skoðunar að 

kjarnorkuógnin hafi komið einna sterkast fram í myndasögum. Ástæða þess er líklega hversu 

útbreidd og aðgengileg myndasagan var, hún var auðveld aflestrar og upplagt tæki til að 

takast á við kvíðann sem fylgdi breyttum tímum. Ritskoðunartilburðir bandarískra stjórnvalda 

náðu yfirleitt ekki til myndasögunnar og talið er að almenningur hafi fengið dágóðan fróðleik 

um kjarnorkutengd málefni í gegnum myndasögulestur. 

Í ritgerðinni verður fjallað um kjarnorkuvána í ofurhetjukúltúr kalda stríðsins og leitað 

svara við því hvers vegna þörf var á nýjum ofurhetjum til að kveða niður vaxandi 

kjarnorkuótta lesenda. Auk þess verður litið til einnar vinsælustu hetju kalda stríðsins, James 

Bond og varpað ljósi á hvernig kjarnorkuótti samfélagsins braust fram í myndasögum um 

hann sem og í kvikmyndum. Einnig verður litið til nýlegra ofurhetjusjónvarpsþátta og kannað 

hver arfleið kjarnorkukvíðans er en kjarnorkuóttinn sem finna má þar virðist vera nokkuð 

miðlægur í samtímanum. Í fyrsta kafla verður leitast við að varpa ljósi á hvernig samfélag 

Bandaríkjanna breyttist samhliða myndasögunum, allt frá kaldastríðsárunum til 9. áratugarins 

en kjarnorkuógnin var þar miðlæg og kallaði á breyttar áherslur og efnistök.  

Í kafla tvö verður litið til hetju sem flestallir kannast við, James Bond, en færri hafa 

kannski leitt hugann að því að hann var kaldastríðshetja og skrifaður inn í ákveðið 

andrúmsloft óvissu og ótta. Hann varð fyrst til sem njósnasögupersóna en síðar myndasögu- 

og kvikmyndahetja. James Bond dagblaðastrípan (e. comic strip) kom út á hverjum degi í 

áraraðir í Bretlandi og aðrar tengdar myndasöguútgáfur slógu rækilega í gegn á 

Norðurlöndum og víðar.2 Ýmsir fræðimenn telja að James Bond sé fremur amerísk ofurhetja 

en enskur njósnari og verður fjallað um kenningar þeirra og ágreining. Einar átta Bond 

                                                      
1 „Are you gonna drop the bomb or not?“. Þýðing mín. Lagahöfundar: Bernhard Lloyd, Frank 

Martens og Marian Gold. 
2 Dagblaðastrípa er þýðing Úlfhildar Dagsdóttur á „comic strip“. Sjá Úlfhildur Dagsdóttir 2014:15. 
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myndir fjalla um kjarnorkuvopn á árunum 1964 til 1999 og verður fjallað um þær í víðu 

samhengi við samfélagsástandið á þeim tíma sem þær komu út. 

Þriðji kafli tekur svo á arfleið kjarnorkukvíðans en ofurhetjufrásagnir endurspegla 

ástandið á þeim tíma sem þær eru skrifaðar og er því hægt að nota þær sem nokkurs konar 

sögulega heimild um atburði og tíðaranda í Bandaríkjunum. Margir fræðimenn fyrri ára fóru 

þá leið að greina ofurhetjur á sagnfræðilegan hátt þ.e. með áherslu á fortíðina fremur en 

framtíðina og settu punkt við umfjöllunina með stuttlegri lýsingu á stöðu ofurhetjunnar í 

nútímasamfélagi. Við nánari skoðun kemur í ljós að það er heilmikið að gerast í nútímanum, 

þar sem menningarlegur kvíði heldur áfram að krauma undir niðri sem vert er að rannsaka. 

Þróun ofurhetjunnar hefur verið sú að hún hefur tekið stökkið af blaðsíðum myndasögunnar 

og yfir í kvikmyndir og sjónvarpsþætti en heilmikil gróska er í myndasögusjónvarpsfræðum 

um þessar mundir. Metnaðarfullir sjónvarpsþættir hafa verið gerðir á vegum Marvel og DC 

Comics en gæðin jafnast á við kvikmyndir og ekkert lát virðist vera á vinsældum þeirra. 

Leitað verður svara við vaxandi vinsældum ofurhetjunnar og hvað áhorfendur fái út úr þessu 

áhorfi? Greindar verða birtingarmyndir kjarnorkukvíðans í vinsælum ofurhetjuþáttum á borð 

við Arrow, Flash, Supergirl og Legends of Tomorrow og reynt að varpa ljósi á hvers vegna 

kjarnorkuváin heldur áfram að vera miðlæg í vitund áhorfenda. Rannsakendur við Chapman 

háskóla reyna að mæla ótta Bandaríkjamanna á hverju ári en kjarnorkuótti hefur stigmagnast 

síðan Donald Trump tók við embætti Bandaríkjaforseta og hóf að munnhöggvast við leiðtoga 

Norður-Kóreu sem hefur hótað kjarnorkuárás á Bandaríkin. Eru rifrildi þeirra í myndasögustíl 

og mjög myndrænar lýsingar Trump á Twitter um hver eigi stærsta kjarnorkuhnappinn í anda 

þeirra.3 Óstöðugur leiðtogi kjarnorkuveldis vekur upp gamalkunnan kaldastríðsótta um hvort 

kjarnorkustyrjöld geti brotist út en það virðist vera mjög miðlægt í umræðunni, bæði 

hérlendis sem og í Bandaríkjunum. 

  

                                                      
3 Trump 2018. 
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1. Samfélagsvænar ofurhetjur: Uppruni, speglun og tilgangur  

Fræðimenn hafa löngum fjallað um hvernig ofurhetjur spegli samtíma sinn. Arthur Asa 

Berger var einna fyrstur til þess að koma með þessa kenningu árið 1989 en hún gengur út á 

það að myndasögur séu mikilvægar þegar kemur að því að varðveita hugmyndir og gildi 

Bandaríkjanna. Jeffrey K. Johnson skrifar á svipuðum nótum en honum er tíðrætt um 

hlutverk bandarískra ofurhetja í bók sinni Super-History: Comic Book Superheroes and 

American Society, 1938 to Present Day. Johnson telur að ofurhetjusögur séu mikilvægar 

sögulega séð og hægt sé að nota þær sem heimildir þar sem þær spegli samtímann sem þær 

eru skrifaðar á. Þessi spegill sýnir menningarleg, samfélagsleg sem og pólitísk áhrif 

ofurhetjunnar en einnig áhrif hennar á samfélagið.4 Einnig má nefna Rafiel York sem telur að 

fjölskyldumynstur Fantastic Four sé eins og spegill af kalda stríðs Ameríku. 

Ein fyrsta en jafnframt vinsælasta ofurhetja allra tíma, Superman, birtist á forsíðu 

Action Comics árið 1938. Hann var hugarfóstur tveggja ungra manna af innflytjendaættum, 

Jerry Siegel og Joe Shuster. Segja má að Superman hafi verið nokkurs konar innflytjandi þar 

sem hann kom úr geimnum. Faðir hans hafði sent til jarðar sinn einkason og átti drengurinn 

eftir að verða stórfenglegur bjargvættur mannkynsins sem óneitanlega vekur upp 

hugrenningatengsl við Jesú Krist. Ritstjórar dagblaðastrípunnar neituðu þeim félögum ítrekað 

um birtingu en úr varð að myndasöguútgefandinn DC Comics keypti Superman á rúma 

hundrað og þrjátíu dollara. Engan óraði fyrir þeim vinsældum sem á eftir fylgdu. Á forsíðu 

fyrsta tölublaðs Action Comics stóð Superman í fullum skrúða og það sem meira var, hann 

hélt á heilli bifreið yfir höfði sér. Þessi nýja og spennandi ofurhetja féll vel í kramið hjá 

lesendum og varð undireins geysivinsæl. Superman smellpassaði í kristna hugmyndafræði 

Bandaríkjanna enda með líkindi á við sjálfan frelsarann. Hann var eins og áður sagði af 

„innflytjendaættum“ og stóð því svolítið fyrir utan samfélagið eins og svo margir bandarískir 

nýbúar. Superman var klæddur í fánaliti Bandaríkjanna, nautsterkur og nánast ódrepandi. 

Hann barðist fyrir réttlætinu. Hann kallaði fram þjóðarstolt hjá lesendum en þá hafði lengi 

þyrst í hetju.5 Hann var allegóría Bandaríkjanna, málsvari litla mannsins og sterkastur allra.6 

Margir eru þeirrar skoðun að það hafi ekki verið nein tilviljun að ofurhetjur hafi orðið 

vinsælar á kreppuárunum. Efnahagsleg vandræði sem og samfélagsleg vandamál kölluðu á 

                                                      
4 Johnson 2012: Loc 60. 
5 Sjá Szasz 2012: 24 og Wright 2001: 7–25. 
6 Eða a.m.k. eins og Bandaríkin vildu sjá sig í augum umheimsins. 
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hetju sem myndi bjarga málunum þó það væri ekki nema á síðum myndasögunnar. Í fyrstu 

var Superman hetja fólksins sem barðist á móti ranglæti en eftir því sem árin liðu breyttist 

hlutverk hans í takt við tíðarandann.7 Jeffrey K. Johnson segir í áðurnefndu riti sínu að eftir 

seinni heimsstyrjöldina hafi Bandaríkin þurft að skipta um hlutverk, fara úr hlutverki 

Superman og yfir í hlutverk hliðarsjálfs hans, Clark Kent. Með þessu á hann við að á meðan á 

stríðinu stóð þurfti ameríski hermaðurinn að vera ofurhetja og fórna sér í þágu þjóðar sinnar, 

berjast gegn hinu illa svo hið góða gæti sigrað. Þegar hann snéri aftur heim breyttist hlutverk 

hans í útivinnandi heimilisföður í anda Clark Kent sem var þó ávallt reiðubúinn að girða sig í 

litaða brók og bjarga málunum ef þjóðin þyrfti á honum að halda.8  

 

Kjarnorkuyfirburðir bandarísku ofurhetjunnar: Superman á Bikini og nýi Flash 

Nathan Atkinson fjallar um Superman og kjarnorkutilraunir Bandaríkjanna í ritgerð sinni 

Lights, Camera, Action 101: A Brief Lesson on How to See an Atomic Bomb en þar segir að 

sumarið 1946 hafi Ameríkanar sprengt fyrri af tveimur kjarnorkusprengjum á kóralrifinu hjá 

eynni Bikini í Kyrrahafinu.9 Þetta var saga ársins í Bandaríkjunum og tengdist 

þjóðfélagsumræðu um framtíð og stefnu kjarnorkunnar. Þingmenn rökræddu sín á milli hvaða 

hlutverki herinn ætti að gegna og hvort herinn ætti yfirleitt að eiga hlutdeild í þessari tækni. 

Vísindamenn voru mjög á móti þessum prófunum og bentu á að heimsfriður væri í hættu. 

Einnig bentu þeir á ófyrirsjáanlegar afleiðingar en herinn hélt sínu striki. William H.P.  

Blandy aðmíráll var einn af aðalmönnum tilraunanna og fór fyrir sveitinni sem sprengdi 

kjarnorkusprengjurnar. Hann vann með skrifstofu almannatengsla sjóhersins til að kynna 

prófanirnar fyrir almenningi. Prófanirnar voru ætlaðar til þess að vinna á móti hræðsluáróðri 

og mýtum um „sprengjuna“ og opna um leið umræðu um kjarnorkustefnu Bandaríkjanna. 

                                                      
7 Christopher Knowles ræðir þörfina fyrir ofurhetju í riti sínu Our Gods Wear Spandex (2007), 

sömuleiðis Bradford W. Wright í Comic Book Nation. The Transformation of Youth Culture in 
America (2001), Jeffrey K. Johnson í Super-History: Comic Book Superheroes and American Society 

1938 to the Present (2012). Brian J. Robb segir í bók sinni A Brief History of Superheroes að 

Ameríkanar hafi þurft að búa til sínar eigin hetjur og goðsagnir (sjá bls. 359). 
8 Johnson nefnir reyndar að þessi umbreyting hafi aldeilis ekki verið eins auðveld og að skipta um föt 

þar sem veruleiki eftirstríðsáranna hafi verið flókinn og sér í lagi eftir að kjarnorkusprengjan varð 

hluti af veruleika landsmanna. 
9 Sundfatnaðurinn Bikini fékk raunar nafn sitt vegna þessara kjarnorkutilrauna en hönnuðurinn vildi 
nefna hönnun sína kröftugu nafni. Sjá umfjöllun Johnson (2012): Loc 886. 
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Blandy vildi setja hinn almenna Bandaríkjamann á fremsta bekk og hafa hann sem vitni að 

tilraununum í gegnum fréttamyndaklippur og ljósmyndir.10 

 

Mynd 1. Skjáskot af William H.P. Blandy skera kjarnorkutertu árið 1946  

og Superman að taka mynd af kjarnorkusprengjutilraunum á Bikini 

Atkinson ræðir hvernig myndasöguútgefandinn DC Comics gerði sér mat úr fréttinni í 

myndasögublaðinu Action Comic #101 (1946) en þar tók Superman ljósmyndir af 

kjarnorkutilrauninni á Bikini. Á forsíðu myndasögublaðsins mátti sjá sprenginguna í björtum 

litum, sömu litum og í einkennisbúningi Superman – en hann var hafður óvenju litlaus í 

skugga sprengingarinnar. Kjarnorkusprengjan var aðalstjarnan, ekki ofurhetjan. Sprengjan 

var efst í huga lesenda og markmiðið var að bjóða lesendum að sjá hana í jákvæðu ljósi – og 

þar með kveða niður allan ótta og kvíða gagnvart henni. Það var algjört aukaatriði að 

vísindamenn vöruðu við gereyðingu heimsins.11 

Í byrjun myndasögunnar Glæpaparadís (e. Crime Paradise) er eitthvað mikið að 

Superman þar sem hann er ekki að sinna hlutverki sínu við að stöðva rán og gripdeildir. Með 

endurliti eru lesendur látnir vita að Superman neyddist til að drekka ólyfjan til að bjarga 

kærustu sinni Lois Lane. Superman flýgur stefnulaust um og endar á kóralrifi Bikini eyjunnar 

en þar eru kjarnorkuprófanir í gangi. Blandy aðmíráll kemur fram með sjónauka í hönd og 

tilkynnir að gamla týpan verði sprengd fyrst. Ljósmyndari nokkur reynir að taka ljósmyndir 

en kemst ekki nógu nálægt. Superman lendir óvart í kjarnorkusprengingunni og hugur hans 

læknast. Það eru prófanirnar sem gera hann heilan á geðsmunum og heimurinn hættir að vera 

kaótískur. Og það er ekki nóg með að hann læknist, hann býður sig fram til að mynda seinni 

                                                      
10 Atkinson 2012:Loc 199. 
11 Sjá umfjöllun Atkinson (2012) Loc 199–213. 
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sprenginguna þó svo að hann hafi aðeins fimm sekúndur. Myndirnar eiga að vera varnarorð 

þeim sem tala gegn friði.12 

Truman- og Eisenhower-stjórnirnar töldu að besta leiðin til að koma í veg fyrir 

kjarnorkustyrjöld væri að búa sig undir hana og sýna óvininum að þjóðin öll væri tilbúin í 

slíkt stríð. Ef óvinurinn myndi gera sér einhverjar hugmyndir um að ráðast á Bandaríkin væru 

allir tilbúnir til að deyja fyrir málstaðinn. Samhliða þessari stefnu komu að sjálfsögðu 

hliðarverkanir eins og kvíði og ótti en því var svarað með því að búa til kvikmyndir sem 

sýndu hvernig ætti að lifa kjarnorkuárásina af. Þessar kvikmyndir sögðu kjarnorkusprengjuna 

vera nauðsynlega til að halda Sovétríkjunum í skefjum. Eitt af lykilatriðunum sem var kennt í 

þessum kvikmyndum var að neita að fara á taugum og undirbúa sig vel. Kvikmyndirnar 

blönduðu saman hræðilegum myndskeiðum af kjarnorkustríði með yfirveguðum 

leiðbeiningum um hvernig ætti að lifa slíka árás af en það er gert með því að beygja sig niður 

og skýla sér undir borði.13 Undirliggjandi boðskapur Glæpaparadísar var að ef ein mesta 

ofurhetja allra tíma, Superman, læknist á því að komast í tæri við kjarnorkusprengjuna – 

hversu slæm gæti hún þá eiginlega verið? 

Sambærileg spurning kom fram áratug seinna við lestur hins nýja Flash árið 1956. 

Frederick W. Wright tekur Flash til umfjöllunar í ritgerð sinni „„I Can Pass Right Through 

Solid Matter“: How the Flash Upheld American Values While Breaking the Speed Limit“. 

Wright telur að nafn Flash hafi endurspeglað þrá Ameríkana til að hraða sér í gegnum langa 

baráttu kalda stríðsins við Sovétríkin. Hann segir ennfremur að þegar myndasagan var skrifuð 

hafi hún um leið endurspeglað ríkjandi hugmyndafræði í Bandaríkjum þess tíma. Flash leyfði 

lesendum að setja sig í spor þess sem var frjáls eins og fuglinn en ógnaði um leið ekki 

óbreyttu ástandi eða amerískum lifnaðarháttum.14 

Nýi Flash var Barry Allen, lögregluvísindamaður. Hann fékk ofurkrafta sína í 

vísindalegu óhappi eldinga og kemískra efna. Hann varð strax mjög vinsæll og virkaði vel í 

orðræðu 6. áratugarins. Á öld hraðskreiðra flauga þar sem mínútuspursmál skildi á milli feigs 

eða ófeigs gátu aðeins ofurhetjur bjargað deginum. Flash hagaði sér auk þess á sama hátt og 

njósnari sem verndaði heiminn án þess að raska jafnvægi hins ríkjandi ástands. Inn í orðræðu 

myndasögunnar var byggð sú hugmynd að þó vísindi brygðust myndu Bandaríkin halda 

                                                      
12 Atkinson 2012:Loc 199–244. 
13 Dæmi um slíkar fræðslukvikmyndir: Survival Under Atomic Attack (1950) og Duck and Cover 

(1952).  
14 Wright 2012:Loc 742. 



10 
 

áfram að vera sigurvegarar. Ef Barry Allen lenti í vísindaóhappi og öðlaðist þessa hæfileika – 

hversu slæmt gæti þetta þá verið? Það að halda ríkjandi ástandi var byggt inn í 

kaldastríðsstefnu Bandaríkjanna og þá ímyndarherferð sem keyrð var áfram.15 Myndasögur 

sem innihéldu söguþráð sem gekk út á að halda kommúnisma í skefjum voru vinsælar en þær 

sýndu einnig að engin bönd héldu Ameríkönum. Flash sýndi auk þess fram á að Bandaríkin 

stæðu öðrum fremur þegar kom að vísindum en kalda stríðið snérist m.a. um vísindalega 

samkeppni á milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Wright telur að hringurinn sem búningur 

Flash var geymdur í hafi sýnt fram á vald atómsins á kjarnorkuöld en um leið hversu 

stórkostlegt amerískt hugvit var. Þar sem Flash gat stjórnað gríðarlegri orku búningsins hlutu 

Bandaríkin að geta stjórnað þeirri gríðarlegu orku sem af tækniframförunum spruttu.16 

Eftir síðari heimsstyrjöldina breyttust kynjahlutverkin töluvert, útivinnandi 

eiginkonum bar að snúa aftur inn á heimilin. Bradford W. Wright ræðir þetta í bók sinni 

Comic Book Nation. The Transformation of Youth Culture in America en hann telur að 

fjölskyldulífið hafi orðið miðlægt í kalda stríðinu sem stóð frá árinu 1947 allt fram til 1991. 

Kalda stríðið var frábrugðið stríðsátökum seinni heimsstyrjaldarinnar, myndasöguhetjur 

þurftu ekki lengur að berjast með hnefunum þar sem kalda stríðið var að miklu leyti ímyndar- 

og áróðursstríð. Bandaríska kjarnafjölskyldan var þar í aðalhlutverki sem tákn allsnægta en 

hamingjan fékkst með neyslu og trúarlegri fullnægju. Það var hin ameríska leið. Þjóðaröryggi 

landsins var undir, allir þurftu að leggjast á eitt að tryggja að kynjahlutverkin héldu sér og var 

myndasagan þar ekki undanskilin.17 

 

Þróun myndasögunnar: Nýjar hetjur í takt við nýjar þarfir 

Ímyndarhernaðurinn fór fram um víðan ritvöll myndasögunnar en árið 1947 þótti vera 

kominn tími til að gefa út sér myndasögur fyrir ungar konur en þær höfðu verið nokkuð 

vanræktur lesendahópur í gegnum tíðina. Jack Kirby og Joe Simon kölluðu nýja kvenvæna 

myndasögublaðið sitt Young Romance en það var eins og nafnið gefur til kynna rómantískt 

myndasögublað fyrir ungar konur skrifað í sömu hefð og tímarit sannra játninga. Þar voru 

sagðar „sannar“ reynslusögur ungra kvenna en ávallt á þann veg að söguþráðurinn var víti til 

varnaðar. Þessar nýju myndasögur slógu samstundis í gegn og seldust í milljónum eintaka og 

                                                      
15 Wright 2012:Loc 725. 
16 Wright 2012:Loc 781. 
17 Wright 2001:127. 
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voru raunar vinsælastar allra myndasagna árið 1949. Bradford Wright telur ástæðuna vera þá 

að foreldrar voru almennt jákvæðir út í rómantísku myndasögurnar.18 Söguþráðurinn hvatti 

ungar konur til að gifta sig sem fyrst og setja eiginmanninn og heimilið ávallt í fyrsta sæti.  

 

Mynd 2. Young Romance myndasaga frá 1948 

Rómantísku myndasögurnar voru mikilvægar í Kóreustríðinu (1950–1953) en þá var 

þýðingarmeira en nokkru sinni að ungu konurnar biðu þolinmóðar eftir mönnum sínum og 

tækju þeim eins og þeir væru þegar þeir sneru heim, þótt þeir hefðu örkumlast. Á tímum 

kalda stríðsins voru hernaðarmyndasögur vinsælar meðal ungra karla og stundum var þeim 

blandað saman við rómantísku myndasöguna. Wright tekur dæmi um rómantíska 

hernaðarmyndasögu um raunir pars sem stríðið skilur í sundur. Áður en stríðið skall á fannst 

þeim gaman að dansa. Þegar maðurinn snéri svo aftur til ungu konunnar kom í ljós að hann 

hafði misst annan fótlegginn. Unga konan varð skelfingu lostin en giftist honum samt. 

Skilaboðin voru þau að þjóðerniskennd konunnar kallaði á fórn á par við fórn mannsins. Það 

var skylda hennar að giftast honum þrátt fyrir breyttar aðstæður.19 

Rómantík og andkommúnismi voru ráðandi þemu í myndasögum kalda stríðsins og 

höfðu það samfélagslega hlutverk að uppfræða unga lesendur um skyldur sínar. Myndasagan 

nýtti sér gamalkunnug áróðursbrögð frá seinni heimsstyrjöldinni þar sem söguþráðurinn 

höfðaði til þjóðerniskenndar lesenda en einnig kvíða.20 Unga fólkið kallaði hins vegar eftir 

meiri raunveruleika í myndasögum sínum þar sem það hafði þörf fyrir að vinna úr kvíða 

                                                      
18 Sjá umfjöllun og dæmi Wright (2001) um rómantískar myndasögur á bls. 127–133. 
19 Wright 2001:131. 
20 Wright 2001:110. 
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sínum í gegnum söguþráð myndasögunnar í stað þess að þagga hann niður eins og foreldrar 

þeirra höfðu gert.21 Hefðbundnar hetjur pössuðu ekki inn í tíðaranda 6. áratugarins þar sem 

myndasöguiðnaðurinn hafði fullorðnast. Lesendur vildu ekki lengur sjá einfeldningslega 

umfjöllun um kalda stríðið þar sem þeir höfðu áttað sig á að hér væri um að ræða mun 

flóknara stríð en áður. Heimsmyndin hafði breyst eins og Wright bendir á í umfjöllun sinni.22 

Röð tilviljana varð þess valdandi að William M. Gaines, 25 ára sonur 

myndasöguútgefanda EC Comics, tók við rekstrinum árið 1947, þegar faðir hans lést í slysi. 

Áður hafði myndasöguútgáfan staðið að útgáfu á myndasögum með biblíumyndum og öðrum 

fræðsluritum en nú urðu viðamiklar breytingar. Í samstarfi við Al Feldstein sem tók að sér að 

teikna, skrifa og ritstýra gáfu þeir út margskonar myndasögur. Salan á þeim gekk ekki nógu 

vel og ákváðu þeir félagar að búa til sína eigin tegund af myndasögublöðum. Þetta voru 

myndasögublöð eins og Tales from the Crypt og hin geysivinsæla MAD myndasaga sem er 

eina myndasögublað EC Comics sem er enn gefið út.23 Wright segir í umfjöllun sinni um EC 

Comics að teikningarnar hafi verið einstaklega vel unnar sem og söguþráður og voru þessar 

myndasögur því í allt öðrum gæðaflokki en áður hafði þekkst. Söguþráðurinn var þó 

frábrugðinn, tabú-málefni voru í forgrunni svo sem morð, geðveiki og losti. Skipti þá engu 

máli hvort um var að ræða fullorðins morðingja eða á barnsaldri, svo ákveðnir voru þeir að 

gefa út krassandi myndsögublöð.24 Þetta frábrugðna frásagnarform gaf lesendum til kynna að 

hið illa byggi í Bandaríkjunum og að samfélagið væri í stríði við sjálft sig.25 Þetta gekk á 

móti ráðandi hugmyndum að Bandaríkin væri ofurhetjan en Sovétríkin illmenni. 

Áður en unglingamenningin varð til sóttu ungir Ameríkanar í þessa nýju tegund af 

myndasögu. Þetta var óneitanlega frjálslyndari kostur en áður hafði þekkst og kollvarpaði 

hefðbundnum hugmyndum og ritskoðun kaldastríðsumræðunnar. Þarna var tekist á við 

erfiðar samfélagslegar spurningar um kynþátt, lýðræði, andkommúnisma, kjarnorkusprengjur 

og hefðbundin fjölskyldugildi. Milljónir ungra amerískra lesenda gátu speglað kvíða sinn í 

þessum grótesku hryllingsmyndasögum. Einnig vildu margir lesa satíru MAD og 

hernaðarmyndasögur sem sýndu stríðið í sinni allraverstu mynd.26 EC Comics tapaði að 

                                                      
21 Wright 2001:134. 
22 Wright 2001:123. 
23 Síðar var Tales from the Crypt breytt í geysivinsælan sjónvarpsþátt sem var sýndur á árunum 1989 

til 1996. 
24 Wright 2001:136. 
25 Wright 2001:142. 
26 Wright 2001:152. 
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lokum ritskoðunarstríðinu eftir hetjulega baráttu, varð nánast gjaldþrota en hélt eins og áður 

sagði í útgáfuréttinn á MAD magazine sem átti eftir að verða geysivinsælt og ábatasamt þrátt 

fyrir að hafa ekki birt auglýsingar í blaðinu fyrr en árið 2001.27  

Myndasöguútgefandinn Marvel reyndi að endurvekja gamlar hetjur á 6. áratugnum. 

Þeim varð ekki kápan úr því klæðinu því þessar gömlu ofurhetjur féllu alls ekki í kramið. 

Ofurhetjur DC Comics slógu hins vegar í gegn en þær leituðust við að sýna hversu frábærir 

amerískir lífshættir væru. Superman og Batman voru þar fremstir í flokki. Smátt og smátt fór 

söguþráðurinn að snúast um venjulegt heimilislíf, kærustur og gæludýr. Hamrað var á 

mikilvægi heimilisins og hefðbundnu fjölskyldulífi. Ofurhetjurnar unnu vinnuna sína 

samviskusamlega og fylgdu lögum og hefðum samfélagsins. Undirliggjandi skilaboð 

söguþráðarins voru að fyrst Superman valdi sér amerískt samfélag þá hlyti það að skara fram 

úr að öllu leyti.28 Ofurhetjur gátu samt ekki lengur verið einfarar, þeir þurftu að leggja 

ofursjálfið til hliðar og umvefja sig fjölskyldunni. Þessi þróun kallaði á nýjar ofurhetjur. 

Nýjar myndasöguhetjur voru handan við hornið sem urðu svo vinsælar og áhrifamiklar að 

áhrifa þeirra gætir enn í dag. 

 

Kallað eftir ofurhetjum með raunveruleg vandamál á kjarnorkuöld 

Á 7. áratugnum kom fram ný kynslóð lesenda sem náði engri tengingu við ofurhetjur fyrri 

kynslóða. Þær ofurhetjur sem höfðu hjálpað foreldrum þeirra gegnum erfiða tíma voru vita 

gagnslausar börnunum.29 Nýju Marvel hetjurnar voru hetjur með raunveruleg vandamál sem 

ekki var hægt að leysa í einu tölublaði og sögulokin voru ekki alltaf ánægjuleg en það hafði 

verið raunin til þessa. Nýju hetjurnar áttu það sameiginlegt að hafa nánast allar fengið 

ofurhetjukrafta sína í gegnum kjarnorkuóhapp af einhverju tagi en það sjónarhorn þótti 

sjálfsagt þar sem kjarnorka var orðin svo sjálfsagður hluti af daglegu lífi fólks.30 

Í grein Robert Genter „„With Great Power Comes Great Responsibility“: Cold War 

Culture and the Birth of Marvel Comics“ fjallar Genter um þessa nýju gerð myndasöguhetja 

sem komu fyrst fram á sjónarsviðið árið 1961 eða um miðbik kalda stríðsins. Stan Lee, þá 

ritstjóri hjá Timely Comics sem síðar varð Marvel Comics, var upphafsmaður þessara miklu 

breytinga á ofurhetjunni en hann vildi búa til söguhetjur sem lesendur gætu samsamað sig 

                                                      
27 Wright 2001:177. 
28 Johnson 2012:Loc 945. 
29 Johnson 2012:Loc 987. 
30 Johnson 2012:Loc 995 og 1004. 
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við. Þessar nýju ofurhetjur áttu að fást við veruleika lesenda og vera sem lifandi manneskjur 

með kosti og galla. Persónuleg sambönd þeirra áttu að vera áhugaverð sem og hversdagsleg 

vandamál sem blönduðust inn í baráttuna við illmennin.31 

Flestar Marvel söguhetjurnar áttu við hefðbundin vandamál 7. áratugarins að stríða. 

Kalda stríðið og kjarnorkuógnin vofði ávallt yfir. Myndasögur höfðuðu til eldri lesenda en 

áður og með stækkandi lesendahópi stækkaði myndasöguútgáfa Marvel í takt við það og 

gerði hana að stórveldi. Með því að fjalla um kjarnafjölskylduna, vanda unglingsáranna, 

stöðu nútímamannsins, kynjahlutverk, vísindamenn á kjarnorkuöld, togstreitu vísinda og 

hernaðar, kjarnorkuvána og pólitískt umrót endurspegluðu myndasögurnar almennan ugg í 

samfélaginu.32 Það var mikill munur á þessari umfjöllun og þeim grótesku efnistökum sem 

myndasöguútgefandi EC hafði viðhaft. Hér var farið eftir lögum og reglum í hvívetna eða 

eftir hinu svokallaða Comics Code.33 

Stan Lee hafði aðeins ætlað sér að stoppa stutt við í myndasöguiðnaðinum en settist 

fljótt í ritstjórastólinn og leitaðist við að ljá söguþræði myndasögunnar áður óþekktan 

raunsæisblæ. Tíðarandi kalda stríðsins hafði sín áhrif: Ungmennavandinn var sagður til 

kominn vegna dægurmenningarinnar og umræða um hugsanleg skaðleg áhrif myndasögunnar 

varð til þess að áðurnefnt eftirlitsráð var sett á laggirnar. Til að bregðast við vaxandi 

áhyggjum samfélagsins ákvað Stan Lee að færa myndasöguiðnaðinn í nýja átt.34 Söguþráður 

The Fantastic Four var í anda íhaldssamra gilda samfélagsins. Sambönd söguhetjanna voru 

sett í forgrunn og tengdist Lee þar með orðræðunni um kjarnafjölskylduna (e. nuclear 

family). Þrátt fyrir að The Fantastic Four væri ekki fjölskylda í hefðbundinni merkingu 

orðsins þá virkaði samband þeirra og teymisvinna eins og fjölskyldubönd.35 Sundurlyndi 

hópsins endurspeglaði að mati Genter orðræðu 6. áratugarins og þá kaldhæðnislegu staðreynd 

                                                      
31 Genter 2007:954. 
32 Chris og Rafiel York 2014:Loc 171. 
33 Comics Code var sett á árið 1954 af Comics Magazine Association of America til að reyna að 

hreinsa allan ósóma burt úr myndasögum. Myndasöguútgefendur ákváðu sjálfir hvað þeir gáfu út en 

flestir fóru eftir þessu þar sem tekjutap fylgdi ef þeir gerðu það ekki. Dæmi um það sem var bannað: 

Það mátti ekki vanvirða opinbera starfsmenn (lögreglumenn, dómara o.s.frv.), hið góða þurfti ávallt 

að „sigra“ hið illa og ekki mátti hvetja til glæpa. Hverskyns „ónauðsynlegt“ ofbeldi var bannað, nekt 

og hryllingur sömuleiðis. Hjónbandið átti að vera heilagt og fjölskylduvæn gildi predikuð. Sjá 

umfjöllun Wright (2001) á bls. 172–177. Þessara viðhorfa gætir að hluta enn í dag, t.a.m. eru ákveðin 

atriði sem eru ekki leyfileg í meginstraums myndasögubókum, t.d. nærmyndir af kynfærum og gróft 

ofbeldi gegn börnum. Það eru óskráðar reglur sem myndasöguhöfundar eru meðvitaðir um. Sjá 

Morrison 2002. 
34 Genter 2007: 956. 
35 Sjá nánari greiningu á fjölskyldumynstri The Fantastic Four hjá Rafiel York (2012): Loc 2693. 
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að þrátt fyrir mikinn áhuga fræðimanna á amerísku fjölskylduímyndinni þá var ekki 

samhugur um hvernig hún ætti nákvæmlega að líta út. Sérfræðingar voru þó almennt 

sammála um að fjölskyldan þyrfti að vinna saman eins og ein heild en einstaklingarnir innan 

hennar halda áfram að eiga sér sín sérstöku áhugamál. Þetta var einmitt raunin hjá The 

Fantastic Four. Genter nefnir sem dæmi umfjöllun í fjölskyldutímaritinu Reader’s Digest 

árið 1951 en þar stóð: „Stríð koma og fara, atvinna einnig, peningar klárast en ef faðir, móðir 

og börn standa saman getur von og hamingja þrifist.“36 Þarna er á ferðinni sama þema og 

áður var lýst, fjölskylduímynd kalda stríðsins bar að fylgja í hvívetna. 

Genter telur að Fantastic Four myndasagan sé svokölluð siðferðissaga sem segi sögu 

kjarnafjölskyldu sem sigrast á boðflennum líkt og Bandaríkjamenn vonuðust til að gera í 

baráttunni við kommúnisma. Fjölskyldusagan hafði þó sín takmörk og fannst Stan Lee hann 

ekki geta haldið áfram með hana.37 Snéri hann sér þá að því að búa til skrímsli eða The 

Incredible Hulk (1962) sem endurspeglaði áhyggjur bandarísku þjóðarinnar um persónulegar 

fórnir kalda stríðsins. Myndasagan hafði tvíþætt markmið þ.e. annars vegar að vara við 

ógnum tækni- og vísindaframfara með skrímslatáknmyndina að vopni og hinsvegar að blanda 

sér í stigvaxandi krísu karlmennskunnar sem varð til vegna áherslu á mikilvægi 

kjarnafjölskyldunnar.38 

 

Mynd 3. Kjarnafjölskylda 6. áratugarins (kjarnorkubólstur í bakgrunni) 

                                                      
36 Genter 2007:957. 
37 Genter 2007:959. 
38 Skrímslatáknmyndin var vinsælt form dægurmenningarinnar á þessum tíma til að vara við 
kjarnorkugereyðingu. 
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Aðalsöguhetja The Incredible Hulk, Bruce Banner, birtist lesendum 1962 en hann var 

vinalegur vísindamaður sem umbreyttist í skrímsli vegna gammatilraunar sem mistókst. 

Sovétmönnum var þar um að kenna. Þarna var komið inn á mikla þjóðfélagsumræðu um 

hlutverk vísinda og vísindamanna. Karakter vísindamanna var í deiglunni á tímum kalda 

stríðsins og mun færri háskólastúdentar sóttu í vísindagreinar en áður. Þessi staðreynd gerði 

stjórnmálamenn órólega vegna hættunnar á að dragast verulega aftur úr í kapphlaupi kalda 

stríðsins. Myndasögur Marvel hjálpuðu til í þessum efnum en myndasöguútgáfan leitaðist við 

að bæta ímynd vísindamannsins en það verkefni reyndist þrautinni þyngri þar sem 

almenningur var mjög kvíðinn vegna kjarnorkuvopna sem vísindamenn höfðu sannarlega 

skapað. Annað sem græna skrímslið lagði fram í þjóðfélagsumræðuna var hvernig hálfur 

maður og hálft skrímsli stóð fyrir niðurbælda líðan fjölskyldu- og fyrirtækjamanna.39 Þessari 

kenningu heldur Genter einnig á lofti í umfjöllun sína um Iron Man sem hann kallar 

heiðarlega vísindamanninn sem er jafnframt glaumgosi. Með þessum tveimur litríku 

vísindamönnum var mörkuð ný stefna þar sem vísindamenn samþykktu ekki möglunarlaust 

allt sem stjórnvöld héldu að þeim, heldur veittu þeim aðhald.40 

Stan Lee gerðist enn djarfari með Spiderman (1962) þar sem hann bjó til myndasögu 

með ungling í aðalhlutverki en það hafði ekki tíðkast áður í myndasöguiðnaðnum. Allar 

fyrirframgefnar reglur voru virtar að vettugi. Genter segir að með þessu hafi Lee bætt 

myndasögunni inn í heita þjóðfélagsumræðu um ameríska unglinginn á sjöunda áratugnum. 

Ekkert var unglingum óviðkomandi á 7. áratugnum. Þar spilaði myndasagan stórt hlutverk. 

Háskólastúdentar voru virkir lesendur myndasögunnar og nefndu myndasöguhetjur Stan Lee 

sem áhrifamestu fígúrur í lífi sínu. Þessar mikilvægu myndasöguhetjur virtust því sefa angist 

kynslóðar sem ólst upp með kjarnorkuógninni.41 

 

Vinsældarvísindi og myndasagan sem upplýsingatæki almennings 

Vinsældarvísindi (e. pop science) urðu vinsæl í Bandaríkjunum árið 1920 en þaðan fékk 

þjóðin helst vísindaþekkingu sína. Vísindamenn kepptust við að skrifa um vísindi fyrir 

almenna lesendur í dagblöðum sem og tímaritum.42 Umfjöllun um kjarnorkutengd málefni 

                                                      
39 Genter 2007:962. 
40 Genter 2007:966. 
41 Genter 2007:974. 
42 Lifandi Vísindi er dæmi um íslenskt tímarit sem gæti fallið undir vinsældarvísindi en umfjöllunin 
þar er skrifuð með hinn almenna lesanda í huga. 
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voru fyrirferðarmikil þar sem vísindamenn reyndu að útskýra heim kjarnorkunnar fyrir 

almenningi. Vísindamenn voru á þeirri skoðun að fólk þyrfti að vera upplýst svo viturlegar 

ákvarðanir yrðu teknar.43 

Ferenc Morton Szasz ræðir hlutverk vinsældarvísindamanna í bók sinni Atomic 

Comics: Cartoonists Confront the Nuclear World en hann telur að litið hafi verið framhjá 

mikilvægu hlutverki þeirra vinsældarvísindahöfunda sem skrifuðu um vísindi á „mannamáli“. 

Myndasöguhöfundar voru einnig áhugasamir um að kynna kjarnorku fyrir lesendum sínum. 

Dagblaðastrípan var gríðarlega vinsæl hjá öllum lesendum og skipti þá engu hvort um var að 

ræða forseta eða hinn almenna borgara.44 Kjarnorkuumfjöllunin síaðist smám saman inn og 

voru börn t.a.m. ekki hissa þegar kjarnorkusprengjan var kynnt til sögunnar þar sem þau 

höfðu heyrt af möguleikanum í gegnum myndasögurnar.45 Vísindin voru felld inn í 

söguþráðinn með lýsandi myndskreytingu sem lesendur komust ekki hjá að reka augun í 

hvort sem þeir ætluðu sér það eða ekki. Hinn almenni borgari keypti dagblöð á hverjum degi 

og var því auðvelt fyrir myndasöguhöfundana að bjóða upp á framhaldssögur sem lesendur 

tengdust tilfinningaböndum. Erfið kjarnorkutengd hugtök voru framreidd á því máli sem 

almenningur skildi, á myndrænan hátt, því að myndasögurnar töluðu tungumál allra, ekki 

bara þeirra sem voru vel læsir.46 

 

Mynd 4. Buck Rogers myndasaga (1951). 

                                                      
43 Stjórnvöld voru einnig áhugasöm um að uppfræða almenning árið 1946 um kjarnorkutilraunirnar á 

Bikini eins og áður var fjallað um. Sjá umfjöllun Szasz 2012: 10–12. 
44 Allir aldurshópar lásu myndasögurnar. Szasz nefnir Woodrow Wilson forseta og dálæti hans á 

Krazi Kat árið 1915 og skáldkonuna Dorothy Parker en Barnaby (1940) var í uppáhaldi hjá henni.  
45 95% barna lásu myndasögur á eftirstríðsárunum. Sjá Szasz 2012:2. 
46 Szasz 2012:19. 
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Þegar myndasögur urðu vinsælar urðu þær samstundis mikilvægt upplýsingatæki um 

kjarnorkutengd málefni. Szasz segir að myndasöguhöfundar hafi sett fram ákveðna hugmynd 

um eðli og áhrif kjarnorku, þeir sögðu m.a. að ef atómið yrði klofið myndi það leiða af sér 

gríðarlega öflugt gereyðingarvopn og eitruð geislun myndi fylgja í kjölfarið. Það sem væri 

öllu verra var að gríðarleg hætta var á að vopnið félli í rangar hendur og engum vörnum yrði 

viðkomið gegn skyndiárás. Myndasagan fjallaði því oft um ýmsar vísindalegar tækninýjungar 

og framtíðartækni eins og t.d. í Buck Rogers á 4. áratugnum. Í einni sögunni var t.a.m. notuð 

fallhlíf til að hægja á flugfari þegar það kom út úr geimnum. Einnig má nefna tvöfalda 

eldflaug (samsetta) sem kom fyrir sjónir lesenda teiknimyndasagnanna löngu áður en NASA 

fór að nota slíka tækni í geimskotum sínum.47 Í Buck Rogers merkti kjarnorka óendanlega 

orku til almenningsnota en einnig var fjallað um kjarnorkuvopn. Myndasagan var miðlæg í 

kjarnorkuumræðunni en einnig í vitund lesenda. Robert Lewis, aðstoðarflugmaður Enola Gay 

sem varpaði kjarnorkusprengju á Hiroshima, sagði t.a.m. að þeim hefði öllum liðið eins og 

Buck Rogers.48 

Szasz telur að a.m.k. sextíu myndasögur hafi innihaldið einhverskonar umfjöllun um 

kjarnorku á árunum 1939–1945. Þessar tölur eru nokkuð háar ef höfð er í huga sú gríðarlega 

ritskoðun sem átti sér stað á þessum tíma. Allt til ársins 1939 hafði verið fjallað frjálslega um 

kjarnorkutengd efni en um leið og vísindamenn áttuðu sig á hættunni að kjarnorkuvopn gætu 

komist í hendur t.d. nasista tóku þeir sig saman og leituðust við að minnka 

kjarnorkuumfjöllunina. Árið 1940 mynduðu breskir, franskir og amerískir vísindamenn með 

sér bandalag um að birta ekki opinberlega vísindagreinar eða kjarnorkuumfjallanir af neinu 

tagi.49 Árið 1941 var svo sett á stofn opinber ritskoðunarnefnd bandarískra stjórnvalda sem 

hafði yfir tíu þúsund manna starfslið sem átti að tryggja það að allir miðlar héldu að sér 

höndum þegar kæmi að kjarnorkutengdri umfjöllun.50  

                                                      
47 Szasz 2012:16. 
48 Szasz 2012:38. 
49 Szasz 2012: 29. 
50 Í umfjöllun Szasz um ritskoðunina má sjá að töluvert mörg hugtök voru á bannlista: Atóm, 

kjarnorka, hringhraðall (e. cycloron), kjarnaklofningur o.s.frv. Vísindaskáldskaparhöfundar gátu 

fengið það óþvegið ef þeir voguðu sér að birta eitthvað sem braut í bága við þetta (og sumir þurftu að 

þola að byssum væri beint að þeim). Szasz segir frá Steve Cartmill nokkrum sem birti sögu þar sem 

kjarnorkuvopn komu við sögu árið 1944. Lýsing Cartmill var svo nákvæm og í svo mikilli líkingu við 

kjarnorkusprengjuna sem var í smíðum í Los Alamos að fulltrúar stjórnvalda sáu sér ekki annað fært 

en bruna heim til Cartmill til að spyrja hvar hann hefði fengið þessar upplýsingar en hann hafði fengið 
þær allar úr opinberum gögnum. Sama gerðist í skáldskapnum, Philip Wylie var sendur í stofufangelsi 
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Myndasagan fékk þó að sigla á milli skerja en vinsældir Superman þóttu það miklar 

að sögur um hann voru ritskoðaðar í tvígang. Það var mikil óánægja með þessa ritskoðun, 

bæði hjá lesendum sem og myndasöguútgefendum og sér í lagi eftir að nýr raunveruleiki 

blasti við eftir kjarnorkusprengingarnar í Japan í ágúst 1945.51 Meirihluti almennings sem og 

fjölmiðlar sáu kjarnorkusprengjuna í jákvæðu ljósi stuttu eftir Hiroshima og Nagasaki eða 

69% aðspurðra. Þetta nýja vopn hafði orðið til þess að stríðinu lauk fyrr og bjargaði þ.a.l. 

mörgum mannslífum í augum hins almenna Bandaríkjamanns. Kjarnorkuvopn voru 

nútímaleg vopn sem vísindamenn höfðu búið til í því skyni að enda öll stríð.52 

Myndasöguútgefendur spegluðu þó ótta lesenda og fjölluðu um kjarnorkustríð á ógnvænlegan 

hátt. Jeffrey Johnson nefnir dæmi um Captain Marvel árið 1946 en þar var tekið á þeim 

veruleika sem nú blasti við og velt fyrir sér hvað myndi gerast kæmi til allsherjar 

kjarnorkustríðs. Í stuttu máli má segja að ekkert hafi lifað af nema sjálf ofurhetjan. Enginn 

gat stöðvað eyðilegginguna, ekki einu sinni ofurhetja með styrk á við grísku guðina. 

Kjarnorkusprengjan olli engu nema eyðileggingu og mannkyninu varð ekki bjargað kæmi til 

kjarnorkustríðs. Þarna kristallast kvíði lesenda en myndasagan endaði á jákvæðu nótunum. 

Ekkert af þessu hafði gerst í raun og veru, Captain Marvel hafði verið að leika í 

sjónvarpsþætti.53 Captain Marvel var einn af fyrstu eftirstríðsára ofurhetjunum sem lagði til 

að farið yrði í alþjóðlegt samstarf um kjarnorkuvopn á meðan aðrar myndasögur lögðu 

áherslu á söguþræði þar sem leitast var við að gæta þess að kjarnorkuvopnin kæmust ekki í 

hendur óvina. Þetta var á þeim tíma sem Bandaríkin sátu ein að kjarnorkusprengjunni en það 

átti eftir að breytast.54 

Kóreustríðið (1950–1953) vakti einnig upp stórar spurningar hjá Bandaríkjamönnum 

en margir spurðu sig hvort grípa ætti til kjarnorkuvopna á ný. Flestir myndasöguhöfundar 

höfðu sleppt því að kynna kjarnorkuvopn til sögunnar í söguþræði sínum um Kóreustríðið en 

aðrir veltu fyrir sér hvort það væri nokkuð svo slæmt. Fræðimaðurinn Bradford Wright tekur 

sem dæmi myndasögublaðið Atomic War! en þar börðust Bandaríkin með kjarnorkuvopnum á 

móti Sovétríkjunum. Opinber afstaða útgefanda var að benda á hversu mikil eyðilegging 

                                                      
fyrir að búa til plott í The Paradise Crater (1945) en það minnti óþægilega mikið á 

kjarnorkusprengjutilraunir USA – áður en þær höfðu verið opinberaðar. 
51 Szasz 2012: 35. 
52 Johnson 2012:Loc 856. 
53 Johnson 2012:Loc 830. 
54 Wright 2001:69 og 71. 
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fylgdi kjarnorkustríði en söguþráðurinn gaf það í skyn að það væri alls ekki óhagstætt fyrir 

Ameríkana að ná fram sigri á þann hátt.55 

Jeffrey Johnson telur að kjarnorkutengd málefni hafi reynst myndasöguhöfundum 

erfið. Ofurhetjurnar voru ekki lengur ofur andspænis því ógnarafli sem um var að ræða. 

Myndasöguhöfundar og útgefendur voru því tvístígandi og reyndu að útskýra fjarveru 

ofurhetjanna á einhvern hátt. Fjarvera Superman úr hernum var útskýrð með því að hann hafi 

fallið á sjónprófi, „óvart“ notað röntgensjón sína og lesið spjald í allt öðru herbergi. Í 

dagblaðastrípu Superman sem birtist 1942 útskýrði Superman ástæðu þess að hann hafi ekki 

tekið þátt í seinni heimsstyrjöldinni en margir lesendur spurðu sig hvers vegna hann flygi 

ekki bara yfir til Evrópu og endaði stríðið í eitt skipti fyrir öll. Superman hafði skýringu á 

þessu en hann sagði að ameríski herinn væri alveg nógu öflugur til að leggja óvininn án 

aðkomu hans.56 

Upp úr 1970 var samfélagsgagnrýnin fyrirferðarmeiri í myndasögum og nú tók að 

bera á uppreisn gegn stjórnvöldum. Söguþráður myndasögunnar fylltist efasemdartón um 

gereyðingarvopn og hvort stjórnvöldum væri yfirleitt treystandi.57 Árið 1981 var Ronald 

Reagan kosinn forseti. Hann var herskár í orðræðu sinni og grínaðist t.a.m. opinberlega með 

að sprengja upp Rússland. Opinberlega sagðist hann þó vilja útrýma kjarnorkuvopnum en 

mörgum leist ekki á blikuna. Almenningur brást við með kvíðablandinni þjóðerniskennd. Í 

huga almennings gat kjarnorkustyrjöld hafist á hverri stundu.58 

Jeffrey Johnson telur að Reagan hafi verið kosinn vegna þrár Ameríkana að segja 

skilið við erfiðleika og skömm 8. áratugarins. Þeir þráðu að verða aftur jákvæðir út í 

föðurlandið sem og sjálfan sig.59 Reagan leit út eins og ofurhetja, kúreki sem taldi sig skilja 

betur en aðrir þarfir þjóðar sinnar og notaði styrkleikann sem vopn gegn andstæðingum 

sínum.60 Myndasöguiðnaðurinn breyttist í takt við þetta á 8. og 9. áratugnum. Gamalkunnar 

ofurhetjur eins og Superman og Batman urðu allt í einu sjálfskipaðir löggæslumenn (e. 

vigilantes). Þetta birtist m.a. í sögu um Batman í myndasögunni The Dark Knight Returns 

(1986) eftir Frank Miller. Myndasagan hefst á því að fimmtugur Batman snýr aftur til starfa í 

                                                      
55 Wright 2001:120–121. 
56 Robb 2014:122. 
57 Johnson 2012:Loc 1083. 
58 Johnson 2012:Loc 1111. 
59 Johnson 2012:Loc 2148. 
60 Johnson 2012:Loc 2177. 
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því skyni að losa Gotham borg við ofbeldisfullt gengi. Á þessum tíma vofir yfir borgarbúum 

og landsmönnum öllum kjarnorkustríð við Sovétríkin. Batman sigrar höfuðpaur gengisins og 

fyrrum skósveinar höfuðpaursins fylgja honum í blindni og kalla sig nú syni Batman. Þeir 

ganga mjög hart fram gegn glæpamönnum þ.e. beita hrottalegu ofbeldi. Superman og Reagan 

ræða hvort það eigi ekki að handtaka Batman en Superman þarf frá að hverfa til að berjast á 

móti Rússum. Batman verður eftirlýstur fyrir ólöglega löggæslu. Eftir að Superman leiðir 

kjarnorkusprengju af leið og sprengir í eyðimörk verða Bandaríkin fyrir rafsegulhöggbylgju 

sem „vekur“ Batman og snýr hann aftur til starfa með Robin og sonum Batman — en nú án 

ofbeldis. Gotham verður öruggasta borg í Bandaríkjunum en Reagan sendir samt Superman 

til að handsama Batman. Þeir berjast en með hjálp Oliver Queen (Green Arrow) tekst Batman 

að halda í við Superman og sviðsetur dauða sinn. Í jarðarförinni heyrir Clark Kent 

(Superman) hjartað slá hjá Batman og brosir en Batman heldur áfram löggæslu sinni í 

skugganum, þar sem Reagan nær ekki til hans. Myndasagan er mjög fullorðinsleg og 

gagnrýnin í garð Bandaríkjaforseta.61Viðtökurnar á myndasögunni voru mjög góðar en 

myndasagan hreyfði við lesendum og fékk þá til að hugsa sem hafði verið markmiðið. 

Stuðningsmenn forsetans voru líkast til ekki ánægðir. The Dark Knight Returns er löngu 

orðin sígild og oft sett í samband við svipaða fullorðinsmyndasögu sem kom út á svipuðum 

tíma. Sú heitir Watchmen (1986) og er skrifuð í skopstælingarstíl en þar var leitast við að 

afbyggja ofurhetjuhugtakið.62 

Ástandið heima fyrir kallaði á hetju en Bandaríkjamenn fundu sér hana í Ronald 

Reagan. Eftir því sem leið á áratuginn fjölgaði vandamálum þjóðarinnar sem um leið setti 

spurningarmerki við „þjóðhetjuna“. Almenningur velti fyrir sér hvort hetjur væru yfirleitt til. 

Mike Dubose segir í grein sinni „Holding Out for a Hero: Reaganism, Comic Book 

Vigilantes, and Captain America“ að togstreita hafi endurspeglast í dægurmenningu landans 

og bendir á breytingar í myndasöguheiminum þar sem spurt var: „Hvenær á að taka við 

skipunum frá stjórnvöldum?“ og „Hvenær á að treysta á eigin réttlætiskennd?“ Tíðarandinn 

kallaði á stórbrotnar söguhetjur (e. larger than life) en Reagan og Trump eiga það 

sameiginlegt sem forsetar að vilja spila inn á þá orðræðu.63 

                                                      
61 Dubose 2007:919-920. 
62 McMillan 2015. 
63 Dubose 2007:916. Trump hefur m.a. líkt sjálfum sér við Reagan og því líklegt að hann vilji stjórna 
Bandaríkjunum í sama stíl og hann gerði á 9. áratugnum. 
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Mynd 5. Ófrýnilegur Batman í Dark Knight Returns. 

Myndasögulestur hefur farið minnkandi með árunum en þróun ofurhetjunnar hefur verið sú 

að hún hefur tekið stökkið af blaðsíðum myndasögunnar og fært sig yfir í kvikmyndir og 

sjónvarpsþætti. Má þar nefna þætti eins og Arrow, Flash, Supergirl og Legends of 

Tomorrow.64 Þessir þættir tengjast innbyrðis, innihalda ofurhetjur sem urðu fyrst til á 

myndasögublaðsíðum DC Comics. „Þar sem hetju er þörf birtist hún“ segir fræðimaðurinn 

Jeffrey K. Johnson en svo virðist vera sem unnendur ofurhetjanna um allan heim þurfi einmitt 

á henni að halda í viku hverri í sjónvarpinu í stað dagblaðsins eða myndasögublaðsins. 

Myndasögur tóku miklum breytingum á kaldastríðstímum um leið og samfélag 

Bandaríkjanna. Heimsmynd í kjölfar kjarnorkusprengjunnar kallaði á breyttar ofurhetjur og 

annars konar söguþráð til að takast á við þann mikla undirliggjandi kvíða sem óhjákvæmilega 

fylgdi kjarnorkuógninni. Á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar þurfti ofurhetju sem var 

verndari litla mannsins og var Superman kjörinn í það hlutverk. Á árunum eftir stríð þurfti 

þjóðin að takast á við óttann sem fylgdi kjarnorkutilraunum. Superman tók að sér að 

ljósmynda tilraunirnar sem framkvæmdar voru 1946 í þeirri von að myndirnar myndu sefa 

ótta og fæla óvini frá því að gera árás á Bandaríkin. Á 6. áratugnum þurfti ameríska þjóðin að 

taka Clark Kent sér til fyrirmyndar og lifa samkvæmt hinni amerísku leið. Þetta var hluti af 

ímyndarhernaði kalda stríðsins og endurspeglaðist m.a. í nýjum efnistökum í myndasögunni 

þar sem meiri áhersla var lögð á fjölskyldulíf. Í byrjun 9. áratugarins var Superman kominn í 

                                                      
64 Þessir þættir eru með a.m.k. 3–4 milljónir áhorfenda í viku hverri. Supergirl var þó með ívið hærri 

tölur eða nærri 13 milljónir áhorfenda þegar þátturinn var sýndur á CBS. Þáttunum hefur auk þess 

gengið vel á verðlaunaafhendingum og mikið skrifað um þá á samfélagsmiðlum. 

Ofurhetjukvikmyndir hafa einnig verið vinsælar hjá bíógestum vestanhafs, fimm af ellefu arðbærustu 

kvikmyndum árið 2016 voru myndasöguaðlaganir þ.e. Captain America: Civil War, Deadpool, 

Batman vs. Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, X-men Apocalypse og Doctor Strange. Sama 

má segja um árið 2017 en þá voru kvikmyndirnar Spiderman: Homecoming, Guardian of the Galaxy 

Vol. 2, Thor: Ragnarok, Wonder Woman og Justice League ofarlega yfir vinsælustu kvikmyndirnar í 
aðsóknartölum kvikmyndahúsanna. 
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hring, aðstæður kölluðu á einfarann, hefnandann (e. vigilante) og ofurhetjuna, en Ronald 

Reagan var líklega kosinn vegna þessa, þ.e. þarfar þjóðfélagsins fyrir einfarann, hetjuna sem 

tæki á málunum án nokkurrar utanaðkomandi aðstoðar. Nýjar kynslóðir kölluðu á nýjar 

ofurhetjur sem að lokum tóku flugið af síðum myndasögunnar og yfir á kvikmyndatjaldið og 

sjónvarps- og tölvuskjái áhorfenda, en ofurhetjan finnur sér alltaf farveg – þar sem hennar er 

mest þörf. 
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2. James Bond – ofurhetjutilburðir og kjarnorkubjargráð 

Nánast hvert mannsbarn í hinum vestræna heimi kannast við njósnarann James Bond.65 

Aðdáendur hans hafa notið þess að lesa bækurnar um hann og enn fleiri horft á 

kvikmyndirnar sem hafa verið frumsýndar með reglulegu millibili í yfir hálfa öld. Nokkrir 

leikarar hafa skipt með sér hlutverki James Bond: Sean Connery (1962-1967, 1971, 1983), 

George Lazenby (1969), Roger Moore (1973-1985), Timothy Dalton (1987-1989), Pierce 

Brosnan (1995-2002) og Daniel Craig (2006-2015).66 Fáir áhorfendur hafa e.t.v. leitt hugann 

að því að James Bond var í upphafi skapaður sem kaldastríðshetja og skrifaður inn í ákveðið 

andrúmsloft óvissu og ótta. Hann varð til á síðum Ian Fleming í byrjun 6. áratugarins en 

þaðan stökk hann yfir á síður dagblaðastrípunnar í breska dagblaðinu Daily Express, löngu 

áður en hann varð frægur sem kvikmyndasöguhetja. Í dagblaðastrípunni birtist fyrsta 

teikningin af James Bond og þar sem gott samstarf var á milli Fleming og dagblaðsins má 

segja að sögupersónan hafi þróast samhliða í dagblaðastrípunni og bókum Ian Fleming. 

James Bond þróaðist þar í áttina að þeirri kvikmyndahetju sem áhorfendur hafa í huga þegar 

007 er nefndur. Bækur Fleming rötuðu víða, m.a. inn í Hvíta húsið en Kennedy fjölskyldan 

kunni vel að meta njósnarasögurnar og stjórnandi CIA sömuleiðis.  

Dagblaðastrípan um James Bond kom út í tuttugu og fimm ár og sló líka í gegn sem 

myndasaga hjá lesendum á Norðurlöndunum og víðar. Þar urðu til ofurhetjueinkenni James 

Bond sem komu síðar fram í kvikmyndunum en margar þeirra takast á við kjarnorkutengd 

málefni af einhverju tagi. Í bókinni James Bond. The History of the Illustrated 007 fjallar 

dægurmenningarfræðingurinn Alan J. Porter um sögu dagblaðastrípunnar um Bond en hún 

kom út í Bretlandi á árunum 1958 til 1983. Aðrar tengdar myndasöguútgáfur slógu rækilega í 

gegn á Norðurlöndunum og jafnvel í Rússlandi til skamms tíma en það er svolítið írónískt þar 

sem James Bond var fyrstu áratugina kaldastríðshetja. 

 

Myndasöguhetjan James Bond 

Þó svo að Bond gæti verið talinn besti ofurspæjari allra tíma skiptust á skin og skúrir þegar 

kom að myndasöguútgáfum um ævintýri hans. Árið 1957 fór ritstjóri dagblaðsins Daily 

                                                      
65 Fræðimaðurinn/rithöfundurinn Andrea Carlo Cappi heldur því fram að helmingur mannkyns hafi 

séð James Bond kvikmynd í kafla sínum „Why Do We Still Want to Be James Bond?“ í bókinni 

James Bond in the 21st Century: Why We Still Need 007 (2006). Glenn Yeffeth og Leah Wilson 

ritstýrðu. 
66 Sean Connery lék í Never Say Never Again árið 1983 en sú kvikmynd var ekki á vegum Eon 
framleiðslufyrirtækisins eins og hinar kvikmyndirnar. 
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Express þess á leit við Ian Fleming að búin yrði til dagblaðastrípa með James Bond í 

aðalhlutverki en þar höfðu áður birst nokkrar smásögur um Bond.67 Porter segir að Fleming 

hafi verið á báðum áttum þar sem hann óttaðist að dagblaðastrípan myndi rýra 

bókmenntafræðilegt gildi bóka sinna og framtíðarverka. Ritstjórinn talaði Fleming til, stakk 

upp á virtum höfundi til að vinna söguna og lofaði um leið Rolls Royce gæðum. Þar með 

hófst ein lengsta útgáfa um James Bond sem hefur komið út, þrjátíu og þrjár sögur sem komu 

út í tuttugu og fimm ár.  

Bók Porters byrjar rétt eins og svo margar fræðibækur um ofurhetjur á sögu úr eigin 

bernsku þar sem hann lýsir því hvernig hann komst í tæri við „uppáhalds“ hasarhetju sína, 

James Bond en hann gerði það að venju sinni að lesa Daily Express á skólabókasafninu fyrir 

skóla en hún innihélt dagblaðastrípuna um Bond. Porter segir þetta hafa verið sinn Bond og 

hina fullkomnu blöndu af hinu kvikmynda- og bókmenntalega. Hann segir jafnframt að eins 

og flestar dægurmenningarlegar stjörnur sé Bond blanda af óskhyggju, fantasíu og ótta. Hann 

er maður sem vinnur utan samfélagsins en er um leið bjargvættur samfélagsins sem vekur 

óneitanlega upp hugrenningartengsl um einkenni ofurhetjunnar sem slíkrar. 

Heiða Jóhannsdóttir hefur skrifað um hasarmyndahetjuna þar sem hetjan er greind út 

frá því að liggja utan samfélagsins og innan þess í senn.68 Heiða segir að hasarmyndin 

einkennist af hefðbundnum karllegum gildum þ.e. árásargirni og hörku en það er mjög 

einkennandi fyrir James Bond kvikmyndirnar.69 Hún segir ennfremur: 

Grunnframvinda hasarmyndarinnar hverfist um samfélagslegt 

jafnvægi. Í upphafi ríkir slíkt jafnvægi en fyrirætlanir illmennisins 

riðla því. Hetjan gegnir því mikilvæga hlutverki að koma jafnvægi 

aftur á.70 

Samfélagslega jafnvægið er mjög mikilvægt í Bond myndunum þar sem ríkir hagsmunir 

Bretlands og Bandaríkjanna og jafnvel alls heimsins liggja undir. Aðeins hetjan, James Bond 

getur komið á jafnvægi á ný. Samtímalegir atburðir eru mikilvægir í hasarmyndunum og 

ráðandi samfélagssýn sem er miðlað í gegnum hasarformið og goðsagnirnar sem umlykja 

það.71 James Bond er líkt og hin hefðbundna hasarhetja að vinna í kappi við tímann til að 

                                                      
67 Porter 2008:11. 
68 Hér er gert ráð fyrir því að James Bond kvikmyndirnar séu lesnar eins og hasarmyndir (e. action 

movies) enda fá þær slíka hasar merkingu í t.d. kvikmyndagagnagrunninum Internet Movie Database. 

Sjá nánar hér: http://www.imdb.com/title/tt0055928/?ref_=nv_sr_1  
69 Guðni Elísson 1999:765. 
70 Guðni Elísson 1999:766. 
71 Guðni Elísson 1999:765. 

http://www.imdb.com/title/tt0055928/?ref_=nv_sr_1
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afstýra hörmungum og oft eru yfirvöld ekki sammála honum um hvað eigi til bragðs að taka. 

Oftar en ekki er hann skammaður og sagt að halda sig til hlés, sem hann gerir aldrei, enda 

eins gott þar sem innsæi hans lætur hann sjaldan rata í ógöngur.72 Heiða segir ennfremur: 

„Hetjan er vöðvastæltur harðnagli og henni til halds og traust er einn traustur félagi og 

nokkrir hjálpsamir bandamenn“.73 Í tilfelli Bond er það Felix og þær persónur sem hann hittir 

fyrir í leynilegum verkefnum sínum, t.d. sjómenn og föngulegar hjálparkonur. Bond stendur 

innan miðjunnar þar sem hann heldur gildi hins almenna borgara í heiðri en einnig utan 

hennar vegna innri mótsagna sem ómögulegt er að sætta.74 

Alan J. Porter bendir á að James Bond sé ávallt í núinu þ.e. hann er ekki söguleg hetja 

heldur nútímahetja og skiptir þá engu á hvaða tíma hann komi fram. Hann gefur lesendum 

von um að með réttri þjálfun geti þeir orðið eins og hann. Þessi óskhyggja um að vera hetja 

skýrir að mati Porter vinsældir Bonds í hinum ýmsu útgáfum. Porter heldur því fram að 

bókmenntafræðilegi James Bond sýni manninn á bak við grímuna á meðan sá sem birtist í 

kvikmyndunum sé næstum með ofurmannlega krafta og úthald og því goðsagnakenndur.75 

Þessar tvær mismunandi birtingarmyndir eru líklega tilkomnar vegna þess að Fleming 

skrifaði Bond sem fyrirtækjamann (e. company man) eða eins og Porter segir á bls. 8: „[...] I 

was struck by how often Ian Fleming’s Bond went on training courses, had to read instruction 

books and do his own background reasearch before setting off on an assignment.“76 Það sem 

Porter á líkast til við er að Fleming hleypti lesendum inn í huga James Bond og varð hann 

mannlegri fyrir vikið. Sá kvikmyndalegi er stórbrotinn, framkvæmir ævintýralega hluti og er 

haldinn nánast ofurmannlegu innsæi en sjaldan kemur fram hvað hann er að hugsa í 

augnablikinu. Áherslan er lögð á hetjulegar gjörðir hans fremur en að staldra við og kanna 

persónulegar tilfinningar hans og hugsanir eins og í bókunum og dagblaðastrípunum. 

 

                                                      
72 Guðni Elísson 1999:768. 
73 Guðni Elísson 1999:767. 
74 Guðni Elísson 1999:768. 
75 Porter 2008:7. 
76 Porter 2008:8. 
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Mynd 6. James Bond dagblaðastrípan í Daily Express (1960). 

Í dagblaðastrípunni kom fram fyrsta opinberlega teikningin af Bond en hann hafði aðeins 

verið til í textalýsingu fram að þeim tíma. Porter telur að hann hafi verið yngdur upp frá 

textalýsingunni og gerður barnvænni en áður og lesandahópurinn stækkaði í takt við það. 

Sögurnar um James Bond í dagblaðastrípunni voru nokkuð langar, allt frá viku upp í hálft ár 

og enduðu dag hvern á svokallaðri krækju (e. hook) þar sem myndasagan krækti í lesendur og 

vakti upp áhuga til að lesa meira. Þetta svipar nokkuð til þess þegar sjónvarpsþættir enda á 

ystu nöf (e. cliffhanger) en þá er endirinn óvæntur og spennandi.77 

 

Mynd 7. Bandarískt Dr. No myndasögublað 196378 

Fyrstu myndasögublöðin (e. comic books) um Bond voru gerðar eftir ljósmyndum af 

kvikmyndatökum Dr. No (1962) og því ekki teiknuð í góðum gæðum að mati Porter en þær 

urðu þó geysivinsælar um alla Evrópu.79 Bandaríkjamenn vildu gera sína myndasögu sjálfir 

en fyrirtæki undir sama hatti og DC Comics tók James Bond myndasöguna upp á sína arma 

                                                      
77 Porter 2008:12. 
78 M 2012. 
79 Porter 2008:14. 
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og gerði allar sögupersónur hvítar, meira að segja hinn asíska Dr. No. Myndasagan seldist 

mjög illa í Bandaríkjunum og var talin byrjendaleg í útliti miðað við vinsælar útgáfur á borð 

við Superman og Batman. Porter telur að James Bond myndasagan hafi verið gefin út of fljótt 

til að ná nokkrum vinsældum, en hún kom út áður en kvikmyndin Dr. No var frumsýnd og 

náði því ekki að nýta sér velgengni hennar.80 Næstum tveir áratugir liðu áður en James Bond 

myndasagan kom út aftur í Bandaríkjunum en þó mátti finna ákveðna tengingu við Bond í 

gegnum myndasöguhetjuna Nick Fury sem var ofurnjósnari hjá S.H.I.E.L.D. en hann var m.a. 

byggður á Bond og ýjað að því í söguþræðinum að hann þekkti Bond persónulega.81 Einnig 

má nefna bandarísku njósnaþættina The Man From U.N.C.L.E. (1964-1968) sem urðu 

vinsælir í bandarísku sjónvarpi um það leyti sem Bond myndirnar slógu í gegn. Þetta var enn 

ein tilraunin til að yfirfæra vinsældir James Bond formúluna yfir í sjónvarp en Ian Fleming 

hafði reynt að gera sjónvarpshandrit og endurnýtt nokkur þeirra í Bond skáldsögur sínar.82 

The Man from U.N.C.L.E. þættirnir höfðu í upphafi verið gerðir með liðsinni Fleming en 

hann neyddist til að hætta þátttöku sinni vegna heilsubrests og höfundaréttarmála þar sem 

kvikmyndafyrirtækið EON sætti sig illa við að aðrir væru að gefa út efni með James Bond.83 

U.N.C.L.E. þættirnir urðu þó gríðarlega vinsælir og ýjað var að því að Bond væri hluti af 

söguheiminum þó reynt væri að gera lítið úr áhrifum Fleming út á við. Cynthia W. Walker 

telur að áhrif Fleming hafi verið töluverð, Bond sögurnar hafi haft áhrif á þættina en einnig 

öfugt. Eftir að Roger Moore tók við keflinu af Sean Connery sem fyrst lék James Bond hafi 

verið lögð áhersla á grín sem höfðaði til yngri aldurshópa. Bæði U.N.C.L.E. þættirnir og 

Bond kvikmyndirnar notuðu svipuð stílbrögð að mati Walker þ.e. byrjuðu sem frekar 

alvarlegar njósnasögur með kaldhæðnislegu gríni og færðu sig svo yfir í grínmyndar „camp“ 

húmor. Eftir þennan viðsnúning fengu bæði verkin svo á sig alvarlegri blæ á ný. Walker telur 

að fyrsta og önnur sería U.N.C.L.E. hafi verið í anda Sean Connery áranna, sú þriðja í anda 

Roger Moore spaugarans og fjórða alvarleg og ofbeldisfull líkt og James Bond. Sú túlkun 

varð ráðandi hjá Timothy Dalton, en Pierce Brosnan og Daniel Craig hafa báðir lagt áherslu á 

að sýna Bond sem nokkuð ofbeldisfullan og grófan mann sem hefur engan tíma fyrir glens og 

gaman (e. no nonsence).84 

                                                      
80 Porter 2008:15. 
81 Porter 2008:22. 
82 Weiner, Whitfield og Becker 2011:239. 
83 Weiner, Whitfield og Becker 2011:241. 
84 Weiner, Whitfield og Becker 2011:252. 
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Um það leyti sem James Bond öðlaðist heimsfrægð kastaðist í kekki á milli Daily 

Express og Ian Fleming þar sem hann hafði birt efni hjá keppinauti þeirra Sunday Times. 

Dagblaðastrípan hvarf því um stund úr Daily Express en Fleming bað þá afsökunar árið 1964 

og dagblaðastrípan hóf göngu sína á ný en undir nýjum formerkjum. Hinn bandaríski Jim 

Lawrence tók við myndasögunni en hann hafði nokkuð langan bakgrunn í ofurhetjuskrifum. 

Lawrence bætti skáldsögutexta Fleming að mati Porter, t.d. þegar hann umbreytti sögunni 

The Man With The Golden Gun í dagblaðastrípunni og bjó til nýjan undirsöguþráð sem skýrði 

gjörðir Bond sem og gaf þeim meiri dýpt en það hafði nokkuð vantað upp á slíkt hjá Fleming. 

Bond varð harðgerðari og ofbeldisfyllri og því fullorðinslegri fyrir vikið. Fleming var orðinn 

leiður á Bond sögunum og því þurftu aðrir að taka við keflinu og skrifa nýjar sögur fyrir 

dagblaðastrípuna. Lawrence skrifaði og Yaroslaw Horak teiknaði en þeir gerðu 

dagblaðastrípuna saman í sautján ár, samtals þrjátíu og þrjár sögur. Það er nokkuð langur tími 

í útgáfu eða fjórum árum lengur en t.d. Fleming skrifaði Bond sögur sínar. Eftir að Fleming 

lést fékk blaðið fyrst allra leyfi til þess að búa til nýjar sögur svo mikið traust bar ekkja 

Fleming til dagblaðaútgáfunnar.85 Lawrence léði textanum furðublæ þar sem hið 

raunverulega samhliða hinu furðulega (e. fantastic) og vísindaumfjöllun jaðraði við að vera 

vísindaskáldskapur (e. science fiction) en fyrstu kvikmyndirnar um James Bond hafa þennan 

sama blæ á sér.86 

 

Mynd 8. James Bond dagblaðastrípan eftir að Jim Lawrence og Yaroslaw Horak tóku við. 

Dagblaðastrípan átti margt sameiginlegt með kvikmyndunum, fyrsta teikningin sem birtist af 

Bond árið 1958 líktist Sean Connery og öðrum leikurum sem áttu síðar eftir að leika Bond og 

söguþráðurinn varð síðar í anda kvikmyndanna.87 Aðrar myndasöguútgáfur sem komu út um 

                                                      
85 Porter 2008:19. 
86 Porter 2008:23. 
87 Porter segir að Fleming sjálfur hafi fengið listamann til að teikna fyrsta portrettið af James Bond en 

Daily Express teiknaði James Bond upp á nýtt þar sem hann var unglegri og mun líkari þeim sem hafa 
leikið hann í gegnum tíðina (hvað varðar aldur, andlitsfall og hárgreiðslu). Sjá nánar Porter 2008:11. 
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allan heim voru mestmegnis endurprentanir á dagblaðastrípunni t.a.m. á Norðurlöndunum þar 

sem þær urðu geysivinsælar þrátt fyrir að gæðin væru kannski ekki upp á marga fiska.88 

Aðrar myndasöguútgáfur komu út um allan heim en náðu aldrei sambærilegum vinsældum á 

borð við kvikmyndirnar, sem eru löngu orðnar sígildar og alltaf jafn vinsælar eins og sést á 

aðsóknartölum kvikmyndahúsa.89  

 

Mynd 9. Sænsk myndasöguútgáfa af James Bond dagblaðastrípunni 

Fræðimenn hafa í gegnum tíðina haft mikinn áhuga á því að greina James Bond 

skáldsögurnar og kvikmyndirnar en færri hafa rannsakað myndasöguna eins og Alan J. 

Porter. Sama spurning brennur þó á þeim öllum: Er James Bond ofurhetja? 

 

Ofurhetjan James Bond 

Í inngangsorðum bókarinnar Ian Fleming and James Bond, the Cultural Politics of 007 segir 

frá Lilly bókasafninu í Bloomington Indiana sem er talinn nauðsynlegur viðkomustaður allra 

þeirra sem hafa áhuga á James Bond. Safnkosturinn er ríkulegur þegar kemur að heimildum 

frá Ian Fleming og safnið því vel búið til rannsókna. Árið 2005 var ákveðið að halda þar 

þverfaglega ráðstefnu um James Bond en þá kom berlega í ljós hversu ósammála fræðimenn 

                                                      
88 Porter 2008:20. 
89 Porter ræðir allar þessar útgáfur í bók sinni og tekur fram að eftir 1970 hafi áhuginn á því að lesa 

um Bond vikið fyrir því að horfa á hann í kvikmyndum. Lesendahópurinn minnkaði á 8. áratugnum 

og leit út fyrir að það yrðu engar nýjar sögur sagðar um James Bond. Það breyttist nokkuð þegar ekkja 

hans lést 1981 og fleiri fengu leyfi til að spreyta sig. Þessar sögur náðu ekki miklum vinsældum. 
Porter 2008:24. 
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eru um hvaða nálganir ber að nota þegar James Bond er greindur.90 Ritstjórar bókarinnar 

velta fyrir sér í inngangsorðunum hvað það sé sem er svo eldfimt þegar kemur að því að 

greina Bond og hvort þetta rifrildi sé vegna rígs milli háskólagreina eða hvort það sé eitthvað 

sérstaklega við Bond sem kalli þetta fram?91 Eitt af því sem fræðimenn eru alls ekki sammála 

um er hvort James Bond sé amerísk ofurhetja. Margir þeirra sjá þó ákveðin líkindi með James 

Bond og t.a.m. Batman þar sem báðir eru ekki með ofurkrafta en treysta á flókinn tækjabúnað 

og nánast ofurmannlegt innsæi. Andrea Carlo Cappi telur að James Bond sé einnig haldinn 

ofurvandamálum á borð við þau sem myndasöguhetjur Stan Lee eru haldin þ.e. engin þeirra 

nær að vera í farsælu rómantísku sambandi.92 

Heimspekingurinn John Shelton Lawrence veltir ofurhetjuspurningunni einnig upp í 

kaflanum „The American Superhero Genes of James Bond“ sem birtist í bókinni James Bond 

in World and Popular Culture. The Films are Not Enough. Þar leitar Lawrence svara við 

spurningunni: Er James Bond amerísk ofurhetja?93 Lawrence hefur kaflann á þeirri 

fullyrðingu að markaðslögmálin sýni að James Bond sé ofurhetja fyrir Ameríkana þar sem 

varningur tengdur honum hafi tröllriðið öllu þar í meira en hálfa öld. Hann bendir jafnframt á 

að í James Bond sjónvarpsmynd árið 1954 hafi James Bond verið sagður bandarískur.94 

Margir fræðimenn hafa velt þjóðerni James Bond fyrir sér, sér í lagi breskir og bandarískir. 

Félagsfræðingar hafa m.a. bent á hvernig bandarísk menningaráhrif komi fram hjá Bond, 

t.a.m. Lee Drummond sem segir Bond vera hetju okkar tíma og tæknibúnaðurinn, söguslóðir 

og persónur eyði út öllum breskum áhrifum. Bond sagan sé hluti af lengri samfelldri sögu 

Bandaríkjanna þar sem Bond fantasían virki eins og heimsflökkusaga neysluhyggju og 

kapítalisma. Goðsagnarkennd nærvera Bond færist inn að miðju ameríska draumsins og verði 

þar með að amerískri menningarafurð. Eins og gefur að skilja voru breskir fræðimenn ekki 

ánægðir með þessa greiningu Drummond. Breski kvikmyndafræðingurinn James Chapman 

mótmælti þessum „þjóðernisstuldi“ á Bond og sagði að það væri ekki hægt að hundsa breska 

sögu og uppruna hans. Hann sé sammála Drummond um að hinn kvikmyndalegi James Bond 

                                                      
90 Fræðimennirnir komu hvaðanæva að og lá við slagsmálum þegar rifist var um hvort 

póstmódernismi og póstfemínismi væru raunverulegar greiningaraðferðir þegar greina bæri James 

Bond. Comentale, Watt og Willman 2005:xv. 
91 Comentale, Watt og Willman 2005:xvii. 
92 Ofurhetjur Stan Lee sem Cappi er líkast til að visa í eru Spiderman, Iron Man og Hulk en rómantísk 

sambönd þeirra enda yfirleitt með ósköpum. Yeffeth og Wilson 2006:256 og 258. 
93 Lawrence hefur rannsakað ofurhetjur svo áratugum skiptir og skrifaði m.a. bókina The Myth of the 

American Superhero árið 2002. 
94 Weiner, Whitfield og Becker 2011:330. 
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sé alþjóðlega samsettur þar sem Bond sé hvorki afgerandi breskur né amerískur heldur 

alþjóðlegur. Hann sé þar í hlutverki „Hr. Reddar þessu“ (e. Mr. Fixit).95 Lawrence bendir á 

lestur annarra fræðimanna sem meta kvikmyndirnar sem tilraun Breta til að búa til fantasíu 

sem bætti upp slæmt gengi breska hersins, slæmar efnahagslegar aðstæður og svik venjulegra 

embættismanna sem njósnuðu fyrir óvininn.96 Þessir „venjulegu“ embættismenn voru 

óaðgreinanlegir frá öðrum borgurum og telur Lawrence það vera helstu ástæðu fyrir því að 

Fleming afmyndar illmenni sín. Með því ná lesendur auðveldlega að bera kennsl á þau.97 

Lawrence rekur fleiri kenningar og setur loks fram sína eigin sem er nokkurskonar 

blanda af þeim sem hann taldi upp. Lawrence tekur undir orð Chapman um alþjóðleika Bond 

en vill hnykkja á skilningi Drummond um að Bond sé með umtalsverða eiginleika bandarísku 

goðsagnarinnar. Bond sé orðinn að bandarískri ofurhetju en þó án þess að hafna „breskleika“ 

sínum eða breskum persónuleika.98 Sem dæmi um útvötnuð bresk áhrif nefnir Lawrence 

hvernig Ian Fleming ákvað allt í einu að gera James Bond hálf skoskan. Fleming var hrifinn 

af skoskum Bond eins og Sean Connery lék hann og ákvað því að faðir Bond yrði Skoti í 

sögunni You Only Live Twice. Í sögu Fleming The Man With the Golden Gun var Bond 

aðlaður vegna skoskra fjölskyldutengsla sinna.99  

Lawrence heldur því fram að menning sé ekki bundin við landamæri, heldur stíl og 

viðhorf. Til að renna stoðum undir orð sín um breska útvötnun James Bond bendir hann á að 

árið 1926 hafi komið út þrjátíu og sex kvikmyndir í Bretlandi en helmingi fleiri í Hollywood. 

Breskt samfélag varð því fyrir miklum menningarlegum áhrifum frá Hollywood þar sem 

meirihluti kvikmyndanna kom þaðan. London Daily Express dagblaðið lýsti áhyggjum sínum 

árið 1927 þar sem sagði að breskir kvikmyndagestir væru næstum orðnir að Ameríkönum, 

þeir töluðu, hugsuðu og dreymdi á amerísku – sér í lagi konur. Bretar reyndu að sporna við 

þessari þróun með því að m.a. setja hertari reglur um innlendan kvikmyndaiðnað en 

Hollywood áhrifin héldu áfram. Bandaríkjamenn létu koma krók á móti bragði með því að 

stofna bresk fyrirtæki en allar ákvarðanir voru áfram teknar í Hollywood.100  

                                                      
95 Weiner, Whitfield og Becker 2011:331. 
96 Weiner, Whitfield og Becker 2011:336. 
97 Weiner, Whitfield og Becker 2011:341. 
98 Weiner, Whitfield og Becker 2011:331. 
99 Lawrence bendir á augljósa íróníu í því að Sean Connery hafi orðið skoskur þjóðernissinni um 1990 

þar sem það útvatnar hið enska við Bond. Drottningin varð móðguð vegna þessa og neitaði að aðla 

Sean Connery en snérist síðar hugur. 
100 Weiner, Whitfield og Becker 2011:333. 
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Lawrence segir að margskonar smáatriði gefi til kynna amerísk gildi í framleiðslu 

Bond myndanna. Eitt mikilvægasta atriðið snúi að þjóðerni þeirra sem unnu að 

kvikmyndunum en þeir voru að meirihluta Ameríkanar. Hnyttnar og nokkuð kaldhæðnar 

yfirlýsingar Bond eru t.d. bandarískum handritshöfundi að þakka að nafni Richard Maibum 

en þessi húmor var ekki til staðar í bókum Fleming.101 Lawrence telur að ameríski karakter 

Bond verði augljós þegar söguþráðarþemu eru sett í hetjusniðmátin.102 Heiða Jóhannsdóttir 

ræðir hetjugreiningu Joseph Campell í áðurnefndri grein um hasarmyndir og einfaldaða 

útgáfu af hetjusniðmátinu sem Christopher Vogler lagaði að lögmálum 

kvikmyndahandritsins. Þar er leitast við að „skýra þá táknfræði sem að baki mýtunni liggur“. 

Hetjan er ekki venjulegur maður heldur nútíma goðsagnahetja. Í grófum dráttum skiptist 

hetjugreiningin í fjóra parta sem snúa að brottför, vígslu, endurkomu og einhverskonar 

endurfæðingu þar sem vatn kemur oft við sögu.103 Heiða birtir í grein sinni íslenskað 

greiningartól Vogler í tólf liðum en það verður hér fengið að láni til að freista þess að greina 

fyrstu James Bond kvikmyndina Dr. No (1962). 

1. Jafnvægisástand ríkir í hversdagslífinu: Í byrjun kvikmyndarinnar birtist borgin 

Kingston á Jamaica sem friðsæl paradís. Menn ganga og hjóla og spila á spil. Í 

London er James Bond að leika sér í spilavíti og vinnur háar upphæðir og hylli 

„glæsipíu“. 

2. Köllun berst, samfélagið er í hættu og þarf á hetjunni að halda: 

Leyniþjónustumaðurinn Strangways og ritari hans hverfa í Kingston. Áhorfendur vita 

að þau voru drepin af launmorðingjum sem þykjast vera „þrjár blindar mýs“. Bond er 

                                                      
101 Weiner, Whitfield og Becker 2011:335. Það sem Lawrence nefnir ekki er að fyrirmynd James 

Bond er líkast til Íslendingurinn William Stephenson en hann átti íslenska móður og ólst upp á 

Snæfellsnesi hjá fósturforeldrum. Það er til forvitnileg heimildarmynd um hann sem Hans Kristján 

Árnason gerði árið 2009 sem nefnist James Bond, Íslendingurinn óttalausi. 
102 Margir fræðimenn hafa reifað kenningar um goðsagnauppruna James Bond og sagt sögurnar bera 

keim af Bjólfskviðu eða píslavættisins Heilags Georgs. Lawrence vill fremur flokka James Bond inn í 

amerísku samgoðsögnina (e. American Monomyth). Goðsögnin gengur út á það að samfélagi 

paradísar er ógnað af illum öflum. Venjulegir innviðir og stofnanir ráða ekki við ógnina. Ósérhlífin 

ofurhetja brýst fram á sjónarsviðið og bjargar málunum. Ofurhetjan afneitar freistingum og 

framkvæmir verkefnið. Örlögin eru henni hliðholl. Afgerandi sigur ofurhetjunnar verður til þess að 

paradísin er endurbyggð og ofurhetjan snýr aftur bak við tjöldin. Í seríusögum myndablaðanna eru 

amerísku ofurhetjurnar skilgreindar eftir einkennum ósérhlífna þjónsins sem hættir lífi sínu til að 

bjarga öðrum og er ötull baráttumaður gegn hinu illa. Hann er einfari og utan samfélagsins. Ameríska 

samgoðsögnin er tilbrigði við klassísku samgoðsagnarkenningu Joseph Campell. Sjá Weiner, 

Whitfield og Becker 2011:339. 
103 Guðni Elísson 1999:774. 
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kallaður á fund M sem segir honum að hann eigi að fara til Jamaica og komast að því 

hvað kom fyrir Strangways og ritarann og hvort hann hafi komist að einhverju 

varðandi truflanir sem Bandaríkjamenn fundu fyrir varðandi eldflaugar sínar 

3. Hetjan afneitar kölluninni (eða hikar á einhvern hátt): Bond afneitar ekki 

kölluninni sem slíkri en maldar í móinn að þurfa að skila inn gömlu góðu Berettu 

byssunni og fá í staðinn ameríska Walther sem CIA mælir með. M hótar að lækka 

hann í tign og Bond gefur eftir. Hann stefnir þó förinni í hættu með því að fara ekki 

strax af stað heldur sænga með konunni úr spilavítinu sem bíður hans heima. 

4. Hetjan fer á fund læriföður sem gefur góð ráð: Lærifaðirinn er í þessu tilfelli fulltrúi 

bresku leyniþjónustunnar sem gefur Bond upplýsingar sem koma honum á sporið. 

Felix Leiter er einnig betri en enginn þar sem hann deilir mikilvægum upplýsingum 

og kemur Bond til bjargar í enda myndarinnar. 

5. Fyrsti þröskuldur yfirstiginn: Fyrsta prófraunin kemur strax eftir að Bond lendir í 

Kingston. Þar bíður hans bílstjóri sem segist vera þarna til að sækja hann. Bond sér 

við honum með því að hringja í fulltrúa bresku leyniþjónustunnar sem pantaði engan 

bíl. Bond sest þó upp í bílinn og sætir færis að yfirheyra skúrkinn en áður en það tekst 

tekur hann inn blásýru og deyr. 

6. Vegur prófrauna, bandamenn og andstæðingar: Um leið og Bond kemur til 

Kingston hefst rannsókn hans á hvarfi Strangways. Helstu bandamenn hans fyrir utan 

bresku samstarfsmennina eru Quarell, eyjaskeggi sem þekkir karabíska hafið og 

eyjarnar í kring eins og lófann á sér, Felix Leiter sem er fulltrúi Bandaríkjanna og 

vinnur fyrir CIA og svo Honey Ryder sem Bond hittir fyrir í Crab Key. Helstu 

andstæðingar eru skósveinar Dr. No sem er varla þverfótað fyrir (ekill, „blindir“ 

launmorðingjar, ljósmyndari sem reynir að njósna um Bond og ritari sem reynir að 

tæla hann svo fáeinir séu nefndir). 

7. Nálgun dýpsta hellisins (greni illmennisins): Greni Dr. No er staðsett neðansjávar í 

Crab Key. Umhverfis það er geislavirk mýri vegna kjarnorkuprófana og eru Bond og 

Ryder handsömuð þar. 

8. Eldskírnin (raunir): Eldskírnin byrjar þegar Bond fer í gegnum geislavirka svæðið og 

reynir að sigra eldspúandi „dreka“ (vélknúið ökutæki) sem á að fæla fólk frá því að 
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vera þvælast þarna. Eftir að Bond og Ryder eru handsömuð eru þau böðuð á færibandi 

og hreinsuð af geislavirkninni. Eftir það standa þau nánast nakin og eru sett í herbergi 

þar sem allt er til alls, ný föt og annað sem þau þurfa. Dr. No býður þeim í kvöldverð 

og reynir að fá Bond á sitt band sem tekst að sjálfsögðu ekki. Bond er fangelsaður en 

sleppur og skríður í gegnum heitt rör sem líkist mjög fæðingarvegi, vatn gusast yfir 

hann og hann endurfæðist úr rörinu. 

9. Verðlaun (kvenkostur t.d.): Honey Ryder er verðlaunagripurinn. Hún stillir sér upp 

munúðarfull þegar Leiter kemur að bjarga þeim á skipi. 

10. Heimferðin (snýr heim en hættan er á hverju strái): Í heimferðinni verður báturinn 

sem Bond og Ryder flýja á vélarvana. Þá eru góð ráð dýr þar sem þau eru ekki með 

neinar vistir eða tæki til að láta vita af sér. 

11. Upprisa (nálægt dauða): Leiter kemur til bjargar á stóru skipi, hendir líflínu til Bond 

og dregur í land. 

12. Snúið aftur með elexírinn (kemur aftur reynslunni ríkari): Á leiðinni í land ákveður 

Bond að hvílast um stund og njóta verðlaunanna til fulls. Hann kyssir Ryder, sleppir 

bandinu og kvikmyndin endar. Raunar enda margar kvikmyndir um Bond á þennan 

hátt, í hvílubrögðum með föngulegri konu. 

Lawrence segir Fleming hafa verið ánægðan með þessa þaulreyndu sögufléttu. James Bond 

sögurnar víkja ekki frá amerískum ofurhetjugildum og kvikmyndagerðarmenn áttu auðvelt 

með að breyta þeim í kvikmyndahandrit. Lawrence telur að ofurkraftar James Bond liggi í því 

að hann geti keyrt eða flogið hverju sem er, hlaupið í gegnum kúlnaregn án þess að slasast, 

hoppað og synt og kafað, þ.e. hann er á heimavelli í hvaða aðstæðum sem er. Lawrence ber 

James Bond saman við Superman og telur að James Bond sé merkilegri ofurhetja þar sem 

hann sé mennskur, geti orðið fyrir meiðslum á meðan Superman er geimvera, með 

ofurmannlega krafta og ósærandi. James Bond er með marga mannlega lesti en Superman má 

ekki vamm sitt vita og er því óraunsærri að mati Lawrence. Það er auðveldara fyrir lesendur 

að ímynda sér að þeir geti orðið James Bond með réttri þjálfun.104 Báðir eiga Bond og 

Superman það sameiginlegt að vera réttlátir, peningar freista þeirra ekki og báðir eru með 

leyfi til að beita valdi gegn glæpamönnum á meðan hinn almenni borgari skaðast ekki. Þeir 
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fara báðir í bardaga og blandast svo aftur inn í fjöldann.105 Niðurstaða Lawrence er því sú að 

Bond sé óumdeilanlega ofurhetja, hafi öll einkenni og eigi sér hliðstæður hjá 

myndasöguofurhetjum.106 

James Bond var í upphafi skrifaður sem kaldastríðshetja og hélt hann stöðu sinni sem 

slíkur í kvikmyndunum, bæði í kalda stríðinu og eftir það.107 Margar Bond myndir fjalla um 

kjarnorkutengd málefni eða beina kastljósinu að samskiptum við erkióvini vesturveldanna í 

kalda stríðinu en í öllum þeirra afstýrði James Bond hörmungum. Þetta er nokkuð í anda þess 

sem lesendur spæjarasögunnar leituðu eftir, þ.e. fyrst vildu þeir upplifa óöryggi og síðan 

öryggi í kjölfarið.108 Fræðimaðurinn Louis Markos telur að James Bond birtist sem verndari 

siðmenningarinnar í kvikmyndunum og að áhorfendur geti þar af leiðandi sofið rólega á 

næturnar. Hann er hinn eini sanni sendiherra heimsbyggðarinnar (e. cosmopolitan 

ambassador), eins og heima hjá sér í öllum samfélögum og því verndari allra.109 Markos segir 

að hann þekki mann sem sé Bond: „I even know someone who is Bond: my fiancée's father, 

former officer in the Italian army who went on peace missions around the world and is a 

master in skiing and parachuting.“110 Mörkin milli raunveruleika og skáldskapar hafa orðið 

óljós hjá fleirum en honum gagnvart Bond en á 7. áratugnum voru sögurnar um Bond 

leiðbeinandi fyrir CIA til að leysa erfið mál með ævintýralegum hætti. 

 

Skáldskapur verður að raunveruleika 

Kjarnorkuváin birtist víða í dægurmenningu kalda stríðsins og voru kvikmyndirnar um James 

Bond þar ekki undanskildar. En það sem er ekki síður áhugavert er hvernig skáldskapur 

Fleming blandaðist inn í raunveruleikann, heimsmálin og aðgerðir leyniþjónustu 

Bandaríkjanna (CIA). Christopher Moran segir frá því að Kennedy fjölskyldan hafi haldið 

                                                      
105 Weiner, Whitfield og Becker 2011:339. 
106 Lawrence endar kaflann á því að segja að hið ameríska sé Bretum að skapi þar sem drottningin hafi 

lagt blessun sína yfir það þegar hún skipaði amerísku framleiðendur Bond kvikmyndanna, þau 

Barbara Broccoli og Michael G. Wilson í störf í almannaþágu bresku krúnunnar (e. Civil Office 

Status in the Order of the British Empire). 
107 Sean Connery lék í sjö James Bond kvikmyndum á árunum 1962-1983 en allar fjölluðu þær um 

kjarnorkutengd málefni og kaldastríðsátök. Þær James Bond myndir sem komu út eftir að kalda 

stríðinu lauk miðuðust m.a. að því að tryggja stöðugleika og bera kennsl á óvininn. Í inngangsorðum 

áðurnefndrar bókar Ian Fleming and James Bond, the Cultural Politics of 007 (bls. xiii) segir Lycett 

að Fleming hafi réttilega spáð fyrir því hvernig hryðjuverkum yrði háttað eftir kalda stríðið þ.e. þar 

sem ósýnilegur óvinur lægi í leynum. 
108 Sjá nánar grein Price 1992. 
109 Yeffeth og Wilson 2006:272. 
110 Yeffeth og Wilson2006:301. 
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mikið upp á þessar bækur Ian Fleming. John F. Kennedy, Bandaríkjaforseti, nefndi bókina 

From Russia With Love sem eina af uppáhalds bókum sínum í viðtali við Life tímaritið árið 

1961.111 Bókin rataði víðar í bandaríska stjórnkerfinu en Jackie Kennedy gaf stjórnanda CIA, 

Allen Dulles, eintak af bókinni árið 1956.112 Dulles varð stórhrifinn af James Bond og talaði 

opinberlega um hversu frábærar bækurnar um hann væru. Ian Fleming gaf Dulles Bond 

bækur og geymdi hann þær í bókasafni sínu og notaði þær eins og um njósnahandbækur væri 

að ræða.113 Þeir Fleming og Dulles urðu ákaflega góðir vinir og leitaði Dulles m.a. liðsinnis 

hjá Fleming í starfi sínu hjá CIA en þetta kemur m.a. fram í skjölum sem eru geymd í 

áðurnefndu Lilly bókasafni í Indiana.114 Dulles hafði áður tekið þátt í áróðursherferðum til að 

sannfæra almenning um ágæti kaldastríðsbaráttu CIA. Bond va Walther r hægri hönd 

njósnarasamfélagsins að sögn Fleming og smellpassaði því inn í hugmyndafræði Dulles.115 

Hugmyndafræðin sem slík var ekki það eina sem heillaði Dulles en hann hreifst mjög 

af nýstárlegum tækjum og tólum sem Fleming fjallaði um í Bond sögum sínum, en Fleming 

var áhugamaður um nýja tækni.116 Tæknin sem Bond notaði rataði inn á borð tæknimanna 

CIA en þeir fengu það erfiða verkefni að reyna að endurgera hana. Fleming tók einnig þátt í 

baráttunni við Fidel Castro en hann kom fram með áhugaverðar og óhefðbundnar hugmyndir 

í anda sögupersónu sinnar og aðstoðarmanna hennar.117 Árið 1975 fjallaði Church 

þingnefndin svokallaða um störf CIA en rannsókn hennar leiddi m.a. í ljós að starfshættir 

CIA hefðu verið með reyfarakenndum hætti. Sem dæmi um þetta má nefna að CIA reyndi að 

ráða Castro af dögum með kafarabúningi eða svokölluðum froskbúningi (e. frog suit) sem 

hafði verið sýktur af banvænni veiru. Einnig reyndu þeir að koma fyrir vindlasprengju eða 

vindli sem springur þegar borinn er eldur upp að honum. Auk þessa var mafían virkjuð í 

viðleitninni til að ráða Castro að dögum. Stjórnandi þingnefndarinnar, Frank Church, sagði 

ljóst að CIA liðar hefðu lesið of mikið af njósnasögum á 7. áratugnum en leiða má líkum að 

því að hann hafi þar verið að gagnrýna Dulles og starfshætti hans. Raunveruleiki kalda 

stríðsins rann því saman við skáldskap Fleming, James Bond og starfshættir hans voru 

notaðir sem leiðarljós um hvernig ætti að leysa vandamál.  

                                                      
111 Weiner, Whitfield og Becker 2011:208. 
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114 Weiner, Whitfield og Becker 2011:210. 
115 Weiner, Whitfield og Becker 2011:209. 
116 Weiner, Whitfield og Becker 2011:210. 
117 Weiner, Whitfield og Becker 2011:212. 
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Samband Bretlands og Bandaríkjanna hefur löngum verið fræðimönnum hugleikið, 

sér í lagi hvernig það var á meðan á kalda stríðinu stóð. Það má sjá ákveðna hliðstæðu í 

vináttu þjóðanna og sambandi James Bond og Felix og Ian Fleming og Allen Dulles. Klaus 

Dodds og Lisa Funnell fjalla t.a.m. ítarlega um það í nýlegri bók sinni sem heitir 

Geographies, Genders and Geopolitics of James Bond. Þau telja að amerískar sögupersónur 

Bondmyndanna séu fulltrúar landstjórnmálalegra (e. geopolitical) hagsmuna en stuðningur 

Bretlands við Bandaríkin á meðan á kalda stríðinu stóð var miðlægur í kvikmyndunum.118 

Þessi samvinna stórveldanna gegn Sovétríkjunum og Kína var sameiginleg barátta beggja. 

Funnell og Dodds telja að þessi áhersla hafi laðað að sér ameríska bíógesti en þeir voru afar 

mikilvægir viðskiptalega séð þegar kom að því að framleiða Bond myndirnar. Sean Connery 

var valinn fram yfir leikarann David Niven þar sem framleiðanda kvikmyndanna Albert R. 

Broccoli fannst Niven „of enskur“. Connery var talinn höfða til bæði amerískra og breskra 

áhorfenda sem Evrópumaður en eins og áður sagði þótti mjög mikilvægt að kvikmyndirnar 

stæðu sig vel á amerískum markaði. Bandarísk áhrif voru því mikil þegar kom að framleiðslu 

kvikmyndanna þar sem framleiðendur og handritshöfundur voru þaðan.119 

Sögupersónan Felix Leiter er bandarískur CIA njósnari sem vinnur náið með James 

Bond í bókunum og kvikmyndunum. Þeir eru vinir og samstarfsmenn en Funnell og Dodds 

telja að samband þeirra tákni hið sérstaka samband milli Bandaríkjanna og Bretlands. Leiter 

hefur verið lesinn sem speglun á James Bond og hefur tekið nokkrum breytingum í áranna rás 

eftir pólitísku landslagi og ástandi heimsins.120 Bond stúlkurnar bandarísku voru einnig 

mikilvægir bólfélagar sem og samstarfsmenn en eins og segir í bókinni: „Fyrir Bond var 

kalda stríðið holdi klætt og persónuleg reynsla – tækifæri til að rækta kynferðisleg bandalög 

sem gengu þvert á kynþátt og þjóðerni en oftar en ekki áttu þar amerískar konur í hlut.“121 

Bandaríkin voru leiðandi í kalda stríðinu en Bretland var í stuðningshlutverki. Funnell 

og Dodds lesa James Bond kvikmyndirnar sem hliðstæðu við samband þjóðanna en þar 

studdi James Bond við Bandaríkin og kom m.a. Felix og amerískum CIA konum til hjálpar. 

Þar er ákveðin endurreisnarfantasía í gangi sem sýnir yfirburði Bond og Bretlands en það 

                                                      
118 Funnell og Dodds 2017:45. Sjá líka Jeremy Black 2005. 
119 Funnell og Dodds 2017:46. 
120 Funnell og Dodds 2017:50. 
121 „For Bond, the Cold War is an embodied and intimate experience – an opportunity to make trans-

racial and trans-national sexual alliances that oftentimes involve American women“. Sjá Funnell og 
Dodds 2017: 56. Þýðing mín. 
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skýrir að vissu leyti hversu vinsælar Bond kvikmyndirnar voru heima fyrir þar sem fantasían 

virkaði hughreystandi fyrir Breta eftir nokkuð slæmt gengi heima fyrir.122  

Eftir að kalda stríðinu lauk beið ærið verkefni Bond, nefnilega að vernda Bretland og 

heiminn frá óstöðugleikanum og óvissunni sem fylgdi breyttum tímum. Þar komu við sögu 

amerískar Bond stúlkur, þær unnu ekki hjá CIA eins og áður heldur stofnunum sem unnu að 

því að taka úr umferð kjarnorkuvopn Sovétríkjanna og Norður-Kóreu.123 Síðarnefnda landið 

hlýtur að teljast helsta kjarnorkuógn heimsins um þessar mundir og því ljóst að verkefnin 

klárast seint þó svo að samband Bretlands og Bandaríkjanna hafi verið sett á ís í síðustu Bond 

myndunum.124 En það er ekki það eina sem sett var á ís, Rússland er enn í kuldanum að mati 

Funnell og Dodds og séð sem ógn gegn Vestrinu.125 Hvernig Rússar komu við sögu í 

forsetakosningunum í Bandaríkjunum er ekki að fullu vitað en tækniógnin virðist vera til 

staðar og líklegt að þeir hafi haft hönd í bagga með því að velja leiðtoga hins frjálsa heims, 

þann sem hefur stjórn á hvað flestum kjarnorkuvopnum heims. 

 

Kjarnorkukrísa kalda stríðsins og James Bond kvikmyndirnar 

Kjarnorkuvígbúnaðarkapphlaupið milli Sovétríkjanna og Bandaríkjanna hófst fyrir alvöru 

árið 1952 en það gekk út á að eiga jafn öflug gereyðingarvopn.126 Það ár sprengdu 

Bandaríkjamenn fyrstu vetnissprengjuna (e. hydrogen bomb) en hún var þúsund sinnum 

öflugri en Hiroshima kjarnorkusprengjan. Sovétríkin sprengdu sína vetnissprengju ári eftir. 

Bandaríkjastjórn hvatti þegna sína til að vera viðbúnir því að kjarnorkusprengja gæti sprungið 

og undirbúa sig með það að markmiði að lifa hana af. Þetta vakti upp mikinn kjarnorkuótta 

sem fór vaxandi eftir því sem orðræðan fór að snúast um gagnkvæma gereyðingu. 

Eisenhower Bandaríkjaforseti (1953-1961) vildi hafa orðræðuna á þessum nótum þar sem 

hann taldi að það fælist fælingarmáttur í því að minna óvinina á styrkleika Bandaríkjanna og 

afleiðingarnar á því að gera árás. Annað sem var merkingarbært varðandi andrúmsloftið á 

þessum tíma (1952 til 1953) var að dómsdagsklukkunni var breytt, frá því að vera sjö mínútur 

                                                      
122 Funnell og Dodds 2017:59. Sjá einnig Weiner, Whitfield og Becker 2011:336. 
123 Funnell og Dodds 2017:66. 
124 Funnell og Dodds 2017: 74. Þau telja að sambandið hafi verið sett á ís í kvikmyndunum Skyfall 

(2012) og Spectre (2015). 
125 Funnell og Dodds 2017:105. 
126 Vígbúnaðarkapphlaupið byrjaði þegar Sovétmenn sprengdu fyrstu kjarnorkusprengjuna 1949 en 
hófst fyrir alvöru þegar Bandaríkjamenn sprengdu vetnissprengjuna. 
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í miðnætti í að vera tvær mínútur í miðnætti.127 Vetnissprengjan var ástæða þess að 

dómsdagsklukkunni var flýtt en mannkynið var talið mjög nálægt því að tortíma sjálfu sér 

með kjarnorkugereyðingu.128 Börn voru merkt með nafnspjöldum svo unnt væri að bera 

kennsl á þau ef það kæmi til kjarnorkuárásar. Æfingar og sprengjuskýli urðu staðalbúnaður 

heimilanna en þetta gaf almenningi til kynna að kjarnorkustríð væri yfirvofandi. Þetta var 

einnig gert til að halda niðri kostnaði Bandaríkjastjórnar, fælingarmátturinn var talinn ódýrari 

en aðrar lausnir þó svo að það hafi komið á daginn að það að halda við tækninni hafi verið 

dýrara en menn héldu. Bandaríkjastjórn einblíndi á verstu mögulegu útkomuna og þegnarnir 

sömuleiðis.129 Á árunum 1958 til 1961 var í gangi tímabundið samkomulag milli 

Bandaríkjanna og Sovétríkjanna um bann við kjarnorkuprófunum en tortryggni á báða bóga 

stóð því fyrir þrifum.130  

John F. Kennedy tók við embætti Bandaríkjaforseta árið 1961 en ein af 

kosningaráherslum hans var að draga enn frekar úr kjarnorkuprófunum með það að 

augnamiði að aðrar þjóðir fyndu ekki hjá sér þörf til að stunda prófanir líka en 

lokamarkmiðið miðast að því að fækka kjarnorkuvopnum. Kjarnorkuprófanir höfðu þegar 

haft áhrif á bandaríska borgara, geislavirkni fannst m.a. í mjólk og hveiti árið 1959.131 

Geislavirkir ísótópar tvöfölduðust í beinum barna á þessum árum.132 Almenningur fór að 

velta fyrir sér áhrifum geislunar og hóf að mótmæla kjarnorkubröltinu. Kennedy lét undan 

þrýstingi um að hefja kjarnorkuprófanir aftur 1962 en Sovétríkin höfðu þá framkvæmt yfir 

þrjátíu prófanir ofanjarðar og notað mun öflugri sprengjur en áður. 

Kúbudeilan (e. Cuban Missile Crisis) árið 1962 var sérstaklega streituvaldandi fyrir 

bandarískan almenning þar sem aldrei hafði verið jafn mikil hætta á því að kjarnorkustríð 

brytist út. Bandaríkjamenn sökuðu m.a. Sovétríkin um að hafa falið kjarnorkuflaugar á Kúbu 

en það svipar til söguþráðar sem má finna í Thunderball (1965). Bæði Kennedy og Nikita 

Krústsjov, aðalritari sovéska kommúnistaflokksins áttuðu sig á því hversu nærri hurð skall 

hælum þ.e. að næstum hafi brotist út kjarnorkustríð. Þeir komust því að sögulegu 

                                                      
127 Dómsdagsklukkan var sett fram árið 1947 til að gefa almenningi til kynna hversu mikil hætta væri 

á ferðinni þ.e. hversu stutt væri í heimsendi. 
128 John F. Kennedy. Presidential Library and Museum. 
129 KhanAcademy 2016. 
130 John F. Kennedy. Presidential Library and Museum.  
131 John F. Kennedy. Presidential Library and Museum. 
132 Weart 2012:121. 
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samkomulagi 1963 um tímabundið kjarnorkubann.133 Nokkrum mánuðum eftir þetta var 

Kennedy ráðinn af dögum. Í stað þess að takast eins hart á um kjarnorkuvopn beindist áhugi 

stórveldanna að því að koma manni á tunglið en það hafði líka verið baráttumál Kennedy. 

Fyrsta kvikmyndin um James Bond, Dr. No, var frumsýnd í London árið 1962, 

nokkrum dögum áður en Kúbudeilan skall á.134 Sean Connery var í aðalhlutverki í 

kvikmyndinni en hann lék alls í sjö James Bond kvikmyndum á árunum 1962-1983. Allar 

innihéldu þær einhverskonar kjarnorkuógn enda víðsjárverðir tímar í gangi. Dr. No (1962) 

fjallar um samnefnt illmenni Dr. No (Joseph Wiseman) sem missti hendurnar í 

kjarnorkuóhappi. Markmið hans er að trufla geimskot Bandaríkjamanna með útvarpsbylgjum 

og ná þar fram hefndum fyrir að hafa ekki verið ráðinn sem kjarnorkusérfræðingur. Hann 

framkvæmir kjarnorkutilraunir sínar á einkaeyju sinni Crab Key á Jamaica en á svæðinu þar 

sem James Bond og vinkona hans Honey Ryder (Ursula Andress) eru tekin höndum er 

umhorfs eins og eftir kjarnorkusprengingu. Eftir að þau eru handsömuð eru þau sett í sturtu til 

að vinna á móti geislavirkninni í nokkuð óhugnanlegum sturtuklefa sem vélrænir starfsmenn í 

hlífðarfötum stjórna. James Bond stöðvar áform Dr. No og hendir honum í kjarnorkulaug sem 

bræðir hann til ólífis en líkt og í gömlum ævintýrum hlýtur illmennið þar makleg málagjöld. 

 

Mynd 9. Geislavirkur Bond. Skjáskot úr Thunderball (1962) 

                                                      
133 John F. Kennedy. Presidential Library and Museum. 
134 Kvikmyndin var tekin til sýningar rúmlega hálfu ári síðar í Bandaríkjunum. 
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Mynd 10. Skjáskot úr kvikmyndinni From Russia With Love (1963) 

Ári síðar var kvikmyndin From Russia With Love (1963) frumsýnd en þar var meginþemað 

að ná fram hefndum gegn James Bond fyrir dráp Dr. No. Illmennið Blofeld hefur uppi 

fyriráætlanir um að koma af stað kjarnorkustríði milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna en 

með því að sitja hjá og etja stórveldunum saman ætlar Blofeld sér að láta stórveldin eyða 

hvort öðru. Skósveinn Blofeld, launmorðinginn Donald „Red“ Grant reynir hvað hann getur 

að villa á sér heimildir en James sér við honum m.a. vegna þess að sá fyrrnefndi misstígur sig 

við að panta rétt vín með matnum og kallar Bond „old man“ í stað „old boy“ eins og tíðkast 

hjá einkaskólagengnum heldri mönnum í Bretlandi. Rauði liturinn í nafni Grant er líklega 

vísun í það að hann vinni með kommúnistum en í Bandaríkjunum var vinsælt slagorð „better 

dead than red“ eða „betra dauður en rauður“ sem vísaði til þess að það væri betra að deyja 

heldur en verða kommúnisti. 

 

Mynd 11. Goldfinger bendir fingri í átt að gullforða Bandaríkjanna  

í samnefndri kvikmynd Goldfinger (1964) 

Þriðja kvikmyndin kom út ári síðar, Goldfinger (1964) en hún var nefnd eftir aðalillmenni 

kvikmyndarinnar Auric Goldfinger sem reyndi með aðstoð kínverskra stjórnvalda að sprengja 



43 
 

atómsprengju í Fort Knox í því skyni að gera allan gullforða Bandaríkjanna geislavirkan í yfir 

hálfa öld svo hann yrði ónothæfur. 

 

Mynd 12. Skjáskot af Q og Bond í Thunderball (1965) 

þar sem sá síðarnefndi ætlar ekki að verða fyrir geislavirkni aftur. 

Thunderball (1965) kom út ári síðar og var engu til sparað í íburði og hasar. Er kvikmyndin 

af mörgum talin ein besta James Bond kvikmyndin og gekk best þegar litið er til 

aðsóknartalna.135 Emilio Largo, háttsettur S.P.E.C.T.R.E. liði rændi þar tveimur 

atómsprengjum í því skyni að kúga verðmæti út úr Nató. Kvikmyndin sýnir hættuna á því að 

glæpamenn laumi sér í gegnum allar öryggisráðstafanir og komist yfir kjarnorkuvopn og 

hversu berskjölduð stórveldin voru. Söguþráður myndarinnar er nokkuð stórbrotinn og kemur 

þar við sögu andlitsígræðsla á mann sem skipta á út fyrir franskan flugmann sem á að fljúga 

æfingarferð í flugvél sem hefur tvær kjarnorkusprengjur innanborðs. Flugmaðurinn er tældur 

af glæsilegu glæpakvendi, myrtur og skipt út fyrir flugumann. Þegar hann er kominn um borð 

drepur hann áhöfnina með eitruðu gasi, rænir flugvélinni og þar með kjarnorkusprengjunum 

og lendir flugvélinni neðansjávar. Glæpasamtökin S.P.E.C.T.R.E. hóta að varpa 

kjarnorkusprengju á Miami eða London ef þau fá ekki greitt lausnargjald fyrir 

kjarnorkusprengjurnar. Bond fær heilmikið af tæknilegum hjálpartækjum til að aðstoða hann 

m.a. innrauða myndavél sem hægt er að nota neðansjávar, lítið súrefnishylki og geislanæmt 

mælitæki til að koma í veg fyrir að hann verði fyrir geislun. Tækin notar hann ávallt þegar 

mest ríður á og eru þau eins og aukaleikari í kvikmyndunum. Eftir að hafa verið handsamaður 

af Largo sleppur Bond naumlega með aðstoð Leiter og upphefst mikill neðansjávarbardagi 

milli góðs og ills þ.e. Bond og meðlima bandarísku strandgæslunnar og glæpamanna sem eru 

hliðhollir Largo. Þeir gefast að lokum upp og reynir Largo að stinga þá af með 

                                                      
135 Guerrasio 2015. 
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kjarnorkusprengju í bátnum. Eftirfylgdin er samhent átak breska sjóhersins og bandarísku 

strandgæslunnar. Eftir meiri háskaleik og sprengingar er Bond bjargað af CIA. Það sem ber 

hæst í þessari Bond mynd er samhent átak bandarísku og bresku stórveldanna. Einnig er ýjað 

að því að það sé hægt að komast yfir kjarnorkuvopn með því að dulbúa sig. Kjarnorkuveldin 

eru berskjölduð fyrir illmennum en sigra þó að lokum með útsjónarsemi og tækjakosti. 

 

Mynd 13. Blofeld í You Only Live Twice (1967). 

Tveimur árum síðar var kvikmyndin You Only Live Twice (1967) frumsýnd en þar var haldið 

áfram á sömu braut en þar rændi Blofeld bandarískri geimflaug í geimnum (gleypti hana í 

heilu lagi) og reyndi að kenna Sovétmönnum um verknaðinn. Breta grunaði hinsvegar Japana 

þar sem þeir höfðu upplýsingar um að geimflauginni hafi verið lent þar. Bretland með Bond í 

fararbroddi var því það eina sem stóð í vegi fyrir fyrirætlunum Blofeld um að koma á 

kjarnorkustríði milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Blofeld var í samstarfi við Kínverja 

sem réðu hann til að koma af stað kjarnorkustyrjöld svo stórveldin myndu útrýma hvort öðru. 

Engu mátti muna og náði Bond rétt svo að stöðva annað rán á bandarískri geimflaug sem 

hefði orðið til þess að Bandaríkin vörpuðu kjarnorkusprengjum á Sovétríkin. Blofeld vann 

þar með Kína til að koma á stríði. Þetta tók mið af stöðu heimsmála þ.e. samningsvilja manna 

um að stöðva kjarnorkutilraunir og hversu viðkvæmir þeir voru fyrir afskiptum annarra. 

Kjarnorkustríð var því aðeins líklegt ef þriðja stórveldið kæmi af stað ósætti og því nokkuð 

raunsætt að setja Kínverja í það hlutverk. Samkomulagið var viðkvæmt og því ekki 

óhugsandi að glæpamenn myndu reyna að rugga bátnum.136 

                                                      
136 Black 2005:123 og 124. 
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Mynd 13. Blofeld í Diamonds are Forever (1971). 

Sjötta kvikmyndin þar sem Sean Connery lék James Bond var Diamonds are Forever (1971) 

en þar kom demantasmygl við sögu en Blofeld nýtti þá í að búa til gervihnött prýddan 

demöntum sem leiddi öflugan leysigeisla á kjarnorkuvopn og eyddi þeim. Þessi 

kjarnorkuvopn voru í eigu Bandaríkjanna, Sovétríkjanna og Kína. Markmið hans var að koma 

af stað alþjóðlegu útboði þar sem í boði var kjarnorkuheimsyfirráð. Bond reynir að stöðva 

áformin með því að skipta um kjarnorkukóðakassettu en þetta vekur upp hugrenningartengsl 

við atburði sem áttu eftir að gerast árið 1980 þegar tölvukubbar í varnarkerfi Bandaríkjanna 

fóru að gefa sig og settu af stað viðvörunarkerfi um að kjarnorkuárás væri yfirvofandi.137 

Kvikmyndin gerðist í Bandaríkjunum, fjallaði um Bandaríkjamenn og hagsmuni þeirra og 

flestallir aukaleikararnir voru bandarískir. Bretland var þar í aukahlutverki en kvikmyndin var 

mjög vinsæl í Bandaríkjunum.138 

 

                                                      
137 Schlosser 2016.  
138 Black 2005:127. 

https://www.newyorker.com/news/news-desk/world-war-three-by-mistake
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Mynd 14. Samsett skjáskot úr Never Say Never Again (1983). 

Sjöunda og síðasta kvikmyndin þar sem Sean Connery túlkaði James Bond kom einmitt út 

fáeinum árum eftir þetta en hún nefndist Never Say Never Again (1983) og vísaði í orð 

Connery um að hann myndi aldrei aftur leika James Bond. Myndin var ekki framleidd af 

sömu aðilum og gerðu fyrri myndirnar og hafði allt annað yfirbragð. Umfjöllunarefnið var þó 

svipað enda um að ræða endurgerð á Thunderball með nútímalegri áherslum. Þar var 

kjarnorkusprengjum rænt á ný þar sem ígrædd hornhimna sem átti að líkjast hornhimnu 

forsetans kom við sögu en mikilsverðasta breytingin þar var að sprengjurnar voru bandarískar 

og höfðu verið geymdar í Bretlandi sem kom sér illa fyrir báða aðila. Bond bjargaði málunum 

eins og fyrri daginn og veröldin var óhult þangað til næst. 

Líkleg ástæða fyrir endurteknum kjarnorkutengdum áherslum liggur í því 

andrúmslofti sem Fleming skapaði James Bond. Á þeim tíma sem kvikmyndirnar slógu í 

gegn vofði kjarnorkuváin yfir, kjarnorkusprengjan gat sprungið hvenær sem var, af ásettu 

ráði, vegna misskilnings eða fyrir slysni. James Bond sá til þess að þessi ótti var sefaður um 

stund, einhver væri með stjórn á ástandinu og gæti bjargað málunum. Jeremy Black ræðir 

vinsældir James Bond í bók sinni The Politics of James Bond. From Fleming’s Novels to the 

Big Screen en þar segir hann að hinn hefðbundni nútímamaður þekki James Bond í gegnum 

kvikmyndirnar, ekki skáldsögurnar. Bond á þó alltaf erindi við samtímann vegna teygjanleika 

persónunnar og aðlögunarhæfni hennar.139 Sögulegir atburðir skýra þó efnistök en Bretland 

                                                      
139 Black 2005:91. 
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varð kjarnorkuveldi árið 1952 og ári síðar kom fyrsta bókin um James Bond út en tíu árum 

síðar var fyrsta kvikmyndin frumsýnd og Bond varð frægur fyrir alvöru.140 Fleming fór ekki 

varhluta af vinsældunum, bækur hans tóku að seljast í milljóna eintökum um allan heim en 

þetta tók nokkuð á Fleming sem varð veikur af álaginu.141  

Helstu andstæðingar Bond voru meðlimir í alþjóðlegu glæpasamtökunum 

S.P.E.C.T.R.E. sem stóð fyrir „The Special Executive for Counter Intelligence, Terrorism, 

Revenge and Extortion“ eða „Framkvæmdaráð fyrir gagnnjósnir, hryðjuverk, hefnd og 

fjárkúgun“. Illmennið Ernst Stavro Blofeld var þar hæstráðandi og sá sem James Bond eltist 

hvað mest við í fyrstu Bond myndunum.142 Ógnin var ávallt kjarnorkulegs eðlis og drápstæki 

og tól áberandi með ágengum og undarlegum hljóðum.  

Fræðimenn hafa löngum velt fyrir sér sambandi stórveldanna í Bond sögunum. 

Thomas J. Price er einn slíkur en hann hefur skrifað um hvernig söguþráður James Bond 

verkanna kom rækilega við kaunin á hinu vestræna samfélagi í Doctor No þar sem samnefnt 

illmenni olli usla í prófunum á bandaríska eldflaugakerfinu og eyðilagði þróun nýrra 

varnarvopna. Markmið S.P.E.C.T.R.E. var eins og áður sagði að koma af stað 

kjarnorkustyrjöld milli Bandaríkjanna og Sovétríkjanna. Einnig má nefna þegar illmennin í 

From Russia With Love reyndu að drepa James Bond og koma í leiðinni óorði á bresku 

leyniþjónustuna; og svo í Goldfinger (1964) þar sem illmennið Auric Goldfinger leitaðist við 

að eyðileggja hagkerfi hins kapítalíska heims með því að gera gullforðann geislavirkan í yfir 

hálfa öld. Ef illmennunum hefði orðið kápan úr því klæðinu hefðu vopnin eyðilagst, óvissa 

hefði verið allsráðandi og efnahagsafleiðingar geigvænlegar vegna óvissunnar.143 

Jeremy Black bendir á að stuðningur við Bandaríkin hafi verið mikilvægur í 

stjórnkerfi Breta og því mikilvægur í söguhlutverki Bond. Samskipti stórveldanna höfðu 

batnað nokkuð frá 6. áratugnum en batnandi ímynd Bandaríkjanna var þar að þakka með John 

F. Kennedy í fararbroddi. Vopnakapphlaup kalda stríðsins var í algleymingi þegar fyrstu 

kvikmyndirnar um James Bond voru frumsýndar. Þar voru Bandaríkin, ekki Bretland, fulltrúi 

vestursins gegn austrinu. Dæmi um bandarísk áhrif í Bond myndum er byssuvalið í Dr. No 

þar sem Bond var hvattur til að nota Walther byssu af því að CIA mælir með henni og 

                                                      
140 Black 2005:3-4. 
141 Black 2005:97. 
142 Benson 2012:93. 
143 Price 1992:28. 
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flugferð með Pan Am og lystisemdir á Miami Beach í Goldfinger.144 Bandarísku áhrifin voru 

í algleymingi en eins og áður sagði var kappkostað að halda áhuga bandarískra 

kvikmyndagesta. Baráttan milli austurs og vesturs var í forgrunni á þessum tíma en Dr. No 

sagðist standa fyrir utan landfræðileg mörk austurs og vesturs. Hann var sonur kínverskrar 

konu og þýsks manns en komst til metorða í glæpagengi í Kína og flúði með háar fjárhæðir til 

Bandaríkjanna sem höfnuðu framlagi hans á kjarnorkusviðinu. Bond ályktaði sem svo að 

hann hlyti að vera austurlenskur þar sem mannslíf væru honum einskis virði. 

Kínverjar voru einnig skósveinar Goldfinger í samnefndri kvikmynd sem og You Only 

Live Twice. Black segir að Kína hafi verið vaxandi ógn á þessum tíma, Kínverjar voru í 

slagtogi við Sovétmenn sem lofuðu kjarnorkuaðstoð m.a. fullgerðri atómsprengju og 

tækniupplýsingum til að smíða slíka sprengju sjálfir. Sovétríkin uppfylltu ekki þetta loforð en 

Kínverjar voru ekki að baki dottnir og sprengdu sína eigin atómsprengju árið 1964. 

Söguþráður Bond myndanna var því ekki fráleitari en svo að það var stoð fyrir sumu í 

raunveruleikanum. Kína var ógn við Bandaríkin en ekki Bretland og telur Black það vera til 

merkis um ameríkuvæðingu Bond kvikmyndanna hversu ógnandi þeir voru í þeim.145 

 

Myndgerður ótti: Hvers vegna leita áhorfendur til James Bond og í ofurhetjuþemu? 

David Ropeik hefur skrifað um upplifun sína sem barn í kalda stríðinu en hann segir að árið 

1962 hafi verið mjög erfitt ár. Þetta var árið sem fyrsta James Bond kvikmyndin kom út og 

Kúbudeilan stóð sem hæst eins og áður sagði. Eftir að hafa fylgst með fréttaflutningi þar sem 

Kennedy forseti ræddi Kúbudeiluna var Ropeik handviss um að hann myndi ekki lifa af 

nóttina. Myndskeið af kjarnorkueldflaugum og sjóbardaga sköpuðu ótta og óöryggi og ekki 

aðeins fyrir hann heldur þjóðina alla. Þetta var það mikið áfall að það situr ennþá í Ropeik og 

mun líklega ávallt gera. Þjóðin þurfti því á skemmtun að halda og einhverjum sem myndi 

bjarga þeim þó það væri aðeins með myndbreyttum hætti.146 Bandaríkjamenn fjölmenntu í 

bíóhúsin og horfðu á Bond koma í veg fyrir truflanir Dr. No á geimferðaráætlun 

Bandaríkjanna en vikuna á eftir lagði NASA upp í Mercury 9 geimferð frá Cape 

Canaveral.147 Þarna speglaði kvikmyndin raunverulega atburði sem voru að eiga sér stað. 

                                                      
144 Black 2005:94. 
145 Black 2005:95. 
146 Ropeik 2012. 
147 MI6 Staff 2017. 
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Í bók sinni The Rise of Nuclear Fear segir Spencer R. Weart að myndbirting af hvers 

kyns tagi sé helsti orsakavaldur þess að fólk óttist kjarnorkuvopn. Þessar myndir eru ekki 

endilega hluti af veraldarsögunni en verða ljóslifandi í hugum lesenda og áhorfenda. Weart 

heldur því jafnframt fram að heilinn eigi í erfiðleikum með að greina á milli öflugrar 

myndbirtingar í t.d. kvikmyndum og raunverulegrar líkamlegrar upplifunar. Weart telur þessa 

tilhneigingu hafa haft mikilsverð áhrif á veraldarsöguna: „Nuclear fear was like a Chinese 

finger-trap: the harder people tried to pull out of it, the tighter it gripped them.“148 Líklega var 

það rétt hjá Weart að það hafi verið útilokað fyrir hinn almenna borgara að komast hjá því að 

hafa áhyggjur af kjarnorku og stríðsátökum. Einhvern veginn varð fólk að leita sér huggunar 

og öðlaðist það e.t.v. stundarkorn með því að horfa á James Bond.  

Weart gengur svo langt að segja að kjarnorkuóttinn sem slíkur hafi nánast búið til 

kalda stríðið. Valdið færðist þá að mestu til forsetans og ógn nýrrar sprengju stressaði báða 

aðila og bjó til átök.149 Kjarnorkuóttinn sem stafaði af örfáum kjarnorkusprengjum 

Sovétmanna var mun skaðlegri en sjálf vopnin að mati Weart þar sem hann var útbreiddari en 

mannfallið hefði verið.150 Kjarnorkuvopnin í James Bond eru ávallt talin á fingrum annarrar 

handar en ekki í tugatali. Almenningur var búinn undir kjarnorkuárás með því að sjá myndir 

af kjarnorkustríði og áttu þær að „venja fólk við“ þá hræðilegu sýn sem við þeim gæti blasað. 

Þessi hryllingur skilaði sér út í skáldskap af hverskyns tagi að mati Weart. Útvarpsþættir með 

leiknum átökum milli Rússa og Bandaríkjamanna voru spilaðir í útvarpi og æfingar með 

grafískum lýsingum á mannfalli voru einnig daglegt brauð. Markmiðið var að allir héldu ró 

sinni en hafði þveröfug áhrif og skapaði gríðarstórt vandamál, kjarnorkuótta sem situr ennþá í 

þeim sem upplifðu þetta – og þeim sem hafa einhvern tímann séð kjarnorkuárás í kvikmynd 

eða á mynd.151 Aukaafurð þessa óttahernaðar ef svo má að orði komast er sá að hinn almenni 

borgari virðist frekar vilja kolaframleiðslu heldur en kjarnorkuver, orðið kjarnorka er of 

hræðilegt til að íhuga það og vekur upp hræðilegar myndir af sviðinni jörð og geislavirkni. 

Loftslagsbreytingar eru á hinn bóginn ekki eins myndrænar (ennþá a.m.k. fyrir utan 

kóralrifin) en flestir taka við sér þegar rætt er um kjarnorkustríð.152 

                                                      
148 Weart 2012:69. 
149 Weart 2012:69. 
150 Weart 2012:70. 
151 Weart 2012:71. 
152 Weart 2012:304. 
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Ef við lítum aftur til frásagnar Ropeik sem barns í kalda stríðinu og hugsum okkur að 

þessi ótti hafi setið í kvikmyndagerðarmönnum og öðrum sem skapa listaverk þá er auðvelt 

að sjá margföldunaráhrifin sem verða ef hver og einn áhorfandi verður fyrir áhrifum þegar 

hann sér umfjöllun um kjarnorkuvopn, hvort sem það er í kvikmynd eða fréttum. 

Handritshöfundar Never Say Never Again (1983) voru líkast til meðvitaðir um áhrif þess að 

sýna börn að leik og kjarnorkuflaug í návígi við þau.153 

 

Mynd 15. Saklaus börn að leik og hundurinn þeirra. Kjarnorkuflaug í bakgrunninum eins og hákarl. 

Weart segir að menningarleg skilaboð James Bond kvikmyndanna séu að áhorfendur hafi það 

eina hlutverk að horfa og treysta á hetjuna sem lifir af hverja hetjudáðina eftir aðra með 

tæknilegar græjur og hæfileika sína að vopni.154 Weart heldur því jafnframt fram að forseti 

Bandaríkjanna hafi öðlast gríðarlegt vald í kalda stríðinu. Það má sjá ákveðin líkindi á þessari 

skoðun Weart og áðurnefndri kenningu um Bond, þ.e. áhorfendur verða að treysta báðum 

aðilum í blindni155 

Þrátt fyrir að ráða litlu um utanríkisstefnuna gátu áhorfendur valið hvaða kvikmyndir 

þeir vildu sjá. Bond myndirnar voru eins og áður sagði mjög vinsælar og fræðimenn hafa 

löngum fjallað um hvernig þeir gleymdu öllum erfiðleikum þegar þeir horfðu á kvensama 

njósnarann.156 En þó svo að þær geri sig út fyrir að vera njósnamyndir telur Jeremy Black þær 

                                                      
153 Kvikmyndin Terminator 2 (1991) sýndi svo áhrif kjarnorkusprengingar á leikvöll. 
154 Weart 2012:162. 
155 Weart 2012:69. 
156 Sjá t.d. grein Cappi sem nefnist „Why do We Still Want to Be James Bond“ en þar rekur hann 

hvers vegna nútímakarlmaðurinn vilji ennþá vera James Bond og áhrif kvikmyndanna á unga 
áhorfendur. 
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mun fremur vera ævintýramyndir þar sem tækni- og vélvæðing er undirliggjandi þema. Þörf 

er á einstaklinghetju sem beislar orkuna og bjargar heildinni.157 Áherslan á tækninýjungar 

urðu fyrirferðarmeiri eftir því sem á leið 7. áratuginn og fjöldinn allur af tækninýjungum sem 

kom fram þar svo sem bílasíminn, GPS staðsetningartæki og leysigeisli en hann kom í fyrsta 

sinn fram á hvíta tjaldinu í kvikmyndinni Goldfinger.158 Þessi tæki virðast ofureðlilegur hluti 

af daglegu lífi nútímamannsins en voru nýstárlegar þegar þær komu fyrir sjónir áhorfenda. 

Bond snýr líklega aftur á hvíta tjaldið árið 2019 en áhugavert verður að sjá hvert 

umfjöllunarefnið verður og hvort kjarnorkuátök komi við sögu.159 Nútímaatburðir, 

kjarnorkuátök hjá Norður-Kóreu og óstöðugur forseti Bandaríkjanna hljóma eins og beint úr 

sögum Ian Fleming en þegar allt er á botninn hvolft er þetta raunveruleiki okkar allra. 

Bandaríska þjóðin hefur meiri áhyggjur af kjarnorkustyrjöld en áður og keppist við að horfa á 

ofurhetjur sem eru í meirihluta þegar litið er yfir kvikmynda- og sjónvarpsþáttaframboð. En 

hver ætli sé ástæðan fyrir þessari auknu þörf fyrir ofurhetjur? 

 

  

                                                      
157 Black 2005:98. 
158 Black 2005:119. 
159 Kvikmyndin Atomic Blonde (2017) með Charlize Theron í aðalhlutverki er gerð eftir 

myndasögunni The Coldest City (2012). Í kvikmyndinni leikur Theron njósnara MI6 sem er sendur til 

Berlínar í kalda stríðinu. Líkindin við James Bond eru þónokkur og gengur Theron mjög hart fram í 

hlutverki sínu sem Lorraine Broughten, sér í lagi í slagsmálaatriðum sem eru mjög hrottaleg. Samstarf 
við Bandaríkin (CIA) er einnig í forgrunni. 
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3. Arfleið kjarnorkukvíðans í dægurmenningu nútímans 

Eins og fjallað var um í fyrsta kafla endurspegla ofurhetjufrásagnir ástandið á þeim tíma sem 

þær eru skrifaðar og er því hægt að nota þær sem nokkurskonar sögulega heimild um atburði 

og tíðaranda í Bandaríkjunum.160 Flestir fræðimenn hafa farið þá leið að greina ofurhetjur á 

sagnfræðilegan hátt og með áherslu á fortíðina fremur en framtíðina þ.e. yfirleitt er settur 

punktur við umfjöllunina með stuttri lýsingu á stöðu ofurhetjunnar í nútímasamfélagi. En við 

nánari skoðun kemur í ljós að það er heilmikið að gerast í nútímanum þar sem 

menningarlegur kvíði heldur áfram að krauma undir niðri og spegla kvíða samfélagsins. 

Þróun ofurhetjunnar hefur verið sú að hún hefur tekið stökkið af blaðsíðum myndasögunnar 

og fært sig yfir í kvikmyndir og sjónvarpsþætti. Má þar nefna þætti eins og Arrow (2012), 

Flash (2014), Supergirl (2015) og Legends of Tomorrow (2016). Sögupersónur þessara þátta 

eru hluti af sameiginlegum DC söguheimi og byggja margar hverjar á sögupersónum sem 

urðu til á 5. áratug síðustu aldar.161 „Þar sem hetju er þörf, fæðist hún“ segir fræðimaðurinn 

Jeffrey K. Johnson en svo virðist vera að unnendur myndasögunnar um allan heim þurfi á 

henni að halda í viku hverri í sjónvarpinu.162 Áðurnefndir þættir eru með milljónaáhorf og 

ekkert lát virðist á vinsældum þeirra.163  

Hér á eftir verður fjallað um ofurhetjugreinina sem slíka og skoðaðar kenningar 

fræðimanna um menningarlegan kvíða sem þeir telja að brjótist fram í ofurhetjukvikmyndum 

og sjónvarpsþáttum og spurt hvað áhorfendur fái út úr þessu áhorfi. Einnig verður fjallað um 

                                                      
160 Jeffrey K. Johnsson byggir áðurnefnda bók sína á þessari staðreynd en hann segir m.a. í 

inngangskafla sínum, Loc 63: „This means that the superhero stories are excellent primary sources for 

studying changes in American society from 1938 until the present.“ Aðeins síðar í textanum talar 

Johnson um „social mirrors“ eða samfélagsspegla. Arthur Asa Berger hefur einnig fjallað um 

samfélagslegan spegil myndasögunnar. Sjá: Berger, Arthur Asa. 1989. Seeing is Believing. An 

Introduction to Visual Communication. Auk þess má nefna það sem Brian J. Robb segir í bók sinni A 
Brief History of Superheroes, bls. 359: „America, a civilization with a far shorter history than Europe, 

had to invent its own myths. Superheroes are the American equivalent of the ancient Greek or Roman 

mythologies. It is no coincidence that they first became popular between the Depression and the 

Second World War, when America was in need of heroes.“ 
161 Flash myndasagan kom fyrst út árið 1940, Arrow 1941 og Supergirl 1958. Legends of Tomorrow 
þættirnir byggja á mörgum DC sögupersónum svo sem The Atom, Hawkman, Hawkgirl, Rip Hunter, 

Firestorm, White Canary, Captain Cold og Heatwave sem birtust flest í myndasögum á árunum 1940-

1960. Perry 2016. 
162 Johnson 2012: Loc 123. 
163 Þættirnir eru með 3-4 milljónir áhorfenda í viku hverri. Supergirl var þó með ívið hærri áhorfstölur 

eða nærri 13 milljónir þegar þátturinn var sýndur á CBS en þátturinn færðist yfir á CW í 2. seríu 

(fremur lítil sjónvarpsstöð miðað við risana). Arrow, Flash, Supergirl og Legends of Tomorrow hefur 
gengið vel á verðlaunahátíðum. 



53 
 

kjarnorkukvíða sem hefur sótt á amerísku þjóðina frá tímum kalda stríðsins og bent á arfleið 

og birtingarmyndir hans í ofurhetjuþáttunum þremur. 

 

Vísindaskáldskapur: Hinn útvaldi póstmóderníski texti og menningarlegur kvíði 

J.P. Telotte segir í upphafskafla bókar sinnar The Essential Science Fiction Television Reader 

að þó svo að vísindaskáldskapur hafi verið hluti af sjónvarpsdagskránni frá upphafsdögum 

sjónvarpsins hafi hann verið litinn hornauga og flokkaður sem barnaefni. Þetta er í takt við 

það sem ofurhetjugreinin þurfti að glíma við þ.e. að vera tekin alvarlega en hún var í raun 

undirgrein vísindaskáldskapar framundir árið 2000.164 Telotte telur að viðhorfið til 

vísindaskáldskapar hafi tekið miklum breytingum á undanförnum tveimur áratugum og tekur 

sem dæmi að árið 2008 hafi á annan tug vísindaskáldskaparþátta verið á dagskrá í bandarísku 

sjónvarpi t.d. Star Trek, Heroes, Battlestar Galactica og Smallville. Í upptalningunni nefnir 

hann aðeins tvo ofurhetjuþætti en þeir eru orðnir a.m.k. fimmtán talsins árið 2017 og sífellt 

bætist við.165 Telotte telur að þessi áhugi áhorfenda á vísindaskáldskap stafi af aukinni 

tækninotkun og vísindagegnsýringu samfélagsins.166 Framfarir í tölvutækni og tölvugrafík (e. 

computer generated imagery animation) hafa gert fleiri kvikmyndagerðarmönnum kleift að 

framleiða ódýrari vísindaskáldskap en áður þar sem nú þarf aðeins aðgang að tölvum og 

hugbúnaði sem getur gert hluti sem áður voru óhugsandi. Telotte telur að vísindaskáldskapur 

sé hinn útvaldi texti í póstmódernískum heimi þar sem hann líki oftar en ekki eftir þeim 

aðstæðum sem áhorfendur búa við og þar brjótist út menningarlegur kvíði. Hann telur 

raunveruleikaflótta ekki vera það sem áhorfendur séu að leita eftir heldur einmitt þvert á 

móti, þeir eru að leita eftir söguþræði sem er í takt við þeirra eigin raunveruleika.167 Ef 

gengið er út frá því að ofurhetjur spegli samfélagið sem þær eru skrifaðar í hlýtur það að þýða 

að handritshöfundarnir skili af sér verki sem er undir áhrifum frá fréttaflutningi, 

þjóðfélagslegum atburðum og tíðaranda í Bandaríkjunum. Áhorfendur bera svo aftur kennsl á 

kunnuglegan tón í sjónvarpsþáttunum, tengjast honum tilfinningalega og vinna úr kvíða 

sínum í gegnum áhorfið. 

                                                      
164 Brown 2017:Loc 70. 
165 Sjónvarpsþættir sem eru byggðir á myndasögum eru raunar enn fleiri ef litið er til þátta eins og 

iZombie, Lucifer, Stan Lee’s Lucky Man, Riverdale, The Walking Dead o.fl. en þar eru persónur ekki 

ofurhetjur í hefðbundnum skilningi (ekki með ofurkrafta).  
166 Telotte 2008:1. 
167 Telotte 2008:4. 
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Jeffrey A. Brown skrifar á svipuðum nótum um samfélagslegan kvíða í bók sinni The 

Modern Superhero in Film and Television. Brown telur að þörfin fyrir ofurhetju aukist í 

óstöðugu samfélagi þar sem óvinurinn sé ekki sjáanlegur. Ofurhetjurnar eru að hans mati 

uppskálduð táknmynd réttlætis, siðferðis og bandarískra yfirburða. Í hvert sinn sem 

ofurhetjukvikmynd slær met í miðasölu eru það skilaboð frá áhorfendum að þeir vilji fá að sjá 

meira af ofurhetjum. Umfjöllunarefnið í ofurhetjukvikmyndum og sjónvarpsþáttum er 

margbreytilegt og sveiflast eftir vindum ameríska samfélagsins. Áhorfendur vilja t.d. ekki 

horfa á sama söguþráðinn aftur og aftur, það er pláss fyrir allskyns breytingar en innan 

ákveðins ofurhetjuforms.168 Raunar er þetta form útvíkkanalegt þar sem sjónvarpsþættir með 

aðalpersónum sem hafa ekki ofurkrafta sjálfar (en aukapersónur sem eru ofurhetjur) hafa 

verið mjög vinsælir á síðustu árum. Sem dæmi um slíka þætti má nefna: Agent Carter, Agents 

of S.H.I.E.L.D. og Gotham. Einnig braut sjónvarpsveitan Netflix blað með Jessicu Jones 

þáttunum en þar var komin fram kvenkyns ofurhetja sem hvorki klæddist búningi né var 

kynferðislegt viðfang og einnig með Luke Cage en þar var komin fram svört ofurhetja sem 

var ekki í aukahlutverki eins og svo oft áður.169 

Brown telur að vinsælar leiknar ofurhetjukvikmyndir (e. live action superhero films) 

sýni fram á djúpstæðan kvíða bandarísku þjóðarinnar eftir hryðjuverkaárásina 11. september 

2001 en sá atburður hefur verið endurskrifaður aftur og aftur í ofurhetjuhamfaramyndum til 

að hughreysta áhorfendur með myndhverfum hætti – hetjurnar bjarga deginum og breyta þar 

með útkomunni.170. Brown telur að kvíðinn snerti á flötum menningar og á hinum ýmsu 

sviðum kynferðis, kynþáttar, pólitíkur, þjóðerniskenndar, neysluhyggju o.s.frv.171 Reynt sé að 

hughreysta áhorfendur með kvikmyndum um Superman og Captain America sem sýna fram á 

að Ameríka standi enn fremst hernaðarlega og siðferðislega og geti því bægt frá hverskyns 

ógn.172 

                                                      
168 Brown 2017:Loc 121. 
169 Brown 2017:Loc 204-207. 
170 Brown 2017:Loc 307. Þó má segja að það séu ákveðnar vísbendingar um það að langtíma 

áfallið vegna 11. september sé farið að dvína. Því til stuðnings bendir Brown á að Deadpool 

(2016) sé fyrsta ofurhetjukvikmyndin sem stenst freistinguna að takast á við 11. september 

áfallið í gegnum söguþráðinn með því að endurskrifa atburðinn. Áhorfendur tóku 

kvikmyndinni opnum örmum. Má því e.t.v. álykta sem svo að þeir séu loksins tilbúnir til að 

halda áfram að lifa lífinu án þess að takast í sífellu á við þetta sameiginlega áfall. Sjá Brown 

Loc:3276. 
171 Brown 2017:Loc 2. 
172 Brown 2017:Loc 321. 
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Það sem Brown nefnir hinsvegar ekki, en tengist efni þessa kafla, er að eldri og 

djúpstæðari kvíði tengdur kalda stríðinu kraumar undir niðri í söguþræði ofurhetjukvikmynda 

og sjónvarpsþátta. Sami söguheimurinn tilheyrir báðum, en einnig sami dyggi 

áhorfendahópurinn.173 Brown bendir á hversu arðbært þetta sé fyrir afþreyingariðnaðinn þar 

sem áhorfendur halda tryggð við ofurhetjurnar, kaupa varning og koma aftur og aftur að 

sjónvarpsskjánum eða í kvikmyndahúsin. Dygga áhorfendur þyrstir í nýjan skammt af 

ofurhetjuævintýrum sem verða sífellt betri og raunverulegri eftir því sem tölvutækninni 

fleygir fram.174 Því raunverulegri sem kvikmyndirnar eru því raunverulegri verða þær fyrir 

áhorfendur sem fá þar útrás fyrir menningarlegan kvíða. Ofurhetjukvikmyndir og 

sjónvarpsþættir eru hughreystandi á þann hátt að þau minna á einfaldari tíma þegar aðeins 

auðveldara var að bera kennsl á illmennin, t.d. nasista í einkennisbúningi.175 

Áhorfendur taka beinan þátt í ævintýrum ofurhetjanna í gegnum svokölluð páskaegg 

(e. easter eggs) en það eru atriði sem eru vísvitandi falin í myndum, bókum, sjónvarpsþáttum, 

tölvuleikjum og vefsíðum. Þessi páskaegg geta verið falin í textatengslum eða í leikaravali í 

gestahlutverkum. Þau eru oft notuð til að verðlauna dygga aðdáendur og til að styrkja tengsl 

þeirra við þáttinn og veita betri innsýn í söguheiminn. Einnig er gefið út mikið kynningarefni 

á ráðstefnum á borð við Comic Con og í gegnum Facebook Live.176 Dæmi um páskaegg er 

hvernig Stan Lee birtist í gestahlutverki í ofurhetjukvikmyndum og sjónvarpsþáttum en þau 

atvik skipta tugum. Nærvera Lee bætir engu við söguþráðinn en hann segir yfirleitt eitthvað 

fyndið sem flestir áhorfendur kunna að meta og enn frekar þeir sem vita hversu mikil 

goðsögn hann er í myndasöguiðnaðinum. Raunar var það Stan Lee sjálfur sem átti hvað 

mestan heiður af því að efla tengsl lesenda við myndasögur Marvel en það gerði hann með 

„ekki-verðlaununum“, Marvel No-Prize. Aðrir myndasöguútgefendur höfðu verðlaunað 

lesendur fyrir að finna ósamræmi í söguþræði með peningaverðlaunum eða gjöfum og var 

pressað á Marvel útgefandann að gera slíkt hið sama. Stan Lee hóf að birta lesendabréf sem 

bentu á ósamræmi í söguþræði og hjálpaði það öðrum og jafnvel yngri lesendum sem áttu 

erfitt með að nálgast eldri eintök að fá betri innsýn í heim myndasögunnar. Þarna var hægt að 

fá upplýsingar um fyrri atburði og upplifa það að vera í samfélagi lesenda.177 Auk þess setti 

                                                      
173 Brown 2017:Loc 257. 
174 Brown 2017:Loc 271. 
175 Brown 2017:Loc 86. 
176 Brown 2017:Loc 545. 
177 Carlson 2008.  
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Lee á stofn lesendaklúbb fyrir krakka og háskólanemendur sem nefndist The Merry Marvel 

Marching Society og skrifaði um goðsagnakennt lífið hjá Marvel. Fyrir vikið varð hann 

geysivinsæll hjá lesendum sem voru ekki lengur bara lesendur heldur virkir þátttakendur.178 

Myndasöguútgáfan af ofurhetjum átti það til að breytast m.a. hvað varðaði útlit á 

ofurhetjunum, Batman og Superman urðu t.a.m. allt í einu vöðvastæltir og gróteskir á 9. 

áratugnum í The Dark Knight Returns (1986). Í ofurhetjukvikmyndum- og sjónvarpsþáttum 

hefur annað verið upp á teningnum. Leikararnir verða að táknmynd ofurhetjunnar í huga 

áhorfenda í lengri tíma á eftir, þegar minnst er á Iron Man er líklegt að Robert Downey Jr. 

komi upp í huga margra og eins með Arrow og Flash þar sem Stephen Amell og Grant Gustin 

fara með hlutverk þeirra í samnefndum sjónvarpsþáttum.179  

 

Lifað með kjarnorkusprengjunni: Vaxandi kjarnorkukvíði í kalda stríðinu 

Ein af frumþörfum mannsins er að eiga öruggt skjól. Á meðan kalda stríðið stóð yfir var 

kjarnorkuógnin áþreifanleg. Peter N. Stearns segir í bók sinni American Fear: the Causes and 

Consequences of High Anxiety að óttinn hafi orðið að ráðandi tilfinningu í amerísku 

samfélagi í kalda stríðinu.180 Aukinheldur telur hann að spennan sem myndaðist við að taka 

þátt í seinni heimsstyrjöldinni hafi magnast vegna kjarnorkuógnar kalda stríðsins og það hafi 

skilað sér út í tungumálið sem gegnsýrðist af ofsahræðslu. Afleiðing þessa var að bandarískur 

almenningur var í gíslingu hræðsluástands og vænti árásar frá umheiminum nótt sem dag.181 

 

                                                      
178 Robb 2014:194-195. 
179 Brown 2017:Loc 270. 
180 Stearns 2006:75. 
181 Stearns 2008:22. 
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Mynd 16. Jackie Kennedy og Elizabeth Taylor á forsíðu Photoplay (1962). 

Oline Eaton skrifar á svipuðum nótum og Stearns í grein sinni „We must be ready every day, 

all the time: Mid-Twentieth-Century Nuclear Anxiety and Fear of Death in American Life“ 

en þar ræðir hún kaldastríðsótta Bandaríkjamanna og viðbrögð almennings við honum. Ein 

birtingarmynd kvíðans var þörf almennings til að sökkva sér í umfjöllun um Hollywood 

stjörnur og þáverandi forsetafrú, Jackie Kennedy. Voru þetta hugsanlega flóttaviðbrögð 

almennings sem las slúðurfréttir til að forðast aðrar og alvarlegri fréttir. Eaton telur að Jackie 

Kennedy hafi verið táknmynd kjarnorkukvíða í byrjun sjöunda áratugarins þar sem hún stóð 

ávallt við hlið manns síns, John F. Kennedy Bandaríkjaforseta. Á þeim tíma stóð hann í 

ströngu í kjarnorkuviðæðum við Sovétríkin, en það var eitt af veigamestu málunum á 

pólitískum ferli hans.182 Hinn almenni kvíðni borgari fann sér huggun í því að lesa um 

stjörnurnar og forsetafrúna þar sem stjörnulífið er „stanslaust drama“ og lærdómsríkt að sjá 

hvernig stjörnurnar leystu úr vandamálum. Þar með var komið fordæmi hvernig á að bera sig 

sjálfur að við sambærilegar aðstæður.183 Svipað er uppi á teningnum þegar kemur að 

ofurhetjum en þær gefa fordæmi fyrir því hvernig eigi að bregðast við ákveðnum aðstæðum, 

sýna með myndrænum hætti hvernig eigi að taka á hinu óhugsandi. 

Viðvarandi ótti varð fljótlega hluti af daglegu lífi fólks en kaldastríðsástandið sá um 

að viðhalda honum. Skilaboð stjórnvalda voru að kjarnorkusprengjan gæti sprungið hvenær 

sem er, hvar sem er og án viðvörunar. Með þessar upplýsingar í farteskinu töldu margir að 

dagar þeirra væru taldir og að það væri ekki spurning hvort heldur hvenær. Eaton nefnir 

                                                      
182 Sjá nánar hér: https://www.jfklibrary.org/JFK/JFK-in-History/The-Cold-War.aspx  
183 Eaton 2017: 67. 

https://www.jfklibrary.org/JFK/JFK-in-History/The-Cold-War.aspx
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fræðslu- eða áróðursþættina Duck and Cover (1951) en þar var innprentað í börn að 

sprengjan gæti sprungið hvenær sem er ársins, jafnvel á skátafundi og þar sem enginn 

fullorðinn væri til staðar.184  

Þessi undirliggjandi ótti skilaði sér í allar áttir sköpunar eins og kemur fram hjá Lisa 

Szefel í grein hennar: „Critical Thinking as Cold War Weapon: Anxiety, Terror, and the Fate 

of Democracy In Postwar America“ en þar ræðir hún hvernig menntafólk reyndi að bjarga 

því sem bjargað varð eftir seinni heimsstyrjöldina, nefnilega arfleið 

frjálslyndrar/lýðræðislegrar vestrænnar hugsunar.185 Szefel telur að síðari hluti fimmta 

áratugarins og byrjun þess sjötta hafi verið öld gagnrýninnar hugsunar sem endurskapaði 

menningarlegt og pólitískt landslag í háskalegu umhverfi kalda stríðsins.186 Þess má geta að 

það var ákveðin menningarleg gróska í gangi þegar kom að myndasögunni, fræðimenn hafa 

löngum talað um gullöld myndasögunnar sem fæddi af sér frægustu ofurhetjur allra tíma: 

Superman, Batman, Captain America og Wonder Woman.  

William M. Knoblauch ræðir áhrif dægurmenningar og kjarnorkuvígbúnaðar-

kapphlaups í nýlegri bók sinni Nuclear Freeze in a Cold War. The Reagan Administration, 

Cultural Activism and the End of the Arms Race. Knoblauch telur að dægurmenningin hafi 

haft mikilsverð áhrif á hræðsluástand 9. áratugarins og haft áhrif á stefnu, skoðun og vilja 

Bandaríkjastjórnar við að beita kjarnorkuvopnum. Fyrrum leikari var í æðsta embætti 

Bandaríkjanna og höfðu embættismenn meiri áhyggjur af dægurmenningunni en 

fjöldamótmælum andkjarnorkusinna (e. antinucular activism), e.t.v. vegna þess að þeir vissu 

að dægurmenningin gæti snúið almenningsálitinu og skoðun Bandaríkjaforseta.187 Baráttan 

gegn kjarnorkuvopnavæðingu Reagan fór að mestu fram í sjónvarpi, metsölubókum og 

öðrum miðlum. Sem dæmi um þetta nefnir Knoblauch opinbera baráttu 

vinsældarvísindamannsins Carl Sagan sem varaði almenning við kjarnorkuvetri þ.e. þeirri 

kenningu að ef til kjarnorkustríðs myndi koma myndi það leiða af sér gífurlega kólnum í 

lofthjúpi jarðar vegna sóts sem hindraði að sólarljós kæmist til jarðar. Þessi barátta var 

árangursrík og hafði áhrif á stefnu stjórnvalda og varð þess valdandi að diplómatískur 

sáttatónn heyrðist í stað herskárra yfirlýsinga sem gengu út á „sigur“ í kjarnorkustríði, 

                                                      
184 Eaton 2017: 69. 
185 Szefel 2017:34. 
186 Szefel 2017:35. 
187 Knoblauch 2017:xi. 
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„ásættanlegt mannfall“ og að „lifa af“ kjarnorkuvetur.188 Annað dæmi um birtingarmynd 

kjarnorkuóttans og þrýstings dægurmenningarinnar er forsíða Times frá 1982.189 

 

Mynd 17. Skjáskot af forsíðu Time tímaritsins frá 1982. 

Á forsíðunni birtist lesendum óhugnanleg framtíðarsýn, kjarnorkusveppaský með ófrýnilegu 

andliti og flennistórri fyrirsögn: „Hugsað um það sem er óhugsandi. Vaxandi ótti við 

kjarnorkustríð“.190 Á forsíðunni var ótti lesenda myndgerður í einu vinsælasta og víðlesnasta 

tímariti Bandaríkjanna. Landsmenn höfðu lifað með kjarnorkusprengjunni hátt í fjóra áratugi 

en kjarnorkuóhöpp höfðu sett strik í reikninginn og minnt fólk á hætturnar sem fylgdu þessari 

gríðarlega varasömu orku. Auk þess jókst stjórnmálaspenna á heimsvísu (e. geopolitical) eins 

og gagnvart Íran og Sovétríkjunum frekar á óttann. Kalda stríðið var að færast í aukana eftir 

nokkuð friðsamt tímabil 8. áratugarins og öllum var ljóst að það stefndi í óefni.191  

Knoblauch telur raunar að Ameríkanar hafi ávallt verið heillaðir af heimsenda.192 Ein 

birtingarmynd þess var hversu vinsælar kristnar bækur urðu á þessu tímabili en þær fjölluðu 

um tengsl Biblíunnar við kjarnorkusprengjuna.193 Þjóðin undirbjó sig líka með ýmiskonar 

búnaði og sprengjuskýlin komust aftur í tísku en þau höfðu selst vel á 6. áratugnum. Í huga 

almennings var heimsendir yfirvofandi. Þetta var raunhæfur möguleiki þar sem 

                                                      
188 Knoblauch 2017:x. 
189 Á þessum tíma voru gerðar margar kjarnorkutengdar kvikmyndir (bæði fyrir sjónvarp og hvíta 

tjaldið): The Atomic Cafe (1982), War Games (1983), Testament (1983), The Day After (1983), 

Threads (1984) og The Manhattan Project (1986) svo fáeinar séu nefndar. 
190 „Thinking the Unthinkable. Rising Fears About Nuclear War“. Þýðing mín. 
191 Þess má geta að The New York Times birti svipaða grein í maí 2017 sem nefndist: „Thinking the 

Unthinkable with North Korea“ sem sýnir fram á framhald kjarnorkukvíðans í nútímanum í tengslum 

við Donald Trump og vekur upp hugrenningartengsl við þessa frægu forsíðu Times. Sjá Allison 2017. 
192 Knoblauch 2017:2. 
193 Knoblauch segir að allt frá því að kjarnorkusprengjan var kynnt til sögunnar hafi höfundar sem 

skrifuðu á kristilegum nótum skrifað um tengslin á milli kjarnorkusprengjunnar og heimsenda. Þessi 

skrif færðust nokkuð í aukana á 8. og 9. áratugnum þar sem t.a.m. verkið The Late Great Planet Earth 

kom út eftir Hal Lindsey (1970) en sú bók varð metsölubók áratugarins og fjöldinn allur af svipuðum 
bókum kom út eftir þetta.  
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embættismenn Reagan sögðust vera reiðubúnir til að grípa til kjarnorkuvopna hvenær sem 

þess þyrfti.194 Stjórnin kom sér upp stóru vopnabúri en það var líka ótvírætt merki þess að 

kjarnorkustyrjöld væri í vændum. Árið 1981 taldi nærri helmingur þjóðarinnar að 

kjarnorkustríð væri möguleiki en tveimur árum seinna hafði svarmöguleikinn breyst í „viss 

um að ég mun deyja í kjarnorkustríði“. Á aðeins tveimur árum breyttist skoðun þjóðarinnar úr 

„það gæti komið stríð“ í „ég mun örugglega deyja í stríðinu“.195 

Margar milljónir tóku þátt í starfi hópa sem börðust gegn kjarnorkuvopnum. Allar 

starfsstéttir tóku þar höndum saman enda sameiginleg ógn sem blasti við með Nuclear Freeze 

hreyfinguna í fararbroddi en Reagan sagði hana „hættulega“.196 Forsetanum var ekki haggað 

fyrr en hann sá sérstaka forsýningu af kvikmyndinni The Day After (1983). Knoblauch telur 

að kvikmyndamiðillinn hafi verið áhrifaríkur til að hafa áhrif á forsetann þar sem Reagan var 

áður leikari. Mótmæli landsmanna höfðu ekki haft áhrif á hann en kvikmyndin gerði það sem 

sýnir að mati Knoblauch mátt dægurmenningarinnar.197  

Knoblauch gerir ekki mikið úr ótta samtímans og telur að þeir sem fæddir eru eftir að 

kalda stríðinu lauk telji kjarnorkugereyðingu vera fjarlæga hugmynd en bætir við að enn sé 

hætta á því að hryðjuverkjamenn komist yfir kjarnorkuvopn. 198 Þetta verður að teljast nokkuð 

sérstakt þar sem spennan á Kóreuskaga er síst minni eftir að óstöðugur leiðtogi tók við æðsta 

embætti Bandaríkjanna sem setur veröldina í hættu og fer engin kynslóð varhluta af þeirri 

kjarnorkuumfjöllun sem hefur átt sér stað undanfarin misseri. Þegar litið er til vinsælla 

sjónvarpsþátta má sjá að kjarnorkusprengjan er handritshöfundum ofurhetjuþátta hugleikin. 

Arfleið óttans frá kalda stríðinu birtist áfram í dægurmenningunni og einkum í 

miklum áhuga á ofurhetjum, leikurunum sjálfum og söguþræðinum sem tekur á 

menningarlegum kvíða samtímans eins og næst verður fjallað um. 

 

Ofurhetjur nútímans: Samfélagsmiðlar, kjarnorkuótti og kaþarsis 

Áhorfendur ofurhetjuþátta fá einkum tvenns konar útrás fyrir ótta þegar þeir horfa á slíka 

þætti, annars vegar með því að horfa á sjálfa þættina og hinsvegar með því að fylgjast með 

stjörnum sjónvarpsþáttanna á samfélagsmiðlum. Áhorfendur tengjast þar 

                                                      
194 Knoblauch 2017:4. 
195 Knoblauch 2017:5. 
196 Knoblauch 2017:7. 
197 Knoblauch 2017:105. 
198 Knoblauch 2017:108-109. 
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ofurhetjunum/leikurunum tilfinningaböndum en eins og áður sagði renna leikarar og 

ofurhetjur oft saman í huga áhorfenda. Aðdáendur sem taka þátt í Facebook Live 

útsendingunni fá þar með beinan aðgang að ofurhetjunni sinni sem viðheldur áhuga þeirra á 

ofurhetjuþáttunum en til þess er einmitt leikurinn gerður samkvæmt Mélanie Bourdaa og 

Bertha Chin. Í grein þeirra „World and Fandom Building. Extending the Universe of Arrow 

in Arrow 2.5“ benda þær á að það sé til ofgnótt af efni fyrir hinn almenna áhorfanda og 

framleiðendur sjónvarpsþátta þurfi því að beita sér fyrir því að búa til trygga aðdáendur sem 

sökkva sér í allt sem þeim viðkemur. Sjónvarpsiðnaður nútímans leitast við að búa til 

heildstæða skemmtun í sjónvarpi, leikjum og á samfélagsmiðlum.199 Áhorfendur geta líka 

haft áhrif á söguþráðinn með því að stinga upp á hinu og þessu eða setja pressu á 

handritshöfunda að koma ákveðnum pörum saman. Þetta leiðir af sér að áhorfendur taka 

fullan þátt í áhorfinu, tjalda meira en til einnar nætur og treysta á ofurhetjurnar til að vísa 

leiðina þegar samtímaerfiðleikar steðja að en kjarnorkuótti er þar ekki undanskilinn eins og 

sýnt verður fram á í næstu köflum. 

 

Mynd 18. Skjáskot af Danielle Panabaker sem leikur Caitlin  

Frost/Killer Frost tekur á móti spurningum á Facebook Live 2. maí 2017.  

Rúmlega ellefu þúsund manns taka þátt (hlusta/spyrja spurninga). 

Ofurhetjurnar eru fyrirmynd almennings rétt eins og stjörnurnar í Hollywood en eins og kom 

fram í grein Oline Eaton kviknaði þessi áhugi í kalda stríðinu. Hugsanlega var þar um 

raunveruleikaflótta að ræða, að sökkva sér í slúðurfréttir fremur en „alvöru“ fréttir. Komið er 

                                                      
199 Iaccino, Barker og Wiatrowski 2017:177. 
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inn á þennan punkt í bókinni The Psychology of Superheros. An Unothorized Exploration þar 

sem ritstjórinn Robin S. Rosenberg segir: 

But from each superhero’s struggle and actions, I had the opportunity 

to learn something about myself, as you may have learned about 

yourself through your favorite superhero’s struggle. Their moral 

journeys serve as models for our own journeys. We get to “try on” a 

view of morality or style of leadership by immersing ourselves in a 

superhero’s story. 

Með því að prófa hin ýmsu hlutverk og það sem ofurhetjan tekur sér fyrir hendur upplifa 

áhorfendur ákveðið kaþarsis því þar fá þeir leiðbeiningar um hvað þeir gætu hugsanlega tekið 

til bragðs ef þetta eða hitt kæmi upp og takast þar með á við óttann með hjálp 

ofurhetjunnar.200 En hvaða ótti er þetta sem bandarískir áhorfendur glíma við? Til þess að 

reyna að svara þessari spurningu er vert að líta til óttarannsóknar Chapman háskóla en þar er 

leitast við að mæla ótta hjá hinum almenna amerískra borgara og skrásetja helstu orsakavalda 

hans. Rannsóknin snýr að því að leita vísbendinga um hvernig ótti landsmanna breytist og 

hver sé algengastur. Árið 2016 óttuðust flestir spillta ríkisstjórn eða 60,6% en 31,5% sögðust 

óttast kjarnorkuárás mest.201 

 

Mynd 19. Skjáskot af því sem vakti ótta hjá Bandaríkjamönnum árið 2016 

 

                                                      
200 Áhorfendur upplifa spennulosun/kaþarsis sem svipar til þess sem unnendur hrollvekna upplifa við 

áhorf hennar þar sem hræðsla, hreinsun og kaþarsis skiptast á. Sjá nánar í grein Úlfhildar Dagsdóttur 

„Af-skræmingar, af-myndanir og aðrar formlegar árásir. Hrollvekjan í daglegu lífi og starfi“ í Heimur 

Kvikmyndanna 1999 (Guðni Elísson ritstýrði). 
201 Chapman University 2016. Sjá einnig: Sederholm, Carl H. 2017. 
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Eins og sjá má á nýbirtum niðurstöðum Chapman háskólans frá 2017 hefur óttinn um spillta 

ríkisstjórn aukist sem og við Norður-Kóreu og kjarnorkuvopn (farið upp í 39%) en athygli 

vekur að nærri helmingur þátttakenda óttast að Norður Kórea grípi til vopna (sem líklegast 

yrðu kjarnorkuvopn). 

 

Mynd 20. Skjáskot af því sem vakti ótta hjá Bandaríkjamönnum árið 2017. 

Spillt ríkisstjórn er miðlægt þema í ofurhetjukvikmyndum og -sjónvarpsþáttum t.d. Captain 

America: The Winter Soldier og Agents of S.H.I.E.L.D.202 Jeffrey A. Brown ræðir ákveðna 

togstreitu sem kemur upp hjá Captain America í ofannefndri kvikmynd en hann segir: 

„Through the stalwart heroism of Captain America, the nation is still presented as 

championing freedom and individual rights despite any attempts to curtail those freedoms by 

possibly corrupt government organizations under the rhetoric of security.“ Þarna mætast því 

fortíð og nútíð, ameríska hetjan sem skarar framúr og tekur á spilltri stjórnsýslu til að sefa 

áhorfendur. Frelsishetjur bjarga málunum, jafnvel þótt þær komi úr fortíðinni. Nútíðin er öllu 

erfiðari fyrir þær í meðhöndlun því af öryggisástæðum þarf að takmarka persónulegt frelsi 

þegnanna og fylgjast betur með þeim.203 Í hinni dæmigerðu kjarnorkukvíðafrásögn kemst 

illmenni yfir kjarnorkuvopn og hyggst beita því gegn saklausum borgurum, þeim sem 

ofurhetjan leitast við að vernda. Yfirleitt nær ofurhetjan að bjarga borgurunum og skila 

                                                      
202 Í stað þess að berjast við erlenda óvini þarf Captain America að berjast við spillta stjórn 

Bandaríkjanna. Í Agents of S.H.I.E.L.D. þurfa ofurhetjurnar og liðsmenn S.H.I.E.L.D. að berjast á 

móti spilltu kerfi t.d. þingmönnum sem vilja útrýma þeim sem hafa ofurkrafta. Tungutak Trump 

stjórnarinnar spilar stóra rullu í þætti sem frumsýndur var 2. maí 2017 (s4:e20) en þar er aftur og aftur 

talað um svokallaðar alternative facts. Með myndhverfum hætti er þarna bent á ágalla bandarísku 

ríkisstjórnarinnar þar sem lygar eru ekki lygar heldur „annarskonar sannleikur“ eða sannlíki. 
203 Brown 2017:Loc 2353. 
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kjarnorkuvopninu aftur til stjórnvalda/hersins en þó hafa Arrow og Legends of Tomorrow 

þættirnir kannað hvað gerist ef sprengjan springur. Handritshöfundar Arrow fóru á móti 

viðteknum væntingum áhorfenda þegar þeir spurðu áleitinnar spurningar: „Hvað myndi 

gerast ef illmenni næði að senda kjarnorkusprengju frá Rússlandi til Bandaríkjanna? Það væri 

engin leið til að stoppa hana - einungis minnka mannfall með því að velja frekar smábæ en 

stórborg?“. Þessi þáttur magnaði upp kjarnorkukvíða áhorfenda og tók mjög á þá. Sú 

staðreynd að enginn hafi komið í veg fyrir kjarnorkusprengingu í ofurhetjuþætti var áfall út af 

fyrir sig þar sem áhorfendur treysta yfirleitt á að ofurhetjan bjargi deginum. Sem dæmi um 

þetta má taka áfall blaðamanns Forbes en það tók hann þrjá daga að geta skrifað um þennan 

þátt þar sem hann var í miklu uppnámi og haldinn nokkurskonar kjarnorkukvíða því opnað 

var fyrir spurninguna „Hvað ef?“ í stað þess að loka fyrir möguleikann með öllu.204 

Þessi kjarnorkukvíði er áþreifanlegur í þáttum eins og Arrow, Supergirl og Legends of 

Tomorrow en þættirnir deila allir sama DC Comics söguheiminum.205 Ótti landsmanna úr 

könnun Chapman háskóla virðist því hafa skilað sér inn í ofurhetjuþætti með beinum hætti 

t.d. í Arrow þar sem spillt stjórnkerfi verður þess valdandi að kjarnorkusprengjan springur 

með tilheyrandi mannfalli í smábæ. 

 

Arrow: Nútímalegar ofurhetjur sem þekkja ótta áhorfenda og bregðast við honum 

Ofurhetjuþættir byggja á ákveðnum sáttmála á milli handritshöfunda og áhorfenda um 

persónur, tilurð ofurkrafta, skipan heimsmála og samtímalega atburði. Áhorfendur samþykkja 

ofurkrafta og ýmislegt sem gæti tæpast átt sér stað í raunveruleikanum en handritshöfundar 

halda sig innan ákveðins ramma ofurhetjugreinarinnar sem myndasagan kynnti til sögunnar á 

upphafsárum sínum. Arrow þættirnir vísa reglulega í dægurmenningu nútímans, í 21. þætti 

fimmtu seríu sem ber nafnið „Honor thy Father“ ræðir Oliver Queen um Kardashian 

systurnar og vísar þar með í raunveruleikasjónvarp sem áhorfendur þekkja til.206 Áhorfendur 

geta því gengið að því sem vísu að handritshöfundar fjalli um það sem er efst á baugi hverju 

sinni og takist á við það sem áhorfendur gætu hugsanlega haft áhyggjur af og leysi úr 

vandamálunum með myndhverfum hætti. 

                                                      
204 Tassi 2016.  
205 Söguheimurinn líkist mjög Ameríku nútímans (vísanir í dægurmenningu, mikið skeggrætt um 

samtímaatburði og dægurmenningu Ameríku, POTUS/forseta Bandaríkjanna o.s.frv. 
206 Iaccino, Barker og Wiatrowski 2017:22. 
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Arrow þættirnir eru byggðir á DC Comics myndsöguhetjunni Green Arrow og hefur 

að mati fræðimanna og gagnrýnenda gengið vel að flétta saman myndasögulegan uppruna og 

færa ofurhetjurnar inn í nútímann.207 Þættirnir eru sambland af endurliti og söguþræði í 

rauntíma en í byrjun hvers þáttar er upprunasaga Arrow rakin. Ofurhetjan hefur borið 

mismunandi nöfn eftir söguframvindu, þ.e. Vigilante, Hood, Green Arrow á vegferð sinni til 

að verða að Arrow (í samræmi við nafn þáttarins). Maðurinn undir hettunni er 

billjónamæringurinn Oliver Queen sem varð skipreka á eyju og talinn af í fimm ár. Hann 

snéri þá aftur heim til sín í Star City en sem gjörbreyttur maður. Við heimkomuna kom 

fljótlega í ljós að hann á harma að hefna en faðir hans hafði látið eftir sig lista yfir 

glæpamenn sem Oliver taldi að þyrfti að taka úr umferð. Hann umbreytist því í sjálfskipaðan 

löggæslumann (e. vigilante) sem berst gegn glæpum en eftir því sem bætist í fylgdarlið hans 

verður minna um dráp og meira um löggæslu. Endurlitin beina kastljósinu að vegferð Oliver 

Queen frá því að vera ungur glaumgosi yfir í að vera bardagamaður með mikla reynslu. Þessi 

vegferð er þyrnum stráð og mörgum siðferðislegum spurningum varpað fram. Arrow er 

nokkuð þjökuð ofurhetja sem þjáist af mikilli eftirsjá vegna fyrri hegðunar. Það er ekki fyrr 

en hann er kominn með fylgdarlið sem hann verður alvöru ofurhetja og farið er ofan í 

saumana á togstreitunni milli miskunnarlausa morðingjans og ofurhetjunnar. Fylgdarlið hans 

samanstendur af hermanninum John Diggle, hakkaranum Felicity Smoak og fleiri ofurhetjum 

en þættirnir gerast í sama söguheimi og Flash og Supergirl. Lisa Perdiago hefur fjallað um 

muninn á milli Arrow og Flash en hann liggur einkum í því að Arrow valdi að vera hetja og 

æfði sig í bardagalistum og kom sér upp vopnabúri á meðan Flash fékk „óvart“ ofurkrafta. 

Perdiago segir þetta vera tilfallandi umbreytingu á móti færni sem krefst mikillar vinnu og 

þjálfunar. Hún bendir um leið á að þetta sé aldagamalt rifrildi og er þá líkast til að vísa í 

samanburðinn á Superman og Batman en sá fyrrnefndi er með „alvöru“ ofurkrafta á meðan sá 

síðarnefndi ákvað að verða ofurhetja þ.e. þjálfaði sig upp í það og kom sér upp 

ofurhetjubúnaði.208 

Í bókinni Arrow and Superhero Television: Essays on Themes and Characters of the 

Series sem James F. Iaccino, Cory Barker og Myc Waitrowski ritstýra, er bent á að ofurhetjur 

og myndasöguaðlaganir hafi verið mjög arðbærar fyrir stóru Hollywood kvikmyndaverin í 

                                                      
207 Handritshöfundar/framleiðendur eru Greg Berlanti, Marc Guggenheim og Andrew Kreisberg en 

myndasöguhöfundar eru Mort Weisinger og George Papp. 
208 Iaccino, Barker og Wiatrowski 2017:24. 
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fjóra áratugi. Sem dæmi nefna þeir Superman kvikmyndirnar á 9. áratugnum, Batman 

kvikmyndirnar á 10. áratugnum og X-men og Spiderman kvikmyndirnar upp úr aldamótunum 

síðustu. Ofurhetjukvikmyndir eru vinsælli en nokkru sinni fyrr og eru fimm af ellefu 

arðbærustu kvikmyndum ársins 2016 myndasöguaðlaganir, þ.e. Captain America: Civil War, 

Deadpool, Batman vs. Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, X-men Apocalypse og 

Doctor Strange. Sama má segja um árið 2017 en þá voru kvikmyndirnar Spiderman: 

Homecoming, Guardian of the Galaxy Vol. 2, Thor: Ragnarok, Wonder Woman og Justice 

League ofarlega yfir vinsælustu kvikmyndirnar í aðsóknartölum kvikmyndahúsanna. Þessar 

kvikmyndir tengjast margar hverjar sama söguheiminum og búa yfir ýmsum 

frásagnartengslum, en söguþráðurinn hverfist um einstaka ofurhetju eða teymisvinnu þeirra á 

milli.209 Hið sama hefur átt sér stað í vinsælum sjónvarpsþáttum á borð við Arrow, Flash, 

Legends of Tomorrow og Supergirl þar sem hver ofurhetja er stjarna heillar þáttaraðar en 

einstaka sinnum er teymisvinna þeirra á milli og skarast þættirnir því sem eykur áhorf og 

áhuga áhorfenda.210 

Ofurhetjuumfjallanir hafa verið aðeins minna áberandi í sjónvarpi en í kvikmyndum 

en a.m.k. eitt vinsælt ofurhetjuverk hefur verið í sýningu á hverjum áratug síðan á 6. 

áratugnum. Smallville (2001-2011) þættirnir fjölluðu um unglingsár Clark Kent/Superman 

voru farsælir í heilan áratug og komu margar ofurhetjur fram þar á borð við Supergirl og 

Arrow sem síðar áttu eftir að eiga sinn eigin þátt en þó með nokkuð breyttu sniði. Eftir að 

Smallville rann sitt skeið reið Arrow á vaðið árið 2012 og mældist með hæsta áhorf hjá 

sjónvarpsstöðinni CW í þrjú ár. Arrow hefur ákveðna sérstöðu þar sem hann festi 

sjónvarpsofurhetjur í sessi að mati Iaccino, Barker og Wiatrowski. Þeir fengu eins og áður 

sagði mikið lof hjá áhorfendum sem og gagnrýnendum en þeir kunnu vel að meta hörkulegt 

raunsæið, vel samsett slagsmálaatriði og hversu vel var haldið í upphaflegu atriði 

myndasögunnar: 

Caped and masked crusaders are inescapable and central to the 

modern media experience. They dominate film and television screens, 

but the conversation surrounding them—fan chatter and productions, 

critical reception and industry reporting —extends onto our 

computers, smartphones, tablets, web browsers, and social feeds211 

                                                      
209 Iaccino, Barker og Wiatrowski 2017:1. 
210 Skv. áhorfstölum eykst áhorfið, sjá Mitovich 2017. 
211 Iaccino, Barker og Wiatrowski 2017:2. 
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Með því að leggja áherslu á vinsældir ofurhetjunnar, stöðu hennar í nútímasamfélagi og á 

öllum miðlum vilja Iaccino, Barker og Wiatrowski undirstika hvers vegna ofurhetjufrásagnir 

á borð við Arrow eigi erindi við fræðafólk. Þeir telja að það sé engin tilviljun að ofurhetjur á 

borð við Arrow hafi slegið í gegn núna þar sem tæknileg kunnátta sé til staðar hjá 

framleiðendum til að framleiða slíka þætti. Persónuleg dagskrá hefur færst í aukana á veitum 

á borð við Netflix, Hulu og Amazon Prime en þar með hafa áhorfendamælingar á borð við 

Nielsen orðið úreltar og fylgst er með áhorfendum á annan máta hjá streymisveitunum 

sjálfum.212 

Lisa Perdigao segir í kafla sínum „„I must become something else“. The evolution of 

the CW’s Arrow“ að það sé ógrynni af tölvuskjáum til staðar í Arrow þáttunum sem dragi 

upp ákveðna mynd af þeim atburðum sem eiga sér þar stað. Það sem á sér stað á 

tölvuskjánum keyrir oft söguþráðinn áfram, rammar hann inn og sýnir viðtökur sögupersóna 

innan söguheimsins. Um leið fá áhorfendur að sjá hvernig ofurhetjufrásögnin hefur verið 

algjörlega hugsuð upp á nýtt á margmiðlunaröld.213 Þrátt fyrir að vera endurhugsuð breytast 

þó fastir liðir ofurhetjufrásagnarinnar aldrei, t.d. illmennin sem vilja rústa heiminum og 

hagnast í leiðinni, en nokkur þeirra virðast vera lífseigari en önnur. Illmennið Damien Darhk 

er dæmi um eitt slíkt en Arrow teymið átti í fullu fangi með að halda honum í skefjum. 

Í 21. þætti fjórðu seríu sem nefnist „Monument Point“ kemst Darhk yfir 

kjarnorkusprengjur í Rússlandi. Arrow og lið hans ná að stoppa allar nema eina sem springur 

í skálduðum smábæ nálægt Washington og tugir þúsunda borgara láta lífið. Það er að finna 

ákveðinn trúarlegan undirtón í þættinum þar sem talað er um Genesis sem vísar til 

sköpunarsögunnar í fyrstu Mósesbók og tilvísun í nútíma örkina hans Nóa. Darhk ætlar sér að 

gjöreyða jörðinni með kjarnorkuvopnum og byrja upp á nýtt í nokkurskonar örk sem hann 

hefur smíðað sem getur staðið af sér hörmungarnar. Þar að auki styrkjast ofurkraftar hans við 

mikið mannfall. Þátturinn byrjar á ringulreið í herstöð í Rússlandi þar sem Rússar hafa verið 

læstir út úr kerfinu, tæknimenn fá ekki rönd við reist. Það kemur í ljós að Darhk hefur nýtt sér 

algórythma A.R.G.U.S. (nokkurskonar FBI eða CIA stofnun í þáttunum) sem getur náð stjórn 

á kjarnaoddum um allan heim. Forsetanum er kunnugt um málið sem og 

varnarmálaráðherranum en þeir vilja ekki hafa hátt um það (þöggun stjórnvalda). Arrow og 

                                                      
212 Iaccino, Barker og Wiatrowski 2017:3. Netflix hefur verið aðsópsmikil sjónvarpsveita þegar kemur 

að því að framleiða ofurhetjuseríur en einnig tekið Arrow til sýningar sem og fleiri ofurhetjuþætti. 
213 Iaccino, Barker og Wiatrowski 2017:23. 
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lið hans ná að lokum að afstýra öllum kjarnorkusprengjunum nema einni. Felicity Smoak er 

sem áður sagði tölvusnillingur og hakkari. Á meðan hún reynir að afstýra árásunum segir hún 

að kjarnorkusprengjur séu erfiðar í meðhöndlun og það sé ástæða fyrir því að þær hafi verið 

hannaðar þannig að það væri ekki hægt að koma þeim af leið. Þarna þurfa áhorfendur að setja 

sig í spor þeirra sem þurfa að ákveða ásættanlegt mannfall en því fylgja ýmsar siðferðislegar 

spurningar. Arrow teymið finnur ekki aðra leið en að senda kjarnorkusprengjuna á fáfarnari 

stað, friðsælan bæ sem heitir Havenrock (skáldaður bær nálægt Washington DC). Smábærinn 

er sýndur með gulum húsum og kirkjuturni, baðaður í sólarljósi þar sem fuglasöngur fyllir 

loftið. Kjarnorkusprengjan springur með tilheyrandi sveppaskýi og eyðileggingin er algjör. 

Tugir þúsunda láta lífið. Felicity Smoak huggar sig við það að hún bjargaði milljónum en 

fórnaði þúsundum. 

 

Mynd 21. Kjarnorkusprenging springur í friðsæla smábænum Havenrock. 

Skýringuna á því hversu hratt er farið yfir sögu má líklega finna í því að ofurhetjuþættir hafa 

yfir sér nokkuð létt yfirbragð (mismikið þó) og er skemmtanagildið látið ráða för. Þættirnir 

eru að einhverju leyti leikvöllur kvíðans þar sem hinar ýmsu útfærslur af ótta eru spilaðar í 

stutta stund en án þess að staldra lengi við katastrófur. Takturinn kemur úr ofurhetju 

myndasögublöðum og kvikmyndum en þar þarf að hafa hraðar hendur þar sem næsta verkefni 

er ávallt handan hornsins. Ofurhetjurnar hafa hreinlega ekki tíma til þess að staldra við og 

barma sér þar sem formið býður ekki upp á langvarandi dramatískan söguþráð en 

raunveruleikinn hefur víst nóg af slíku fyrir áhorfendur heima í stofu. Það er til staðar 

ákveðið samkomulag milli áhorfenda og greinarinnar, þ.e. að samþykkja hina 
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ævintýralegustu hluti án þess að staldra við og velta því of mikið fyrir sér – annað myndi 

einfaldlega eyðileggja töfra frásagnarinnar. Sama má segja um ógnvænlega atburði, ef dvalið 

er of lengi við þá eru þeir ekki leystir, hvorki í þættinum né í undirmeðvitund áhorfenda. 

Áhorfendur voru í miklu áfalli yfir þessum þætti og eins og áður sagði tók það 

blaðamann Forbes, Paul Tassi, þrjá daga að geta skrifað um ofannefndan Arrow þátt. Hann 

segir í grein sinni „This Week “Arrow” Dropped A Literal And Figurative Nuke On the 

Entire DC TV Universe“ að það séu vissulega til fordæmi fyrir því að Arrow þættirnir leyfi 

illmennum að komast upp með illvirki sín án þess að vera stoppaðir en að hann sé mjög 

ósáttur með þennan þátt og að söguheimurinn allur sé undir. Tassi ræðir hvernig Darhk hafi 

sent kjarnorkusprengjurnar af stað og Felicity hafi náð að stoppa þær allar af nema eina. Í því 

tilviki brá hún á það ráð að breyta GPS merki kjarnorkusprengjunnar svo hún myndi fara á 

friðsælan smábæ í stað stórborgar. Þetta truflar blaðamanninn mikið þ.e. að þátturinn hafi 

leyft kjarnorkusprengju frá Rússlandi að drepa tugi þúsunda manns en hann segir: „That’s 

correct. Arrow just allowed a nuclear missile fired from Russia to the US to detonate and kill 

tens of thousands of people“.214 Í þessum orðum má finna gamalkunna kaldastríðsorðræðu, 

það er algjörlega fráleitt að leyfa Rússlandi að sprengja Ameríku. Tassi segir ennfremur að 

söguþráðurinn sé algjörlega bilaður og það hljóti að vera takmörk fyrir hversu langt sé 

gengið. Honum finnst ennfremur að það hafi ekki verið gert nóg úr þessu í þættinum og 

bendir á að kjarnorkusprengja í Ameríku myndi vera stóratburður, stærri en nokkur annar í 

sögu landsins. Tassi hefur einnig áhyggjur af því hvernig þættirnir muni meðhöndla þennan 

stóratburð sem hann telur að muni breyta öllum DC heiminum.215 

Á orðfærinu má sjá að Tassi er mjög ósáttur við persónuna Felicity en gagnrýnin á 

hana kom einum aðalhandritshöfundi/framleiðanda Arrow, Marc Guggenheim, nokkuð á 

óvart en í viðtali stuttu eftir sýningu þáttarins sagði hann: „We were all taken aback, not in a 

bad way, but just surprised, that there was so much outrage over Felicity’s actions in episode 

421. That people were upset at Felicity somehow, for saving Monument Point, at the expense 

of Havenrock“.216 Það að kjarnorkusprengjan hafi vakið upp svo sterkar tilfinningar hjá 

áhorfendum gefur vísbendingar um að undir niðri kraumi mikill kjarnorkukvíði sem ekki sér 

                                                      
214 Tassi 2016. 
215 Tassi 2016. Svipaður atburður átti sér stað í 6. seríu sjónvarpsþáttarins 24 (2001-2014) en þar 

sprakk kjarnorkusprengja í bænum Valencia í Kaliforníu. Áhorfendur brugðust sumir hverjir ókvæða 

við og bentu á að raunverulegir hryðjuverkamenn gætu leikið þetta eftir. Sjá James 2007. 
216 Ge 2016. 
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fyrir endann á þó svo að kalda stríðinu eigi að vera lokið. Það að velja minni bæinn er alls 

ekki hughreystandi fyrir áhorfendur sem vildu að ofurhetjan myndi bjarga málunum, þeir 

þurftu á hetju að halda og fullvissu um að allt yrði í lagi ef til kastanna kæmi. Ef hugsað er til 

rannsóknar Chapman háskólans um ótta landsmanna má sjá að kjarnorkuótti er vissulega 

undirliggjandi ótti sem fer vaxandi með árunum. 

Rory Regan/Ragman kemur inn í þættina í 5. seríu Arrow. Hann er eini eftirlifandi 

maðurinn eftir kjarnorkusprengjuna í Havenrock en hann komst lífs af með því að vera undir 

svokölluðum Devarim lörfum sem vernduðu hann gegn sprengingunni (biblíutengdir larfar 

frá tímum Móses). Hann snýr til Star City til þess að hefna sín á þeim fyrirtækjum sem gerðu 

Darhk kleift að ná valdi á kjarnorkusprengjunni sem varð öllum að bana í bænum hans. 

Ragman gengur síðar til liðs við Arrow liðið en vekur um leið upp ákveðnar siðferðislegar 

spurningar um afleiðingar kjarnorkusprengjunnar og mannfallið sem varð í Havenrock. Þarna 

er Felicity komin í návígi við mann sem missti allt í sprengingunni og í stað þess að hugga 

sig við að mannfallið var minna en ella finnur hún fyrir mikilli sektarkennd. Þau sættast þó og 

halda áfram að vinna saman. Þarna er aðeins komið til móts við þá sem gagnrýndu hversu 

hratt handritshöfundar skautuðu yfir þennan stóratburð sem kannski var ekkert svo stór miðað 

við allt annað sem gerist í þessum þáttum? Í veröld þar sem töfrar og ofurkraftar ráða ríkjum, 

hægt er að lífga við manneskjur og ferðast í aðra hliðstæða heima er kannski ekki eins mikið 

undir og í raunveruleikanum.  

Í 12. þætti fimmtu seríu Arrow sem nefnist „Bratva“ springur önnur 

kjarnorkusprengja en í þetta sinn í Rússlandi. Sprengjan springur vegna spillts bandarísks 

hershöfðingja sem stal sprengjunni og ætlaði að selja hana. Hann er háttsettur í stjórnkerfinu 

en þar er spilað inn á kjarnorkuótta áhorfenda þ.e. að kjarnorkusprengjurnar geti komist í 

hendur illmenna. Ragman dregur í sig kjarnorkusprengjuna sem eyðileggur larfana, 

ofurhetjubúninginn hans og situr hann því eftir án ofurkrafta sinna. Þarna fæst ákveðið 

jafnvægi með því að láta kjarnorkusprengju springa í Rússlandi, sú sem sprakk í 

Bandaríkjunum kom jú úr þeirra vopnabúri en kalda stríðið og togstreitan við Rússa er enn 

lifandi í hugum margra áhorfenda sem fá þarna ákveðna hefnd ef svo má að orði komast. 

Bandaríkin sýndu þarna fram á hernaðarlega yfirburði sína með því að forða mannfalli í 

Rússlandi, eina sem tapaðist voru ofurhetjukraftar bandarískrar hetju af gyðingaættum. 

Kaldastríðsorðræðan um hernaðarlega og siðferðilega yfirburði sem og vísindalega er þarna á 

ferð. 
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Í 20. þætti fimmtu seríu sem nefnist „Underneath“ lokast Oliver/Arrow og Felicity 

inni í leynilegu neðanjarðarbyrgi ofurhetjuhópsins. Oliver reynir hvað hann getur að opna 

hurðina en tilkynnir svo Felicity að það sé næsta ómögulegt þar sem að hurðin sé gerð úr 

sérstakri álblöndu frá bandaríska ríkinu sem sé þeim eiginleikum gædd að geta varist 

kjarnorkusprengingu. Felicity spyr hann hvort hann sé í alvöru að segja að ef að þau hefðu 

kjarnorkusprengju þarna niðri myndi það ekki virka? Í þessu samtali eru yfirburðir 

kjarnorkuvarna Bandaríkjanna reifaðir, vísindalegt og hernaðarlegt forskot er áréttað. Þetta 

sefar hugsanlega ótta áhorfenda sem eru líklega á nálum eftir fréttir liðinnar viku um spennu 

á Kóreuskaga. Einnig er fjallað mikið um A.R.G.U.S. í þættinum og hvort það sé rétt að 

fangelsa fólk án þess að það fari fram réttarhald. Diggle og Lyla rífast meðal annars um hvort 

það gildi sömu reglur fyrir stjórnvöld eins og sjálfskipaða löggæslumenn þar sem aðeins er 

litið til siðferðislegra reglna sem ofurhetjurnar setja sér sjálfar. Auk þess er að finna klifanir á 

orðum eins og dómsdags atburðarás (e. doomsday scenario) og öryggisventill (e. fail safe) en 

bæði hugtök tengjast kjarnorkukvíða. Hugmyndafræði kalda stríðsins er því aldrei langt 

undan og brýst út með allegórískum hætti hjá ofurhetjum samtímans, hvort sem um er að 

ræða karl- eða kvenofurhetjur eins og fjallað verður um hér á eftir. 

 

Supergirl – valdeflandi ofurhetja til höfuðs karlrembum 

Árið 2015 voru teknir til sýningar þrír nýir ofurhetjuþættir með kvenkyns ofurhetjum í 

aðalhlutverki þ.e. Supergirl, Jessica Jones og Agent Carter.217 Þarna var brotið blað hjá 

kvenkyns ofurhetjum. Í stað þess að vera kynferðislegt viðfang eins og frá upphafsdögum 

myndasögunnar voru hér komnar „alvöru“ ofurhetjur og það sem meira er fengu að vera 

kvenlegar án þess að það væri talinn veikleiki.218 

Í grein Alex Link The Secret of Supergirl’s Success fjallar hann um myndasöguútgáfu 

Supergirl en þar lifði hún í skugga frænda síns, Superman. Hún var einungis krúttleg 

kvenkyns útgáfa af honum sem flæktist fyrir en alls ekki fullgild ofurhetja. Supergirl varð 

síðar kynferðislegt viðfang fyrir unglingsdrengi og sýndi m.a. breyttur búningur hennar 

það.219 Viðhorf æðstu stjórnenda hjá DC Comics endurspegluðu þetta viðhorf en árið 1985 

                                                      
217 Agent Carter er reyndar ekki ofurhetja í hefðbundinni merkingu (engir ofurkraftar) en hún er í 

sama söguheimi og Captain America og fleiri ofurhetjur. 
218 Supergirl er tekin alvarlega þrátt fyrir að hún sé mjög kvenleg, Jessica Jones býr í íbúð sem er 

galopin öllum og Agent Carter berst við hlið karlmanna og bjargar þeim, ekki öfugt. 
219 Link 2014:1177. 
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sagði þáverandi ritstjóri DC Dick Giordano að Supergirl væri „bara Superman með brjóst“.220 

Athyglisvert er hversu mikið vatn hefur runnið til sjávar en 30 árum síðar kemur Supergirl 

fram á sjónarsviðið, í sjónvarpi, sem femínísk valdeflandi ofurhetja sem stendur að fullu 

jafnfætis Superman.  

Supergirl þættirnir fjalla um Kara Zor-El/Kara Danvers sem er eldri frænka Kal-

El/Superman en hún var send frá Krypton til jarðar 13 ára gömul í því skyni að vernda 

Superman sem einnig var sendur til jarðar sem ungabarn.221 Geimfar Kara fór af leið og kom 

hún því til jarðar mun seinna en Superman eða tuttugu og fjórum árum síðar og var hann þá 

löngu orðinn ofurhetja. Superman fór með frænku sína til Danvers fjölskyldunnar en þar ólst 

hún upp hjá ástríkum foreldrum og mennskri systur sinni, Alex. Systurnar fara síðar að vinna 

saman hjá DEO (Department of Extra-Normal Operations) sem berst gegn óvinveittum 

geimverum. Í fyrstu felur Kara ofurkrafta sína en þegar hún flytur í borgina National City 

ákveður hún að hætta að vera í felum með ofurkraftana þar sem hún finnur þörf hjá sér að 

bjarga fólki (líkt og frændi hennar). Supergirl er þó að engu leyti í skugga Superman, er 

jafningi hans og alvöru ofurhetja sem m.a. flýgur hraðar en hann.222 Helstu samstarfsmenn 

Supergirl eru systir hennar Alex, geimveran J’onn J’onzz/Martian Manhunter, Winn Schott 

tölvusnillingur, Jimmy Olsen fréttaljósmyndari/Guardian og Mon-El frá plánetunni Daxam 

en hann er með svipaða ofurkrafta og hún. 

 

                                                      
220 Link 2014:1179. 
221 Upprunasaga Supergirl er rakin í byrjun hvers þáttar en tekur breytingum m.t.t. atvinnu Kara sem 

er fyrst ritari og verður síðar fréttamaður. Þættirnir eru framleiddir af Warner Bros., fyrir CBS 

sjónvarpsstöðina (fyrsta sería) en önnur sería var sýnd á CW sjónvarpsstöðinni sem einnig sýnir 

Arrow, Flash og Legends of Tomorrow. Handritshöfundar/framleiðendur eru Ali Adler, Greg Berlanti 

og Andrew Kreisberg en myndasöguhöfundar eru Otto Blinder og Al Plastino. 
222 Jimmy Olsen, besti vinur Superman segir þetta í 5. þætti 1. seríu þegar Supergirl flýgur með hann í 
Fortress of Solitude. 
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Mynd 22. Ofurhetjubúningur Supergirl í sjónvarpsþáttunum og í myndasöguútgáfunni. 

Búningur Supergirl sjónvarpsþáttanna er ekki til þess fallinn að vekja upp kynferðislegan 

losta. Hann er byggður í kringum ofurkrafta hennar þ.e. hannaður sem hjálpartæki. Maginn er 

ekki til sýnis og þó pilsið sé stutt er notast við há stígvél og sokkabuxur. Þessi nýja kvenkyns 

ofurhetja féll mjög vel í kramið hjá sjónvarpsáhorfendum sem mætti túlka sem svo að þeir 

treysti loksins konu til að bjarga þeim. Í upphafsþætti Supergirl var farið í saumana á því 

hvernig ofurhetjubúningurinn varð til en Winn tók sig til og saumaði hann. Þar er ákveðnum 

hugmyndum um kynjahlutverk hafnað. Í fyrstu bjó Winn til ofurhetjubúning sem svipar til 

myndasöguútgáfunnar þ.e. eftir fyrirframgefnum hugmyndum sem myndasagan hefur innrætt 

lesendum. En Kara segir honum að hún myndi ekki einu sinni vera í þessari múnderingu á 

ströndinni. Supergirl þarf ofurhetjubúning sem virkar á flugi og í bardaga, hún hefur engin 

not fyrir búning sem ætlaður er til kroppasýningar. Eftir nokkrar tilraunir og brunnar skikkjur 

eru þau komin með ofurhetjubúning sem virkar en með örlítilli hjálp frá Superman. Hann 

sendir Kara efni sem er ekki af þessum heimi og getur ekki brunnið þ.e. teppið sem hann var 

vafinn í þegar hann kom til jarðar. Þar með er Supergirl orðin að starfshæfri ofurhetju. 

Í 15. þætti fyrstu seríu sem nefnist „Solitude“ berst Supergirl við Indigo sem er 

illmenni utan úr geimnum sem getur ferðast um á Internetinu og birst hvar sem tæknina er að 

finna (í snjallsíma, úr tölvuskjá o.s.frv.). Indigo vill losna við mannkynið, segir að komið sé 

að ragnarökum, helvíti á jörðu sé á leiðinni. Markmið hennar er að komast yfir 

kjarnorkuvopn og beita því á Natonal City en hún gerir það með því að „hakka“ 

hershöfðingja sem varð uppvís að því að nota fylgdarþjónustu. Hér er því um að ræða ótta við 
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tæknina, við glæpamenn sem gætu hugsanlega komist yfir kjarnorkuvopn sem og spillta 

ríkisstarfsmenn sem nota ósiðlega þjónustu á Netinu.223 Indigo nær að komast inn á herstöð 

með kjarnorkusprengjum. Hún drepur alla hermennina, snýr tveimur lyklum samtímis 

(hendur hennar teygjast) og sendir kjarnorkusprengju af stað til borgarinnar. Supergirl flýgur 

á eftir kjarnorkusprengjunni sem er kirfilega merkt USA og stöðvar hana með því að setja 

númer í tölvukerfi sprengjunnar sem síðar endar í sjónum. Winn sýkir Indigo af tölvuvírus og 

notar þar með tæknina á móti henni. Þetta sefar ótta áhorfenda þar sem tæknin er notuð til að 

stöðva glæpamann og stjórnvöld hafa fulla stjórn á tölvukerfinu. 

Í 6. þætti annarrar seríu Supergirl sem nefnist „Changing“ kemur kjarnorkukvíðinn 

aftur fram samfara ótta vegna loftslagsbreytinga en 48% aðspurðra sögðust óttast þær mikið í 

áðurnefndri rannsókn við Chapman háskóla. Loftslagsvísindamaðurinn Dr. Rudy Jones sýkist 

af geimverusníkjudýri á meðan hann er við rannsóknir á Svalbarða í Noregi. Sníkjudýrið 

rennur saman við hann og sýgur lífsorkuna úr þeim sem afneita loftslagsbreytingum. 

Loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar er þegar farin að hafa áhrif á vistkerfi heimsins og 

veðurfar en vandamálið er það stórvaxið að ekki einu sinni Supergirl eða Superman geta leyst 

það.224 Loftslagsvísindamaðurinn Dr.Jones er rekinn frá starfi sínu fyrir tilstilli 

loftslagsafneitara, Rand O’Reilly en Jones reynir að drepa hann. Supergirl reynir að stöðva 

Dr. Jones og gefur honum ítrekuð tækifæri til að snúa við blaðinu. Hann lætur ekki segjast og 

ákveður Supergirl því að nota orku gegn honum sem hann ræður ekki við. Fyrir valinu verður 

Plútóníum 239 sem er geislavirkur ísótópi og notaður til þess að búa til kjarnorkusprengjur. 

Supergirl fullvissar systur sína um að þetta verði ekki að „Chernobyl“ (vísun í 

kjarnorkuslysið 1986). Á meðan á bardaganum stendur grípur Mon-El fólksbíl líkt og 

Superman gerði ódauðlegt á forsíðu Action Comics No. 1 og bjargar þar með ungri stúlku 

sem stendur varnarlaus og horfir á. Superman er þekktur fyrir fleira en að vera sterkur, eins 

og aðrar sígildar ofurhetjur bjargar hann reglulega varnarlausum börnum en það er 

                                                      
223 Þarna er vísað í samtímaatburði á borð við Patreus hneykslið þar sem yfirmaður CIA þurfti að 

segja af sér eftir að upp komst um ástarsamband hans við mun yngri ævisöguritara sinn. Sjá nánar hér: 

https://www.mbl.is/frettir/erlent/2013/03/27/petraeus_badst_afsokunar/  
224 Supergirl þættirnir hafa raunar sett fram nokkuð beitta gagnrýni á einn alræmdasta 

loftslagsafneitara heims Donald Trump Bandaríkjaforseta t.a.m. í orðræðu Cat Grant (Calista 

Flockheart) (s3:e1) en þar segir hún: „Yes, yes, Carl, as a matter of fact, she does. She also believes 

that two plus two equals four and that the Earth is round, because the president is not a moron. Any 

third grader knows that global warming is the biggest threat of our time, and I’m happy to report that 

the intellectual capacity of our president is not inferior to that of an eight year old. Next question.“  Sjá 
Abrams 2017. 

https://www.mbl.is/frettir/erlent/2013/03/27/petraeus_badst_afsokunar/
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kunnuglegt minni sem kemur fyrir bæði í ofurhetjumyndasögum sem og 

sjónvarpsþáttum/kvikmyndum. Á gullöld myndasögunnar (1930–1950) breyttist viðhorf 

Bandaríkjamanna til barna sem nú þóttu sérstakari en áður og þar með magnaðist ótti 

landsmanna um að eitthvað hræðilegt kæmi fyrir þau. Þetta fór að koma fram í myndasögunni 

og varð að einu þekktasta minni ofurhetjugreinarinnar. Það er erfitt að finna 

ofurhetjukvikmynd eða -sjónvarpsþátt þar sem börnum er ekki bjargað á síðustu stundu en 

þetta sefar ótta áhorfenda sem hefur kraumað undir niðri í áttatíu og sjö ár eða síðan á gullöld 

myndasögunnar.225 

Í þættinum kemur fram þrennskonar ótti áhorfenda, ótti gagnvart loftslagsbreytingum, 

kjarnorkusprengjum og að börnum sé stefnt í voða. Þættirnir hafa einnig hlotið mikið lof fyrir 

hvernig þeir fjalla um ættleiðingu og samband systranna. Móðir ættleiddrar stúlku skrifaði 

opið bréf til handritshöfunda þar sem hún þakkaði fyrir vel framsett dæmi um ættleiðingu en 

hún segist horfa á þættina með fjölskyldu sinni og líða betur á eftir. Dóttirin sem er ættleidd 

finnur líka hugarró með því að setja sig í spor Kara þar sem þær eiga ættleiðinguna 

sameiginlega.226 Í upphafsþætti Supergirl segir þjónustustúlka að loksins sé framkomin 

kvenkyns ofurhetja sem dóttir hennar getur litið upp til. Það er því lögð áhersla á valdeflandi 

femínisma. 

Í 19. þætti annarrar seríu sem nefnist „Alex“ má finna nokkurn endurlokatón. Kara 

líkir matseld kærasta síns við ógnvekjandi kjarnorkusprengju og það er klifað á orðunum 

„apocalyptic“. Reynt er að vega uppi á móti þessu með því að bjóða fram lausn fyrir 

fæðuvanda heimsins og í leiðinni loftslagsvandanum en sú ógn virðist vera jafn miðlæg og 

kjarnorkuógnin í þáttunum. Einnig er komið inn á lögreglumál og spurningunni varpað fram 

hvort lögreglan sé hæfari en ofurhetjur? Getur verið að lögreglan sé betur sett án Supergirl 

þar sem glæpamenn geta borið fyrir sig að það hafi verið beitt of mikilli hörku við 

handtökuna þegar þeir eru handteknir af Supergirl. Líkt og í áðurnefndum Arrow þætti er 

þarna komið inn á hvort sjálfskipaðir löggæslumenn séu hæfari til löggæslustarfa en 

lögreglan. Óttinn við að stjórnvöld séu ekki að standa sig kemur þarna fram og áhorfendur 

eru fullvissaðir um að lögreglan sé að standa sig. 

Eins og áður sagði eru þættirnir Arrow, Flash, Supergirl og Legends of Tomorrow 

hluti af sama söguheiminum. Skörunarþættir (e. crossover) hafa verið vinsælir í gegnum árin 

                                                      
225 Eaton 2017:67. 
226 Chan 2016. 
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en þar taka ofurhetjurnar höndum saman og mynda teymi gegn óvinum sem eru illsigranlegir 

t.d. nasistum frá annarri jörð þar sem nasistar unnu seinni heimsstyrjöldina.227 Í upphafsþætti 

næsta þáttar sem verður til umfjöllunar, Legends of Tomorrow, er ofurhetjunum sagt að þær 

geti stundað tímaflakk þar sem tímalínan bjóði upp á það þ.e. svokallaðir tímaverðir hafi 

gengið úr skugga um að þær geri ekki neitt merkilegt í framtíðinni og séu því upplagðar í slík 

ferðalög. Í inngangsstefi þáttanna skiptast þær á að segja að þær séu alls ekki hetjur heldur 

goðsagnir. Þær geta ferðast um í tíma og rúmi en búa oft til fleiri vandamál en þær leysa. 

 

Legends of Tomorrow: Samstillt ofurhetjuátak sem stenst tímans tönn 

Ofurhetjuþættirnir Legends of Tomorrow fjalla um hóp af ofurhetjum sem margar hverjar 

komu fyrst fram í Arrow þáttunum.228 Hópurinn samanstendur af Rip Hunter sem er 

svokallaður tímameistari sem verndar veraldarsöguna fyrir breytingum og afleiðingum þeirra. 

Hann fær til liðs við sig Ray Palmer/The Atom sem getur smækkað sig niður í atóm, Sara 

Lance/White Canary sem er bardagameistari úr League of Assasins, Prófessor Martin Stein 

og Jax Jackson en saman mynda þeir Firestorm (kjarnorkutengdir kraftar), Leonard 

Snart/Captain Cold, Mick Rory/Heatwave, Kendra Saunders/Hawk girl, Carter 

Hall/Hawkman í fyrstu seríu, en í annarri seríu bætast við Nate Heywood/Steel og Vixen. 

Hópurinn berst gegn illmenninu Vandal Savage í fyrstu seríu og vinnur að því að stöðva 

yfirtöku hans á heiminum árið 2166. Sería tvö fjallar um baráttu hópsins gegn illmennunum 

Reverse-Flash, Damien Darhk og Malcolm Merlyn. Þrátt fyrir nokkuð flókinn tímaflakks 

söguþráð vekur hann upp kjarnorkutengdar spurningar – hvernig það myndi breyta 

veraldarsögunni ef kjarnorkusprengjur hefðu komist í hendur nasista í seinni 

heimsstyrjöldinni? Hvað hefði gerst ef illmenni hefðu sprengt kjarnorkusprengju í Noregi 

1975? Einnig er komið inn á kalda stríðið og kannað hverju það hefði breytt ef Rússar hefðu 

fengið ofurkrafta Firestorm teymisins sem eru keyrðir áfram af kjarnorku. 

Í 2. þætti fyrstu seríu („Pilot – part 2“) ferðast ofurhetjuliðið til Noregs árið 1975 þar 

sem þau freista þess að stöðva ólöglegt vopnauppboð á kjarnorkuvopni frá framtíðinni. Þau 

þykjast vera hryðjuverkamenn en illmennið Vandal Savage grunar þau um græsku og 

ákveður að sprengja kjarnorkusprengju til að komast undan. Firestorm flýgur með hana á litla 

                                                      
227 Þessir skörunarþættir eru sérstaklega skemmtilegir fyrir aðdáendur allra þáttanna þar sem 

mismunandi persónur hittast og eiga samskipti sem annars höfðu verið óhugsandi. 
228 Þættirnir eru byggðir á persónum úr DC söguheiminum. Handritshöfundar/framleiðendur eru Greg 
Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg og Phil Klemmer. 
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eyju þar sem hún springur en Firestorm dregur orkuna í sig svo enginn verður fyrir skaða. 

Rjúkandi rústir og stór gígur stendur eftir en allir lifa af, þökk sé ofurhetjunum. Þarna koma 

vísinda- og hernaðarlegir yfirburðir Bandaríkjanna fram með myndhverfum hætti og ótti 

áhorfenda sefaður um að hryðjuverkamönnum tækist ætlunarverk sitt ef þeir reyndu þetta. 

Það að Firestorm dragi í sig orkuna sefar einnig óttann um að einhver komi til bjargar ef til 

slíks ástands komi (óraunhæft en virkar róandi). 

Í 5. þætti fyrstu seríu sem nefnist „Fail Safe“ er Firestorm í kastljósinu á ný þegar 

Prófessor Stein er rænt í Rússlandi árið 1986.229 Hann er fangelsaður og píndur til að gefa 

upp formúluna af kjarnorkusamrunanum sem keyrir ofurhetjukrafta hans og Jax áfram (þeir 

sameinast í eina ofurhetju sem beislar kjarnorku og nýtir hana í bardaga). Rússneskur 

vísindamaður, Vostok, ætlar að tryggja Rússlandi sigur í kalda stríðinu með því að tryggja sér 

ofurkrafta Firestorm. Til þess að bjarga hinum ofurhetjunum gefur Stein upp formúluna og 

Vostok beislar kjarnorkuna og fær svipaða ofurkrafta. Þeir eru hins vegar mjög óstöðugir þar 

sem hún hefur ekki sameinast öðrum manni eins og Firestorm gerir. Gideon, gervigreind 

Waverider skipsins/tímavélarinnar, reiknar út að það sé 99% líkur á að Rússland sigri kalda 

stríðið ef þeir komist yfir kjarnorkuofurkraftana. Vostok kemst að því að hún þurfi að 

sameinast prófessornum og prófar kraftana í leiðinni á föngum sem dvelja í Gúlaginu. Jax 

biðlar til Stein að berjast á móti sem hann og gerir en um leið verður Vostok óstabíl og 

springur í loft upp eins og kjarnorkusprengja (hetjurnar voru flúnar á þeim punkti). 

Rússunum varð því ekki kápan úr því klæðinu þann daginn og hetjurnar halda áfram för 

sinni. Þarna er komið inn á áðurnefndan kaldastríðsótta gagnvart Rússum en athyglisvert er 

að Firestorm reyndi ekki að draga sprenginguna í sig eins og í Noregi. Það að þetta hafi gerst 

í Rússlandi er merkingarbært útaf fyrir sig, að einhverju leyti er það talið mikilvægara að 

bjarga Noregi en Rússlandi í miðju kalda stríðinu. 

 

                                                      
229 Þáttarnafnið er í vísun í bókina Fail Safe sem kom út árið 1962 og samnefnda kaldastríðskvikmynd 

sem gerð var eftir bókinni árið 1964. Söguþráðurinn gengur út á að kjarnorkusprengja fer af stað frá 

Bandaríkjunum til Moskvu vegna tölvumistaka. Til að forðast kjarnorkustyrjöld og gereyðingu býður 

forseti Bandaríkjanna stórborgina New York sem „skaðabóta skotmark“ fyrir Rússa. Kvikmyndin 
sýnir gagnkvæma eyðingu (e. mutual destruction) og fáránleika kalda stríðsins. 
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Mynd 23. Kjarnorkusprengja í New York 1942, sveppaský vekur upp ótta hjá áhorfendum. 

Kjarnorkusprengja er enn á ný aðalumfjöllunarefnið í 1. þætti annarrar seríu sem nefnist „Out 

of Time“ en þar freista ofurhetjurnar þess að koma í veg fyrir að kjarnorkusprengja komist í 

hendurnar á nasistum í seinni heimsstyrjöldinni. Það hefði í för með sér að kjarnorkusprengju 

yrði varpað á New York 1942, sigur Bandamanna á nasistum myndi tefjast um 2 ár og tólf 

milljón manns myndu bætast við fórnarlambafjölda seinni heimsstyrjaldarinnar. Það að New 

York varð fyrir valinu vekur upp gömul sár um 11. september 2001 hjá áhorfendum en 

atburðurinn er endurskrifaður á allegórískan hátt með því að koma í veg fyrir atvikið. 

Prófessor Stein segir: „What could be worse than a genocidal fascist nuclear arm 

superpower?“ Þarna er spilað inn á ótta áhorfenda gagnvart hræðilegum glæpamönnum. 

Ofurhetjuliðið finnur Albert Einstein og kemst að því að hann fann ekki upp 

kjarnorkusprengjuna einn eða atómbombuna eins og hann vill kalla hana. Fyrrverandi 

eiginkona Einstein var aðalmanneskjan í sköpun sprengjunnar og ræna illmennin henni. Eftir 

mikinn eltingarleik þar sem þýskur kafbátur sendir kjarnorkusprengju af stað til New York 

siglir Waverider tímavélin í veg fyrir hana (Waverider getur siglt undir vatni eins og 

kafbátur) og bjargar þar með tímalínunni. Eftir stendur gríðarstór gígur undir yfirborði sjávar 

líkt og í Noregi – sem minnismerki um hetjudáð ofurhetjanna. Áhorfendur geta því andað 

léttar og kjarnorkukvíðinn minnkar um stund. 

Kjarnorkuþemað hefur verið ráðandi í vinsælum ofurhetjuþáttum eins og hér hefur 

verið rakið. Í Arrow var gengið svo langt að „leyfa“ illmenninu að varpa kjarnorkusprengju á 

smábæ í Bandaríkjunum. Óþægilegum spurningum var varpað fram um ásættanlegt mannfall 

og hvernig eigi að koma fram við eftirlifendur sem misstu fjölskyldu sína í kjarnorkuárásinni. 
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Það er ákveðið áfall fyrir áhorfendur að ofurhetjurnar hafi ekki afstýrt árásinni þar sem það 

hefur verið þögult samkomulag um árabil að ofurhetjur eigi að standa uppi sem sigurvegarar, 

hið góða skal sigra hið illa eins og kom fram í siðgæðisreglum myndasögunnar (e. Comic 

Code). Í Supergirl þáttunum er tekist á við spillta ríkisstarfsmenn sem geta orðið til þess að 

illmenni komist yfir kjarnorkusprengjur. Auk þess afstýrir Supergirl kjarnorkusprengingu 

sem hefði orðið vegna loftslagsafneitunar. Í þáttunum Legends of Tomorrow er tekist á við 

spurninguna hvað hefði gerst hefðu nasistar komist yfir kjarnorkusprengju og sprengt New 

York og kannað hvernig sú heimsmynd hefði litið út sem og ef Rússar hefðu unnið kalda 

stríðið. Slíkar ólandsfrásagnir (e. dystopia) eru algengar í vísindaskáldskap og virðast verða 

enn vinsælli eftir því hvernig staða heimsmálanna er.230 

 

Mynd 24. Skoðanakönnun á slúðurfrétta vefsíðunni TMZ.231 

Ofurhetjufrásagnir endurspegla ástandið á þeim tíma sem þær eru skrifaðar en ofurhetjur 

nútímans hafa tekið stökkið yfir í ofurhetjukvikmyndir og sjónvarpsþætti. Bandarískir 

áhorfendur þurfa á ofurhetjunum að halda þar sem þær veita öryggi og kveða niður ótta og 

kvíða sem hefur verið viðvarandi síðan í kalda stríðinu. Ofurhetjuþættir geta við fyrstu sýn 

litið út fyrir að vera vinsælt afþreyingarefni með litlu sem engu innihaldi en eins og hér hefur 

verið rakið er ýmislegt að gerast undir yfirborðinu sem vert er að rannsaka. Eins og sjá má á 

mynd 24 halda rúmlega sautján þúsund manns að kjarnorkustríð brjótist út árið 2018. Þessi 

könnun kemur fram á vinsælli vefsíðu sem fjallar um Hollywood stjörnur og samtímaatburði 

en eins og Oline Eaton bendir á virðist almenningur leita í slúðurfréttir þegar venjulegar 

fréttir eru þeim ofviða. Burtséð frá þeirri kenningu er ljóst að kjarnorkuóttinn lifir góðu lífi og 

mun gera meðan kjarnorkufrásagnir halda áfram að skjóta okkur skelk í bringu.  

                                                      
230 Meðal ólandsþátta sem hafa slegið í gegn að undanförnu eru Black Mirror, Handmaid’s Tale (eftir 

samnefndri bók), Stranger Things og nýjasta þáttaröð Agents of S.H.I.E.L.D. 
231 Ritstjórn TMZ 2018. 
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Samantekt 

Hér hefur verið leitast við að varpa ljósi á kjarnorkuvána í ofurhetjukúltúr kalda stríðsins og 

arfleið hennar í hugum bandarískra sjónvarpsáhorfenda. Í kafla eitt voru samfélagsvænar 

ofurhetjur teknar til skoðunar en fræðimenn hafa lengi rannsakað hvernig ofurhetjur spegli 

samtíma sinn. Ein vinsælasta ofurhetja allra tíma, Superman breyttist í gegnum árin í takt við 

tíðarandann. Hann var sem allegóría Bandaríkjanna, málsvari litla mannsins og sterkastur 

allra í heiminum. Efnahagsleg vandræði kreppunnar kölluðu á hetju til að bjarga málunum, 

þó það væri ekki nema á síðum myndasögunnar.  

Superman tók þátt í kjarnorkutilraunum Bandaríkjanna í Action Comics 

myndasögublaðinu. Kjarnorkusprengjan var þar aðalstjarnan, Superman var í öðru sæti. 

Markmiðið var að láta lesendur sjá sprengjuna í jákvæðu ljósi og sporna við mýtum en 

opinber stefna hersins var að halda hinum almenna Ameríkana upplýstum með fréttaflutningi 

og ljósmyndum. Bandaríkjastjórn vildi að þjóðin undirbyggi sig fyrir kjarnorkustríð og sýndi 

óvininum að allir voru samstíga í að deyja fyrir málstaðinn. Samhliða þessari stefnu komu 

hliðarverkanir eins og kvíði og ótti. Í stað þess að sefa þennan kvíða var aukið á hann með 

því að sýna óhugnanlegar heimildamyndir hvernig ætti að lifa kjarnorkustyrjöld af. 

Superman varð ekki meint af að komast í tæri við kjarnorkusprengjuna og sama var 

uppi á teningnum hjá Flash sem hafði hring á fingri sem minnkaði ofurhetjubúning hans 

niður í smæstu mögulegu einingu sem hægt er eða atóm. Þar sem Flash gat stjórnað 

gríðarlegri orku búningsins var innbyggt í orðræðuna að Bandaríkin gætu einnig stjórnað 

þeirri gríðarlegu orku sem af tækniframförunum spruttu. 

Ímyndarhernaðurinn fór fram um víðan ritvöll myndasögunnar en árið 1947 var 

ákveðið að gefa út myndasögur fyrir ungar konur þar sem söguþráðurinn átti að vera þeim 

víti til varnaðar. Það var þýðingarmeira en nokkru sinni að ungu konurnar tækju við 

eiginmönnum sínum eftir stríð, þótt þeir hefðu örkumlast. Rómantík og andkommúnismi voru 

ráðandi þemu í myndasögum kalda stríðsins og höfðu það samfélagslega hlutverk að 

uppfræða unga lesendur um skyldur sínar. Ungt fólk kallaði hins vegar eftir meiri 

raunveruleika í myndasögum sínum og við það breyttust myndasögurnar og innihéldu 

raunverulegri söguþráð og tabúmálefni voru í forgrunni. Milljónir amerískra unglinga gátu 

speglað kvíða sinn í þessum grótesku hryllingsmyndasögum en ritskoðunartilburðir 

stjórnvalda komu að lokum í veg fyrir útgáfu þeirra. Nýjar Marvel ofurhetjur Stan Lee komu 

fram á sjónarsviðið á 7. áratugnum en þær höfðu nánast allar fengið ofurhetjukrafta sína í 
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gegnum kjarnorkuóhapp. Kjarnorkan var orðin sjálfsagður hluti af lífi fólks. Flestar Marvel 

söguhetjurnar áttu við hefðbundin vandamál 7. áratugarins. Kalda stríðið og kjarnorkuógnin 

vofði ávallt yfir. Þessar ofurhetjur slógu í gegn og gerðu Marvel myndasöguútgáfuna að 

stórveldi. Með því að fjalla um kjarnafjölskylduna, unglingavanda, stöðu nútímamannsins, 

kynjahlutverk og vísindi á kjarnorkuöld, svo fátt eitt sé nefnt, var Lee að taka á málefnum 

sem snertu alla. Fantastic Four sagan hefur t.a.m. verin lesin sem siðferðissaga sem segir 

sögu kjarnafjölskyldu sem sigrast á boðflennum líkt og Bandaríkjamenn vonuðust til að gera. 

Vinsældarvísindi voru tekin til umfjöllunar en þaðan fékk þjóðin helst 

vísindaþekkingu sína. Kjarnorkuumfjöllun í dagblaðastrípunni síaðist smám saman inn og 

voru börn t.a.m. ekki hissa þegar kjarnorkusprengjan var kynnt til sögunnar þar sem þau 

höfðu heyrt af möguleikanum í gegnum myndasögur. Erfið kjarnorkutengd hugtök voru þar 

framreidd á tungumáli sem allir skildu. Kjarnorkutengd málefni reyndust þó 

myndasöguhöfundunum erfið þar sem þær voru ekki lengur ofur andspænis því ógnarafli sem 

um var að ræða. Upp úr 1970 var samfélagsgagnrýnin fyrirferðarmeiri í myndasögum og tók 

að gæta á uppreisn gegn stjórnvöldum. Þessi þróun hélt áfram upp úr 1980 og má þar nefna 

myndasögur eins og The Dark Knight Returns og Watchmen.  

Kafli tvö fjallar um James Bond, ofurhetjutilburði og kjarnorkubjargráð en þar var 

dagblaðastrípan um Bond tekin til skoðunar sem og fyrstu kvikmyndirnar um hann; en þær 

fjölluðu nánast allar um kjarnorku á einhvern hátt. Fjallað var um mismunandi útgáfur af 

Bond myndasögunni og tengsl við bandarískar myndasögur. Einnig var fjallað um bandarísk 

áhrif á James Bond sem voru töluverð enda var þjóðerni þeirra sem unnu við kvikmyndina 

mestmegnis bandarískt. Hnyttinn húmor Bond er bandarískur að upplagi þ.e. bandarískum 

handritshöfundi að þakka en þessi húmor var ekki til staðar í bókum Fleming.  

Hetjugreining Joseph Campell var rædd í samhengi við grein Heiðu Jóhannsdóttur um 

hasarmyndahetjur og hetjusniðmátið mátað við James Bond eins og hann kom fram í Dr. No 

kvikmyndinni árið 1962. James Bond var í upphafi skrifaður sem kaldastríðshetja og hélt 

hann stöðu sinni sem slíkur í kvikmyndunum. 

Skáldskapur Fleming blandaðist raunar nokkuð mikið inn í heimsmálin og aðgerðir 

leyniþjónustu Bandaríkjanna en stjórnandi CIA, Allen Dulles, var mikill aðdáandi hans. Svo 

mikill aðdáandi að hann krafðist þess af undirmönnum sínum að þeir framleiddu þær 

tækninýjungar sem komu fram í Bond sögunum. James Bond og starfshættir hans voru einnig 

notaðir sem leiðarljós um hvernig ætti að leysa vandamál. Fjallað var um samband Bretlands 
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og Bandaríkjanna í víðara samhengi þ.e. hver staða hvorrar þjóðar fyrir sig var. Bandaríkin 

voru þar í leiðandi hlutverki en Bretland í stuðningshlutverki. Sumir fræðimenn eru þó á 

þeirri skoðun að James Bond kvikmyndirnar séu endurreisnarfantasía þar sem Bretar láta sig 

dreyma um forna heimsveldafrægð. 

Kjarnorkukrísa kalda stríðsins var tekin til umfjöllunar í sögulegu samhengi við James 

Bond en þar spilaði kjarnorkuvígbúnaðarkapphlaupið stóra rullu. Dr. No fjallar t.a.m. um 

samnefnt illmenni sem missti hendurnar í kjarnorkuóhappi. Markmið hans er að trufla 

geimskot Bandaríkjamanna með útvarpsbylgjur að vopni og ná fram hefndum fyrir að hafa 

ekki verið ráðinn sem kjarnorkusérfræðingur. Á einkaeyju hans er umhorfs eins og eftir 

kjarnorkusprengju og þurfa Bond og Honey Ryder að þvo af sér geislavirknina.  

Þegar kvikmyndin kom út árið 1963 var bandarískur almenningur mjög óttasleginn og 

hafði miklar áhyggjur af geislun. Viku eftir frumsýningu fór líka fram Mercury geimskot og 

passaði kvikmyndin því sérlega vel inn í þau samfélagslegu mál sem voru efst á baugi. Rætt 

var um myndgerðan ótta í þessu sambandi og reynt að svara hvers vegna áhorfendur leituðu 

til Bond. Svarið er líklega að áhorfendur kunnu vel að meta að vera óöruggir og svo öruggir í 

kjölfarið en svipað hafði verið uppi á teningnum hjá lesendum njósnasögunnar. 

Myndbirting af hvers kyns tagi er helsti orsakavaldur fyrir því hvers vegna fólk óttast 

kjarnorkuvopn að mati Spencer Weart. Þessar myndir eru ekki endilega hluti af 

veraldarsögunni en verða ljóslifandi í hugum lesenda og áhorfenda og lifa þar áfram um 

ókomna tíð. Það sem þetta þýðir er að það þarf ekki endilega að hafa upplifað kalda stríðs 

tíma eða kjarnorkuvána, það er nóg að hafa „smitast“ af áhrifunum seinna meir með lestri á 

hverskyns skáldskap og áhorfi á myndskeið og auglýsingar. Kjarnorkuóttinn var líklega mun 

magnaðri en ógnin frá Rússum þó heimurinn hafi vissulega komist eins nálægt heljarþröm og 

hægt er og það oftar en einusinni. 

Fjallað var um ofurhetjugreinina í víðu samhengi í tengslum við ofurhetjukvikmyndir 

og sjónvarpsþætti og spurt hvað áhorfendur fengu út úr þessu áhorfi. Í stuttu máli er 

niðurstaðan sú að áhorfendur njóta áhorfsins vegna skemmtanagildis (til að gleyma sér), til að 

fá leiðbeiningar um hvernig eigi að takast á við erfiðar aðstæður og að fá það á tilfinninguna 

að einhver þarna úti muni bjarga þeim þegar á reynir. Áhorfendur bera kennsl á kunnuglegan 

tón í sjónvarpsþáttum, tengjast honum og leikurunum tilfinningalega og vinna síðan úr kvíða 

sínum í kjölfarið. Áhorfendur taka beinan þátt í ofurhetjuþáttunum, m.a. með því að leita eftir 

svokölluðum páskaeggjum, taka þátt í spjalli á samfélagsmiðlum og sækja 
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myndasöguráðstefnur. Það er hagkvæmt fyrir báða aðila, áhorfendur lifa sig betur inn í 

söguþráðinn og framleiðendur sjónvarpsefnisins fá dyggari aðdáendur og þar með betri 

áhorfstölur. 

Ein af frumþörfum mannsins er að eiga sér öruggt skjól. Á meðan kalda stríðið stóð 

yfir var kjarnorkuógnin áþreifanleg og sprengjan gat sprungið hvenær sem er. Óttinn varð að 

ráðandi tilfinningu í bandarísku samfélagi og skilaði sér í tungumáli sem gegnsýrðist af 

ofsahræðslu. Arfleið óttans frá kalda stríðinu birtist áfram í dægurmenningunni og einkum í 

miklum áhuga á ofurhetjum, leikurunum sjálfum og söguþræðinum sem tekur iðulega á 

menningarlegum kvíða samtímans. Tekin voru dæmi úr ofurhetjusjónvarpsþáttunum Arrow, 

Superman og Legends of Tomorrow en í þeim fyrstnefnda sprakk kjarnorkusprengja í smábæ 

sem skildi áhorfendur eftir í áfalli, þar með var brotin ein helsta ósagða regla sjónvarpsins; 

ofurhetjur eiga að koma í veg fyrir slíka atburði. 

Eins og sjá má á þessari umfjöllun skildi kalda stríðið eftir stórskemmda þjóð á sál en 

ekki líkama. Kjarnorkuóttinn smitast áfram til nýrra kynslóða, í gegnum dægurmenninguna 

og fréttaflutning sem vekur upp ótta og kvíða. Unnið er úr þessum gífurlega kvíða í gegnum 

áhorf á ofurhetjuþætti þar sem hægt er að spegla sig í vandamálum sögupersónanna og finna 

fyrir vonarglætu – að einhver bjargi okkur frá hörmungum kjarnorkustríðs.  
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