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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um hvernig kjarnorkusprengjan sem valdatól hafði táknræn áhrif 

á öryggistilfinningu Bandaríkjamanna, með sérstaka áherslu á öryggi heimilisins. 

Kjarnorkusprengjan hefur verið áberandi í stríðstengdum umræðum eftir að henni var 

varpað á Hiroshima og Nagasaki árið 1945. Kalda stríðið milli Bandaríkjanna og 

Sovétríkjanna var spennuþrungið, þar sem bæði ríkin voru viðbúin kjarnorkustyrjöld, þó 

hvorug hafi verið viljug til að hefja það. Kjarnorkusprengjan skapaði á vissan hátt 

öryggistilfinningu en um leið óöryggistilfinningu sem einkenndist af ótta og kvíða hjá 

almenningi bæði í Bandaríkjunum og Sovétríkjunum. Í ritgerðinni er fjallað um áhrif 

sprengjunnar á öryggisvitund Bandaríkjamanna, þar sem þeir undirbjuggu sig með 

ákveðnu upplýsingaflæði til almennings og æfingum í byrjun sjötta áratugarins með það 

fyrir augum að lifa af yfirvofandi stríð. Þrátt fyrir öryggisráðstafanir ríkti öryggisleysi, þar 

sem hver staður og heimili gat umbreyst í geislavirkna auðn á svipstundu, sem bitnaði 

meðal annars á öryggi heimila. Kjarnorkusprengjan var ekki einungis ógnarafl sem ögraði 

óvinum, heldur einnig verkfæri þeirra sem réðu yfir sprengjunni. Kvíði, ótti og óöryggi sem 

myndaðist við sprengjuna gerði bandarískum yfirvöldum kleift að hervæða enn frekar 

daglega tilveru þjóðarinnar. 

Lykilorð: Kjarnorkusprengja, mannfræði, tákn, öryggi 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to research the symbolic power and influences that the atom 

bomb had on security and homes in the United States of America. The atom bomb has 

been a common subject of war related discourse, ever since it was first used on both 

Hiroshima and Nagasaki in 1945. The cold war between the United States of America and 

the Soviet Union was tense, as both powers were ready for nuclear warfare, even though 

neither would commence first strike. The bomb paradoxically created both security and 

insecurity at the same time, which made fear and anxiety a common factor in the daily of 

the US and the Soviet Union. This thesis will touch how the bomb affected the security 

awareness in the US and how the government prepared the public for impending nuclear 

war in the 1950‘s. The security measures had little effect on reducing the common 

insecurity, as no space and home was safe from instantly becoming a nuclear wasteland. 

In that way, the atom bomb wasn‘t only a threat to the enemies, but also a certain 

political tool for those that controlled it. Nuclear anxiety, fear and insecurity that the 

bomb created was thus a powerful way for the US government to increase the 

militarization of everyday life. 

Keywords: Atom bomb, anthropology, symbols, security 
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Inngangur 

Kjarnorkusprengjan er mönnum vel þekkt fyrirbæri þar sem tilvist hennar og 

gereyðingarafl hefur verið greypt í meðvitund fólks allt frá því að henni var varpað á 

Hiroshima við lok seinni heimsstyrjaldar árið 1945. Máttur hennar er mikill og átti hún 

stóran þátt í að móta köld samskipti milli heimsveldanna tveggja, Bandaríkjanna og 

Sovétríkjanna og hnattræna spennu sem fékk nafnið Kalda Stríðið. Bæði stórveldin réðu 

yfir kjarnorkusprengjum og voru reiðubúin fyrir mögulega styrjöld sem gæti grandað 

heiminum. Kalda stríðinu er nú lokið þar sem Sovétríkin féllu á endanum, en sprengjurnar 

eru aftur á móti enn til staðar og hafa sín áhrif þegar kemur að samskiptum milli ríkja. Má 

þá nefna nýleg dæmi þar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti og einræðisherra Norður-

Kóreu, Kim Jong-un, ógnuðu hvor öðrum með slíkum vopnum í upphafi 2018 (Gambino, 

2018), þó ekkert hafi orðið úr aðgerðum. Heimurinn hefur því verið undir ógnarvaldi 

kjarnorkusprengjunnar frá því að henni var fyrst varpað fyrir um 73 árum, þó svo að 

áhrifamáttur hennar á samfélög sé ekki eins yfirþyrmandi og áður, sem endurspeglast 

meðal annars í fáum sem engum kjarnorkustríðsæfingum. Staðan var hins vegar allt önnur 

á fimmta og sjötta áratug 20. aldar í Bandaríkjunum, þar sem skyndikjarnorkuárás 

Sovétmanna var ríkjandi áhyggjuefni meðal almennings og varrúðarráðstafanir algengar 

hjá öllum aldurshópum. 

Kjarnorkusprengjan er valdamikið tól sem hafði mikil áhrif á Bandaríkin í heild. Í 

þessari ritgerð verður stuðst við mannfræðilegt sjónarhorn til að varpa ljósi á hvern hátt 

kjarnorkusprengjan virkar sem bæði valdatákn og félagslegt fyrirbæri. Sögulega séð hafa 

mannfræðingar rannsakað hernaðarstofnanir, tákn og völd og að því leyti gefur 

mannfræðileg umfjöllun á þessum þáttum góða innsýn í áhrifavald sprengjunnar. Sjónum 

verður sérstaklega beint að táknrænum áhrifum sem sprengjan hafði á öryggi og 

öryggistilfinningu Bandaríkjamanna sem og áhrifum hennar á hugmyndir um öryggi 

heimila í Bandaríkjunum. Tilgangur ritgerðar er að varpa ljósi á hvernig 

kjarnorkusprengjan, sem efnislegt, hugrænt og táknrænt vopn, eyðilagði 

öryggistilfinningu Bandaríkjamanna og endurmótaði öryggisvitund þeirra á heimilum 

sínum. Í því skyni verður stuðst við kenningar um túlkun táknrænna athafna, veruhátt 

manna, mismunandi tegundir eigna og um ríkjandi fræðilegar nálganir um rými. Ritgerðin 

er skipt í fjóra meginkafla, þar sem fyrst verður farið yfir kenningar Clifford Geertz (1973), 
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Victor Turner (1979), Pierre Bourdieu (1986) og Nirmal Puwar (2004), sem teljast 

gagnlegar þegar rýnt er í valdatákn kjarnorkusprengjunnar sem og áhrif hennar á 

hversdagsleika Bandaríkjamanna. Í öðrum kafla verður farið yfir sögu mannfræðinnar og 

tengsl við hernaðarlegar aðgerðir og stofnanir í þeim tilgangi að varpa ljósi á hvernig 

mannfræðingar hafa bæði fjallað um og unnið með hernaðarstofnunum. Farið verður 

sérstaklega yfir fortíð fræðigreinarinnar í tengslum við nýlenduveldin og nýlega samvinnu 

hennar við Bandaríkjaher, þar sem áhrif þessarar stofnunar er ein megináhersla 

ritgerðarinnar. Þriðji kaflinn mun vera meginkafli ritgerðar, þar sem skoðuð eru 

mismunandi áhrif  kjarnorkusprengjunnar. Í upphafi er fjallað stuttlega um áhrif hennar á 

almenningsvitund Bandaríkjamanna, þar sem sprengjan varð algeng í orðræðu manna og 

ýtti undir að hversdagsleiki fólks varð hervæddari. Því næst verður farið yfir fyrirbærið 

heimili og skilgreiningar út frá hugmyndum mannfræðinga, formgerð þess, táknræna 

birtingarmynd og hugræna upplifun fólks á því. Að því loknu verða nokkur dæmi um 

mismunandi áhrif kjarnorkusprengjunnar á heimili skoðuð í samhengi við þær kenningar 

sem fjallað var um í fyrsta kafla. Meginefni ritgerðar verður svo dregið saman í heildar 

niðurstöðu í fjórða kafla, í von um að varpa ljósi á táknrænt áhrifavald 

kjarnorkusprengjunnar á hugmyndir Bandaríkjamanna um öryggi þeirra sjálfar og heimila 

þeirra. 
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1 Fræðileg nálgun  

Í þessum kafla verður farið nánar í innihald þeirra kenninga og kenningalegra sjónarhorna 

sem stuðst er við í ritgerðinni. Svo hægt sé að rýna í táknræn áhrif kjarnorkusprengjunnar 

hvað varðar þegna Bandaríkjanna, öryggistilfinningu þeirra og efnislegar eignir á borð við 

heimili, er nauðsynlegt að notast við kenningar til að varpa ljósi á þessa þætti. 

Túlkunarhyggja (e. intepretivism) er gagnleg þar sem hún leggur áherslu á túlkun tákna 

og táknfræðilega athafna, en mannfræðingarnir Clifford Geertz (1973) og Victor Turner 

(1979) eru helstu áhrifavaldar hvað varðar sjónarhorn og aðferðafræði þessara kenninga. 

Kjarnorkusprengjan sem slík er mönnum hugleikin þar sem vitneskjan um tilvist hennar 

og gereyðingarafl hefur verið kunn síðan henni var varpað á Hiroshima við lok seinni 

heimsstyrjaldar. Hugmyndir franska félagsfræðingsins Pierre Bourdieu (1986) eru í þessu 

samhengi einnig við hæfi, þar sem kenning hans um mismunandi tegundir auðmagns (e. 

capital) hentar vel til að útskýra vald (e. power) og valdbeitinguna sem myndaðist við 

tilurð og yfirráð yfir kjarnorkusprengjunni. Þá er hugmynd hans um veruhátt (e. habitus) 

gagnleg til að skilgreina og útskýra veruleikamótun manna, þar sem segja má að hún hafi 

breyst við tilkomu kjarnorkusprengjunnar. Að lokum er farið yfir hugmyndir Nirmal Puwar 

um rými (e. space), hvað það er, hvað tilheyrir þeim og þann kvíða sem myndast þegar að 

hlutir og fólk passa ekki inn í ríkjandi hugmyndir um tiltekin rými. Slíkt sjónarhorn er 

gagnlegt hvað varðar áhrif kjarnorkusprengjunnar á til dæmis fólk og heimili. Þessar 

kenningalegu nálganir gera kleift að skoða kjarnorkusprengjuna út frá táknrænu 

sjónarhorni, sem vissa valdeflingu og -beitingu og áhrifa hennar á bæði veruleika manna 

og þau rými sem þeir tilheyra. 

1.1 Túlkunarhyggja Geertz og Turner 

Í þessum undirkafla verður farið yfir túlkunarhyggju Clifford Geertz (1973) og Victor 

Turner (1979), en túlkunarhyggjan þykir vera gagnleg til að rýna í tákn. Þetta tiltekna 

kenningarlega sjónarhorn ætti því að vera góður grunnur til að skoða bæði 

kjarnorkusprengjuna sem tákn og táknræn áhrif hennar. Túlkun menningarlegra tákna (e. 

cultural symbols) á rætur að rekja til skrifa Evans-Pritchard (1969), þar sem hann leit svo 

á að mannfræðin væri meiri listgrein heldur en vísindagrein, og markmiðið væri að reyna 

komast að sameiginlegri hugsun manna og þýða hana yfir í samhengi sem væri skiljanleg 

fyrir okkar eigin menningu (Barnard, 2000, bls. 160). Þessi hugsun skar sig út hvað varðar 
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ríkjandi hugmyndir á þeim tíma, en túlkunarhyggja varð ekki gild kenning í mannfræðinni 

fyrr en Clifford Geertz gaf úr ritið The Interpretation of Cultures árið 1973 (Barnard, 2000, 

bls. 162-163). Í því riti dregur Geertz saman að hugtakið menning (e. culture) hafi í 

gegnum tíðina verið einstaklega erfitt fyrirbæri til að festa almennilega niður í heilsteypt 

og ásættanlegt hugtak, auk þess að vera sammála skilgreiningu Max Weber um að 

maðurinn sé lífvera sem skapar sínar eigin merkingar og bindur sig við þær (Geertz, 1973, 

bls. 4-5). Geertz telur því að athöfnin að skrifa etnógrafíu (samantekt af menningu 

annarra, mynduð út frá vettvangsrannsókn) sé meira eins og að reyna lesa úr handriti 

menninga (Geertz, 1973, bls. 10). Þegar slíkt er gert er ekki nauðsynlegt að skrifa allt niður 

og lýsa öllum félagslegum athöfnum, heldur bara þeim kjarna sem gerir okkur kleift að 

skilja og túlka sjálfa athöfnina. Hann lítur því þannig á að rannsóknir á menningu séu í 

raun ekki vísindalegar athafnir heldur tilraun til að skilja merkingu þeirra (bls. 20). Ein 

helsta leiðin til að ná slíku fram er að nota aðferð sem hann fær að láni frá Gilbert Rayle 

(sjá Geertz, 1973, bls. 6-7) um þykka lýsingu (e. thick description), aðferð þar sem ekki er 

einungis útskýrt hvernig táknrænar athafnir eru framkvæmdar og líta út, rétt eins og þunn 

lýsing gerir, heldur er einnig leitast eftir að útskýra mismunandi merkingar þessara 

athafna fyrir fólki. Að skála er til dæmis athöfn þar sem tveir eða fleiri lyfta glösum sínum 

og láta þau skella laust á hvoru öðru svo það komi ákveðið hljóð, sem væri þunn lýsing á 

þeim athöfnum. Þykk lýsing myndi útskýra þessa tilteknu athöfn sem leið til að fá hópinn 

til að viðurkenna í sameiningu um að verið sé að fagna einhverju, en hljóðið sem heyrist 

þegar glösin skella saman væri hápunktur þeirrar athafnar. Kjarni túlkunarkenningar 

Geertz er því að öll menning er táknræn athöfn – en fræðimenn geta átt auðveldara með 

að rýna í þau með notkun þykkra lýsinga, þar sem það gefur innsýn í táknræna reynslu 

annarra (bls. 26-28). 

Victor Turner er annar túlkunarhyggjumaður innan mannfræðinnar, en hann rýndi 

meðal annars í hið táknræna form sem á sér stað í millistigi innvígslu athafna (e. liminality) 

(Turner, 1979, bls. 235). Turner notar skilgreiningu Arnolds Van Gennep (sjá Turner, 1979, 

bls. 234) á innvígslu, þar sem hún skiptist í þrjú stig: aðskilnað (e. seperation), millistig (e. 

liminal) og samansöfnun (e. aggregation) (sjá Turner, 1979, bls. 235). Eftir athöfnina 

hegða þeir innvígðu sér samkvæmt þeim hefðum sem talin eru venjuleg í nýja ástandinu. 

Slík breyting á ástandi á sér stað í öllum samfélögum og eru gildi þess mismunandi, hvort 

sem um er að ræða stjórnmálatengda breytingu eða trúarlega. Miðstigið eða liminality er 
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einstaklega einkennilegt og flókið fyrirbæri þar sem menn í þeirri stöðu eru ekki lengur 

tengdir við fyrri samfélagslegu skilgreininguna né komnir með nýja. Merkingarnar í 

viðhorfi annarra á þeim sem eru í millistiginu eru breytilegar eftir samhengi, þar sem 

einstaklingarnir geta verið álitnir sem bæði lifandi og dauðir á sama tíma og þeir eru ekki 

taldir vera lifandi né dauðir – sem einhverskonar millipunkt af öllu og engu. Millistigið 

býður því bæði upp á jákvæða þætti sem og neikvæða, þar sem einstaklingarnir í því eru 

fyrir utan skilgreiningar, eignarrétti og félagslegar stöður, en upplifa á sama tíma viss 

jafnrétti sín á milli, þar sem allir fylgja saman fyrirmælum leiðbeinandans til hins betra 

(Turner, 1979, bls. 235-237). Vitneskjan um notkun hluta, hvað er sagt og gert er táknræn 

í ferlinu, en segja má að athöfnin sé gerð til að hin innvígðu sjái samfélagið og hinn 

veraldlega heim í nýju ljósi. Þau koma því úr ástandinu með betri vitneskju um hvernig 

hlutir virka og lúta aftur lögum samfélagsins, nema nú í fullorðinna manna tölu (Turner, 

1979, bls. 240-242). Sem dæmi um slíkt í íslenskri menningu má nefna fermingar, þar sem 

unglingar eru sagðir teknir í fullorðinna manna tölu eftir að hafa farið í gegnum vissa 

athöfn. Þau sem eiga að fermast eru enn í millistiginu og sitja því á vissum stöðum fyrir 

framan þá sem eru flest nú þegar búin að fara í gegnum svipað ferli, þá klædd í hvítum 

fatnaði, sem getur verið táknrænt fyrir ljós og hreinleika. Á meðan á athöfninni stendur 

eru þau ekki lengur skilgreind sem sitt gamla sjálf, táknfræðilega, en eru ekki heldur orðin 

fullorðin. Til að komast í slíka stöðu þurfa þau að klára athöfnina með því að játa trú sína 

á Jesú Krist við þann sem stjórnar athöfninni og ljúka henni með því að nærast á Jesú 

táknfræðilega, með neyslu á brauði og víni. Millistigið er því einstaklega táknrænt og 

einkennilegt ferli, sem er að sjálfsögðu mismunandi eftir samhengi og samfélögum.  

1.2 Veruháttur og auðmagn 

Pierre Bourdieu var franskur félagsfræðingur sem einnig stundaði etnógrafískar 

rannsóknir meðal Kabyle fólksins í norðanverðum hluta Alsír, en hugmyndir hans hvað 

varðar atbeina (e. agency) hafa heillað mannfræðinga í gegnum tíðina (Barnard, 2000, bls. 

142). Hér verður helst fjallað um hugmyndir hans um auðmagn (e. capital), táknrænt 

ofbeldi (e. symbolic violence) og veruhátt (e. habitus), sem eru gagnleg hugtök til að rýna 

í mismunandi tegundir og gildi eigna, áhrif þeirra á hegðun og veruleika manna ásamt því 

að þau segja til um áhrifavald og lögmæti þessara valda í sjálfum eignunum. 
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Hvað hugtakið auðmagn varðar tengja flestir það sennilega við eignarhald, en 

Bourdieu tekur hugmyndina lengra með því að tala um að margar tegundir auðmagns séu 

til - auðmagn sem einstaklingar geta eignast og viðhaldið ef þeir fara eftir settum 

félagslegum reglum sem ríkja í hverju menningarlegu samhengi fyrir sig (Bourdieu, 1989, 

bls. 375). Helstu tegundir auðmagns, að hans mati, er efnahagslegt (e. economic capital), 

menningarlegt (e. cultural capital) og svo félagslegt auðmagn (e. social capital). 

Efnahagslegt auðmagn vísar til eigna fólks, á meðan hið menningarlega vísar til atbeina, 

þekkingar og hegðan sem veita mönnum aðgang að veraldlegum auði. Félagslega 

auðmagnið endurspeglast svo í félagslegu tengslaneti manna, þar sem það skiptir miklu 

máli hvern maður þekkir (Bourdieu, 1986, bls. 243). Efnahagslega auðmagnið er það 

sterkasta þar sem það ræður miklu til um hvernig hinar tegundir auðmagnsins myndast, 

en í raun má segja að allar þessar tegundir auðmagns séu dulbúið efnahagslegt auðmagn 

(Bourdieu, 1986, bls. 252). Þessi öfl hafa því áhrif á hvað er talið vera við hæfi og hvernig 

hægt er að umbreyta athöfnum í lögmætan gjaldmiðil. Þannig eignast einstaklingar meira 

menningarlegt auðmagn ef þeir fara eftir ríkjandi félagslegum og menningarlegum 

reglum. Þetta fyrirbæri kemur fyrir í ýmsum formum og er háð samhengi samfélaga, hvort 

sem um er að ræða fatastíl, málbeitingu manna eða almenna vitneskju á vissa 

menningarlega þætti eins og vín, en efnahagsleg og félagsleg staða fjölskyldna geta haft 

áhrif á hversu aðgengilegir þessir þættir eru fyrir einstaklinginn (Bourdieu, 1986, bls. 244-

247). Með það í huga geta aðilar sem ekki eru ríkir af veraldlegum gæðum, fengið 

menningarlegt auðmagn ef þeir þekkja vín vel, þar sem þekking á vínum er meira 

viðurkennd heldur en t.d. þekking á bjór.  

Táknræni þátturinn hjá Bourdieu kemur svo fram í því stigveldi sem yfirstéttin mótar 

og þvingar á þau lægra settu að samþykkja. Táknrænt auðmagn er því táknrænt lögmæti 

sem hefur þá virkni að stjórna almenningi betur (Bourdieu, 1977a, bls. 114-115), þar sem 

valdið felst ekki í sjálfum orðunum né táknunum sem eru notuð, heldur í trú manna og 

viðurkenningu á gildi þessara þátta - að þau séu lögmæt (Bourdieu, 1977a, bls. 117). Það 

er hér sem hugmynd Bourdieu um táknrænt ofbeldi (e. symbolic violence) kemur fram, 

þar sem almenningur samþykkir lögmæti þeirra afla sem hafa völd yfir þeim og líta á það 

sem sjálfsagðan hlut (Bourdieu og Wacquant, 1992, bls. 167). Ágætis dæmi er  hvernig 

hugmyndin um að vera göfugur er mótuð af konungum, en þar sem þeir hafa meira 

efnahagslegt og táknrænt auðmagn en aðrir þá hafa þeir einnig valdið til að móta 
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menningarlega hegðun, eins og það að verða göfugur. Þeir sem hegða sér rétt fara þá í 

gegnum vissa táknræna athöfn hjá konungi, sem gerir tiltekinn einstakling að göfugmenni 

og hefur sá hinn sami því meiri heiður og menningarlegt auðmagn en þeir sem hafa ekki 

öðlast þann titil að vera göfugur (Bourdieu, 1998, bls. 50). Táknræna ofbeldið birtist í því 

að þeir sem láta stjórna sér viðurkenna merkingu þessara athafna og veita henni þannig 

lögmæti, sem á sama tíma veitir yfirvaldinu táknrænt vald og auðmagn. 

Veruháttur (e. habitus) er svo hugtak sem má rekja til franska mannfræðingsins 

Marcel Mauss (1934), en hann mótaði það eftir að hafa rannsakað mismunandi 

líkamsbeitingar milli menninga. Líkamsbeiting manna er fjölbreytt og nefnir hann dæmi 

um muninn á hvernig hermenn labba um og hvernig mismunandi herir hafa áhrif á 

göngulag hvers annars, en einnig tekur hann fram hvernig bandarískar bíómyndir breyttu 

göngumáta franskra kvenna á sínum tíma, sem gefur til kynna að einstaklingar beita 

líkama sínum með því að herma eftir birtingarmynd ákveðinna þátta. Veruháttur er því 

einmitt það - þær venjur sem menn aðlagast með því að vera partur af vissu samfélagi, 

en Mauss benti meðal annars á að menntun hafi mikil áhrif á hvernig einstaklingar læra 

að beita líkamanum og að hún sýni einnig fram á hæfni þeirra til að læra, þar sem börn 

sem fara í gegnum sama menntunarferlið læra mismikið og koma misvel úr því (Mauss, 

1934). Bourdieu tók veruhátt Mauss ögn lengra, með því að skilgreina hann nánar sem 

hálfgert kerfi sem er samblanda af mismunandi stöðum manna, myndaðar af fyrri 

reynslum þeirra á hverri stund fyrir sig, hvort sem um er að ræða viss sjónarhorn, 

smekksatriði eða atbeini, sem veita einstaklingum aðgengi að nýju auðmagni (Bourdieu, 

1971, bls. 83). Veruháttur er því það afl sem mótar hvað fólk telur vera eðlilegt og hvað 

ekki – allt eftir félagslegu og sögulegu samhengi hverju sinni (Bourdieu, 1977b, bls. 95). 

Dæmi um slíkt er öskur og pirringur fótboltaaðdáenda á meðan horft er á fótboltaleik, en 

slík hegðun væri ekki eins ásættanleg meðal aðdáenda sem væru að horfa saman á golf. 

Atbeini innan veruháttsins er svo helst byggður á hversu mikil velgengni tiltekin aðgerð 

hefur fyrir einstaklinga innan hvers félagslegs og menningarlegs samhengis fyrir sig, þá í 

gegnum vitneskju um hvað skal segja, hvernig skal hegða sér og hvað sé ekki viðtekið í 

viðkomandi menningu (Bourdieu, 1977b, bls. 77). Fótboltaaðdáendur vita því hvernig á 

að tala um leikinn, bæði á meðan á honum stendur og eftir á, auk þess hvernig á styðja 

við lið og bregðast við þeim sem halda með öðru liði. Einstaklingur hegðar sér því eftir 

hvernig hann les úr táknum menningarinnar í samræmi við þá reynslu sem hann hefur af 
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henni, en aðgerðirnar eru iðkaðar svo honum þyki hann vera taka virkan þátt. Þetta 

skapar því vissa félagslega stöðu og einnig fjarlægð frá öðrum veruháttum. 

Einstaklingurinn hefur að sjálfsögðu tækifæri innan stöðunnar til að minnka veruhátt sinn, 

víkka eða einungis viðhalda honum, eftir því hvernig gildi menningarinnar eru og þau áhrif 

sem aðgerðir hafa á heiður hans innan hennar (Bourdieu, 1977b, bls. 82). Það þýðir því 

lítið fyrir einstaklinga að víkka stöðu sína í fótbolta menningunni, þar sem staða hennar 

hefur verið þrengd í að það megi einungis halda með einu liði - þó hún sé breytileg eftir 

staðsetningu leikja og hvort að þeir séu hluti af alþjóðlegu fótboltamóti þjóðríkja. Annað 

á við um tónlistarmenningar, þar sem fólk hlustar á tónlist úr öllum áttum auk þess að 

tónlistargreinar eiga til að blandast saman og mynda nýjar greinar. Veruháttur er því sá 

atbeini sem einstaklingurinn telur vera eðlilegan út frá framsetningu og samhengi hins 

félagslega, sögulega og menningarlega, en túlkun hans og atbeini við því gera veruháttinn 

að veruleika (Bourdieu, 1998, bls. 87). Vert er að taka fram að þetta er ofureinföldun á 

hugtökum Bourdieu, þar sem hann þróar þau jafnóðum og tengir þau við mismunandi öfl 

í skrifum sínum. 

1.3 Hugmyndir Puwar um rými 

Hér verður farið yfir hugmyndir Nirmal Puwar (2004) um rými (e. space), en ágætt er að 

hafa þær í huga þegar kemur að áhrif kjarnorkusprengjunnar á rými eins og heimili. Í bók 

sinni Space Invaders (2004) fjallar Puwar um rými og mismun aðgengis eftir líkamsgerð, 

en mörg almenningssvæði hafa í gegnum tíðina verið yfirráðasvæði hvítra karlmanna 

(Puwar, 2004, bls. 7). Konur og aðrir menningar og félagshópar hafa aukið aðgengi að 

rýmum í dag heldur en áður, hvort sem um er verið að ræða almennings- eða vinnusvæði, 

en þrátt fyrir það þá er samt munur á milli líkama eftir svæðum, sem má rekja til sögulegs, 

hugmyndafræðilegs og pólitískts samhengis þess. Það er því stigveldi á milli líkama eftir 

svæðum, þar sem sumir þeirra passa betur inn í heldur en aðrir og sumir líkamar eru 

jafnvel óvelkomnir eða útilokaðir frá ákveðnum svæðum (Puwar, 2004, bls. 7-8). Ágætis 

dæmi er þegar fyrsta konan, Nancy Astor, var kosin á breska þingið, en Winston Churchill 

þáverandi forsætisráðherra, þótti það vera mjög óþægilegt og bar reynsluna saman við 

að ef einhver gengi inn á mann nakinn (Puwar, 2004, bls. 13). Þetta er ágætt dæmi um 

veraldlegan kvíða (e. ontological anxiety), þar sem rými viðkomandi hefur tilheyrt 

karlmönnum og karlmennskuhugmyndum í áratugi en allt í einu er þar kominn nýr líkami 
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með nýtt kyngervi og nýjar áherslur sem ekki eru í samræmi við það sem rýmið hefur 

endurspeglað hingað til (Puwar, 2004, bls. 17-18). Nancy Astor fann fyrir þessu og eyddi 

helst tíma sínum á skrifstofu sinni, þar sem henni þótti hún ekki velkomin á öðrum stöðum 

í þinghúsinu (bls. 39). Hvað nýja líkama innan tiltekinna rýma varðar tekur Puwar 

umfjöllun Bourdieu (sjá Puwar, 2004, bls. 109-111) sem dæmi um súrrealistann André 

Breton, sem þótti það einstaklega fagurt að svartur maður gæti talað frönsku fullkomlega 

vel (bls. 107). Í bók Puwar kemur fram að í viðtölum sem hún tók við fólk sem stóð utan 

tiltekinna rýma, leitaðist það við að herma eftir hreyfingum og siðum þeirra sem tilheyrðu 

rýminu. Meira mark var tekið á þeim ef þeir hegðuðu sér á þann hátt. Þetta minnir á 

veruhátt og menningarlegt auðmagn Bourdieu, þar sem erlendu aðilarnir þurftu að hegða 

sér í samræmi við menninguna í kringum sig til að ná sínu fram (bls. 109-111). Kjarninn í 

hugmyndum um rými verður því fyrir miklum áhrifum þeirra merkinga sem tengdar eru 

við tiltekin rými. Allar breytingar hafa þar af lútandi haft neikvæð áhrif í för með sér, bæði 

fyrir þá sem ríkja nú þegar yfir hinu tiltekna rými eða eru nýjir í því (bls. 144-145).   

Hér hefur verður farið yfir þær kenningarlegu nálganir sem stuðst verður við í 

ritgerðinni. Túlkun menningarlegra athafna er ekki ný af nálinni og eru áherslur hennar 

fjölbreyttar, þar sem menn hafa meðal annars rýnt í merkingu hreyfinga (Mauss, 1934) 

og millistig í ferli athafna (Turner, 1979). Upplifun manna á bæði veruleika og á rýmum 

eru mótaðar af félagslegu, menningarlegu og sagnfræðilegu samhengi, sem veita vissum 

aðilum og líkömum meira aðgengi (Puwar, 2004). Hægt er að aðlagast og jafnvel móta 

þennan veruleika á ný, sem er þó miserfitt eftir stöðu menninga og þeirra einstaklinga 

sem bæði taka þátt og vilja taka þátt, en fjölbreytt útgáfa af auðmagni ýtir undir að 

einstaklingar lúti valdi og reglum þess. Áður en þessir þættir verða tengdir komu 

kjarnorkusprengjunnar og ímynd hennar í almenningsvitund Bandaríkjamanna, verður 

farið stuttlega yfir samband mannfræðinnar við hernaðarstofnanir og samtvinning við 

hugmyndafræði hernaðarhyggju. 
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2 Sögulegt samhengi – mannfræði og hernaður 

Áður en rýnt verður í kjarnorkusprengjuna sem valdatákn og hernaðartól bandarískra 

yfirvalda, verður farið yfir samband mannfræðinga við hernaðarstofnanir, þá einkum 

bandaríska hersins.  Tengsl mannfræðinnar og hernaðarlegra stofnanna eru ekki ný af 

nálinni, þar sem fræðigreinin hefur oft átt í vafasömu sambandi við hernaðarlegar 

stofnanir í gegnum tíðina (González, 2009, bls. II). Samvinnu mannfræðinnar og 

hernaðaryfirvalda má rekja allt til seinnihluta 19. aldar, þar sem mannfræðingar sem unnu 

fyrir yfirvöld notuðu aðferðafræði sína í þeim tilgangi að safna hagnýtum upplýsingum 

fyrir nýlenduherrana, svo auðveldara væri fyrir þá að stjórna í nýlendunum og koma í veg 

fyrir andspyrnu fólks þar. Allmörg dæmi eru til um hvernig mannfræðingar unnu með 

hernum og hernaðarlegum yfirvöldum (Wax, 2010, bls. 154) hvað þetta varðar og einnig 

um áhrif þessara samstarfa, en mannfræðileg verk í anda James Mooney, mannfræðings 

sem hjálpaði við að brúa bilið milli mannfræðinnar og hersins (Wax, 2010, bls. 154) er gott 

dæmi, þar sem hann réttlætti útrýmingu frumbyggja Norður Ameríku í nafni 

samfélagslegra framfara. Margir mannfræðingar voru hlynntir aðgerðum sem þessum, 

sem endurspeglast meðal annars í því að þeir hvorki fjölluðu um þær né gagnrýndu. Ein 

sígildasta etnógrafía fræðigreinarinnar, The Nuer (Evans-Pritchard, 1969), er einmitt 

dæmi um slíkt en þar rýnir höfundurinn Evans-Pritchard í stjórnmálakerfi Nuer manna 

sem staðsettir eru þar sem nú er Súdan, en sleppir algjörlega að fjalla um þau 

stjórnmálaöfl og yfirvöld sem stuttu áður höfðu barið fólkið til hlýðni. Það kemur ekki á 

óvart að Evans-Pritchard hafi sleppt að fjalla um nýlenduherrana og aðgerðir þeirra, þar 

sem hann vann fyrir nýlendustjórn Bretlands í Súdan. Þetta tímabil er gjarnan álitið 

svartur blettur í sögu mannfræðinnar, þar sem þeir mannfræðingar sem tóku þátt í 

þessari rannsóknarvinnu ýttu undir, hvort sem þeir ætluðu sér það eða ekki, að ákveðið 

félagslegt skipulag myndaðist í þessum löndum, út frá hugmyndafræði nýlenduherranna 

(Wax, 2010, bls. 154-155). Þetta samband breyttist hins vegar með tímanum þegar fleiri 

kenningar og kenningarleg sjónarhorn bættust við í fræðigreinina, þar sem 

mannfræðingar lögðu meiri áherslu á tákn, kyn, vald og fleira. 

Á áttunda áratug 20. aldar var staða mannfræðinga gagnvart yfirvöldum næstum því 

þveröfug við það sem ríkti áður fyrr, þar sem fræðimenn litu meira niður á þá sem vildu 

vinna með yfirvöldum og ýttu undir að það ætti vinna með hag þeirra sem rannsóknir 

snerust um að leiðarljósi (Pels, 1997, bls. 164). Gagnrýni og efasemdir um þessar fyrri 



16 

aðgerðir mannfræðinga og um stöðu greinarinnar höfðu komið fram fyrir áttunda 

áratuginn þar sem mannfræðingar fóru í auknum mæli að efast um ágæti þeirra aðgerða 

sem nýlenduveldin voru að gera á yfirráðasvæðum sínum (Pels, 1997, bls. 164), en 

gagnrýni fræðimanna átti eftir að aukast með tímanum, bæði hvað varðar 

nýlendustefnuna og ný-nýlendustefnuna (e. post-colonialism). Betur var rýnt í orðræðu 

nýlendustefnunnar og mannfræðileg hugtök jafnvel gagnrýnd, þar sem „menning“ og 

„etnógrafía“ voru meðal annars skoðuð í samhengi við pólitískan tilgang 

nýlendustefnunnar. Umfjallanir um tengsl fræðigreinarinnar við nýlendustefnuna dvínaði 

á tíunda áratugnum (Pels, 1997, bls. 164-166) og virðist þessi hluti mannfræðinnar heyra 

sögunni til, en svo er þó ekki ef horft er til sambands félagsvísindafólks - og þar með 

mannfræðinga - við Bandaríkjaher. 

Líkt og nýlenduyfirvöld fyrri tíma hafði Bandaríkjaher mikinn áhuga á að nýta sér 

menningarlegar upplýsingar svo hægt væri að stjórna betur þeim menningum og 

samfélögum sem voru á brennidepli í pólitískri stefnu þeirra, en áhuginn varð mikill eftir 

seinni heimsstyrjöldina (Price, 2013, bls. 46). Áhersla bandarísks félagsvísindafólks var þó 

allt önnur rétt eftir stríðið, þar sem margir hverjir tóku að skoða áhrif 

kjarnorkusprengjunnar á félagslegt líf Bandaríkjamanna. Mikill ótti var í kringum félagsleg 

áhrif sprengjunnar og reyndu félagsvísindafólk að sannfæra bandarísk yfirvöld um að þau 

gætu rannsakað þessi áhrif og jafnvel læknað (Jacobs, 2010, bls. 436-437). Athafnir og 

skrif þessa félagsvísindafólks var leið til að lögmæta félagsvísindi í Bandaríkjunum sem 

alvöru vísindagrein meðal annars, svo hægt væri að auka fjármagn rannsókna, enda höfðu 

félagsvísindin lengi vel staðið (og standa enn) í skugga raunvísinda (Jacobs, 2010, bls. 435-

437). Lögmæti og fjárhagslegur styrkur átti hins vegar eftir að eflast gríðarlega þegar kalda 

stríðið leið undir lok, þar sem eitt stærsta félagsvísindalega og hernaðarlega verkefni 

sögunnar, Human Terrain System (HTS), var stofnað (Gonzáles, 2010, bls. 232). 

HTS verkefni Bandaríkjahers var hleypt af stokkunum í júlí 2005 í þeim tilgangi  að ná 

yfirráðum í stríðsátökunum í Írak og Afganistan. HTS lið eða teymi eru samansett af 

hermönnum og félagsvísindafólki og er tilgangur þeirra að afla upplýsinga um íbúa á 

tilteknum svæðum undir því yfirskini að gera baráttuna við uppreisnarhópa mannúðlegri 

(Gonzáles, 2009, bls. 2). Tilgangur með nærveru félagsvísindafólks er að meðal annars að 

vera samviska hermannana, hjálpa borgarbúum að endurbyggja svæði sín og setja upp 
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stofnanir (Gonzáles, 2009, bls. 2) auk þess að þýða menningu og tákn annarra fyrir herinn 

(Helga Þórey Björnsdóttir, 2011, bls. 159). Umfjöllun verkefnisins í fjölmiðlum var strax 

jákvæð í byrjun og staðhæfði hernaðarmálaráðuneytið í Pentagon að verkefnið stæðist 

væntingar hvað varðar björgun mannslífa, þó engin sönnunargögn voru til um það á þeim 

tíma (Gonzáles, 2009, bls. 2-3). HTS er vafasamt fyrirbæri á margan hátt, en verkefnið var 

mótað og skipulagt af mannfræðingnum Montgomery McFate og öðrum, sem nýttu sér 

fyrri samvinnu mannfræðinnar við nýlenduveldin sem dæmi um gott samstarf milli 

fræðigreinarinnar og hernaðarvalda (Ferguson, 2013, bls. 85). Þetta gagnrýndu margir 

mannfræðingar og annað félagsvísindafólk, en hlutverk þeirra var óþarfi í þessum 

verkefnum þar sem herinn gat gert og gerði svipaðar aðgerðir án þeirra (Ferguson, 2013, 

bls. 88). Slíka aðferðafræði má rekja aftur til Víetnam stríðsins þar sem samstarf 

Bandaríkjastjórnar og ríkisstjórnar Suður-Víetnams mótaði CORDS (Civil Operations and 

Revolutionary Development Support) og Phoenix verkefnin, hverra tilgangur var að safna 

gögnum til að draga úr útbreiðslu og styrkleika kommúnismans í Asíu. Þetta var meðal 

annars gert með því að fá íbúa Víetnams til að safna saman gögnum um óvinina - ekki 

ósvipað og þegar mannfræðingar safna gögnum fyrir etnógrafíur sínar - sem leiddi seinna 

meir til pyntinga og aftaka á saklausum borgurum (Gonzáles, 2009, bls. 4-7). Etnógrafísk 

nálgun í stríðshrjáðum löndum hefur því haft slæmar afleiðingar í för með sér og ekki 

kemur á óvart að margir félagsvísindamenn hafi verið á móti HTS (sjá Gonzáles, 2009; 

Ferguson, 2013 og Price, 2013). McFate hefur mikið verið gagnrýnd af öðrum 

mannfræðingum, þar sem hún er einn frumkvöðull HTS deildarinnar og helsti leiðbeinandi 

verkefnisins, þrátt fyrir að hafa ekki neina reynslu frá þeim löndum sem HTS verkefnið 

lýtur að né kann hún tungumálin þar. Staða hennar sem helsti hönnuður og leiðbeinandi 

verkefnisins er því umdeild þar sem aðrir mannfræðingar, sem hafa stundað 

vettvangsrannsóknir í Afganistan og Írak, eru mun hæfari í verkið (Gonzáles, 2009, bls. 

16). Annað er að McFate og aðrir auglýstu þessa notkun mannfræðinnar sem leið til að 

minnka ofbeldi á átakasvæðum, en gömul skrif hennar sýna annað. Í þeim kemur fram að 

hún taldi notkun mannfræðinnar vera hentuga í að kenna hermönnum að drepa á 

skipulagðari hátt. Umfjöllun og orðanotkun HTS hefur einnig verið gagnrýnd, þar sem 

notast er við nokkuð þversagnakennd hugtök á borð við „vopnaða félagsráðgjafa“. HTS 

hefur verið undir stöðugri gagnrýni frá mannfræðingum og öðru félagsvísindafólki og hafa 

hernaðaryfirvöld til dæmis átt erfitt með að færa rök fyrir siðferðislegu gildi verkefnisins. 
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Nokkuð sem leiddi meðal annars til þess að McFate sem var opinber talsmaður 

verkefnisins hætti að tjá sig opinberlega um það (Price, 2013, bls. 49-50). Verkefnið undir 

þessu nafni var lagt niður þann 20. september 2014 (Gonzáles, 2015).  

Hér hefur verið farið yfir samband mannfræðinnar við hernaðarleg yfirvöld og 

stríðsrekstur, en vert er að taka fram að mannfræðingar hafa einnig rannsakað stríð og 

átök frá ýmsum hliðum, óháðir og án þess að vera hluti af þeim. Mannfræðingar hafa 

meðal annars skoðað kjarnorkusprengjuna, með því að rannsaka þau svæði og þær 

menningar sem urðu fyrir tilraunastarfsemi sprengjunnar ásamt því að gera etnógrafíur í 

stofnunum sem unnu við að hanna þær (Gusterson, 2007, bls. 163). Í meginmáli 

ritgerðarinnar verður sjónum beint að áhrifum kjarnorkusprengjunnar í svipuðum anda 

og þeir félagsvísindamenn sem gerðu tilraun til að rýna í félagsleg áhrif hennar á 

Bandaríkjamenn eftir seinni heimsstyrjöld, nema með áherslu á heimili og notkun 

kenninga sem komu nokkrum áratugum síðar. 
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3 Kjarnorkusprengjan og áhrif hennar á heimilið 

Nú þegar farið hefur verið yfir þær kenningar sem liggja til grundvallar í ritgerðinni og búið 

er að útskýra samband mannfræðinnar við hernaðarstofnanir, verður kjarnorkusprengjan 

kynnt til sögunnar og farið yfir táknræn áhrif hennar á heimili og veruhátt 

Bandaríkjamanna. 

Þann 6. ágúst 1945 vörpuðu Bandaríkin kjarnorkusprengju á borgina Hiroshima í 

Japan – sprengja sem fór allt upp í milljón gráður á sínum heitasta punkti og um 6000 

gráður á jörðu niðri auk þess að vera nógu öflug til að fella fólk í allt að mílu (1,6 km) 

fjarlægð. Skaðinn var mikill, þar sem um 90-166.000 manns af þeim 340.000 sem bjuggu 

í borginni létust, um 100.000 manns slösuðust alvarlega og urðu fyrir eitraðri geislavirkni 

auk þess að um 62.000 af þeim 90.000 byggingum sem voru til staðar eyðilögðust og urðu 

að rústum einar. Læknishjálp var lítil þar sem sjúkarhús höfðu eyðilagst og margir hverjir 

sem lifðu sjálfa sprenginguna af dóu stuttu síðar, meðal annars úr þorsta þar sem vatnið 

varð fyrir hættulegri geislavirkni sprengjunnar og var því ódrekkanlegt (Nakayama, 2014, 

bls. 444-446). 

Lýsingar eins og þessar gefa raunhæfa mynd á gereyðingarafli kjarnorkusprengja, þar 

sem þær þurrka nánast allt út sem verður á vegi þeirra og hafa heilsuspillandi afleiðingar 

í för með sér, hvort sem í formi bruna, geislavirkni eða takmarkaðrar getu manna til að 

leita eftir og veita aðstoð. Það kemur því ekki á óvart að Bandaríkjamenn hafi fyllst óhug 

og efasemdum um hagnýta notkun sprengjunnar, en umfjöllun um hana var gríðarlega 

mikil eftir notkun hennar á Hiroshima og Nagasaki (Jacobs, 2010, bls. 27). Í raun má segja 

að það hafi orðið hugarfarsbreyting hvað varðar viðhorf til samfélagslegra málefna, sem 

byggði fremur á hugleiðingu almennings um komandi framtíð sem einkenndist af rústum 

og eyðimörk, fremur en hvernig hægt væri að bæta og verja núverandi samfélag (Masco, 

2009, bls. 38). Þessar hugleiðingar um hvernig hægt væri að lifa kjarnorku ógnina af 

einkenndu hversdagsleikann og framtíðina, þar sem ósýnileg ógn gat orðið að veruleika 

hvenær sem er. Óöryggi (e. insecurity) varð öflugur þáttur í lífi Bandaríkjamanna, þar sem 

ógnin var ávallt til staðar. Slíkt umbreytti samfélaginu á þann hátt að hversdagsleikinn 

varð enn hervæddari en áður, þar sem Bandaríkjaher fékk meira vald til að viðhalda öryggi 

landsmanna (Masco, 2009, bls. 40). Herinn var því sjáanlegra afl í lífi Bandaríkjamanna og 

sá til þess að aga þjóðina á nýjan hátt svo hægt væri að bregðast við komandi 
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kjarnorkuárás - en þörfin á því jókst þegar Sovétríkin sprengdu sína fyrstu 

kjarnorkusprengju árið 1949. Eign þessa beggja þjóða á sama gereyðingarvopninu gerði 

Bandaríkjastjórn kleift að lögmæta hervald sitt, sem mótaði nýja pólitíska sameiningu 

meðal landsmanna, sem fólst í andúð á kommúnisma og stuðningi við kapitalisma (Masco, 

2009, bls. 40). Upphaf kalda stríðsins einkenndist því meira að getu manna til að bregðast 

við hugsanlegri ógn sem gæti komið hvenær sem er, heldur en hugmyndum um örugga 

og bjarta framtíð. Í raun færðist ábyrgðin á að tryggja að menn lifðu kjarnorkustyrjöld af 

frá yfirvöldum, sem áttu og höfðu hannað sprengjurnar, yfir til almennings sem hafi ekkert 

um það að segja (Masco, 2009, bls. 41). 

Í þessum kafla verður fjallað nánar um hið nýja óöryggi sem kjarnorkusprengjan 

skapaði, þá sérstaklega áhrif hennar á eignir manna sem tengdar eru við öryggi og skjól - 

heimilið. Eftirfarandi undirkaflar eru þrískiptir, þar sem fyrst verður fjallað um hvernig ógn 

kjarnorkusprengjunnar varð rótgróin í almenningsvitund Bandaríkjamanna, því næst farið 

yfir mismunandi hugmyndir fræðimanna hvað varðar heimili og að lokum svo farið yfir 

þær táknrænu breytingar sem kjarnorkusprengjan mótaði í kringum samband 

Bandaríkjamanna við  heimili sín.  

3.1 Óöryggi og almannavitund 

Mánuðirnir eftir seinni heimsstyrjöld voru erfiðir, þar sem fjöldi manns höfðu látist og 

gereyðingarvopn orðið til. Hugmyndir manna um sambönd sín við aðra og tengsl 

einkenndust af meiri svartsýni, þar sem fyrri hugmyndir um innri góðmennsku voru nú 

horfnar og jafnvel vísindin voru talin vera hættuleg - fyrst þau gátu þróað hættulegri og 

öflugri vopn en áður. Þetta ásamt efasemdum um hið góða eðli manna ýtti meðal annars 

undir að bandarísk stjórnvöld, rithöfundar og fræðimenn fóru að endurskilgreina, -móta 

og viðhalda hugmyndum um siðferði (Szefel, 2017, bls. 34-35). Orðræða  í kringum stríð 

og orrustur breyttust þar sem nú var rætt um mikilvægi sálfræðilegra hernaðar, að hafa 

áhrif á viðhorf manna. Þetta kom meðal annars fram í áherslu bandarískra yfirvalda að 

búa til og birta sig heimsbyggðinni sem jákvætt tákn, og árið 1948 skrifaði Harry S. Truman 

Bandaríkjaforseti undir lög sem einkenndust af slíkum viðhorfum (Szefel, 2017, bls. 38).  

Á það skal þó bent að hugmyndin um jákvæða ímynd bandarísku þjóðarinnar voru til 

staðar áður en þessi lög urðu til, og birtust meðal annars í því að Bandaríkin dreifðu brauði 

til Evrópu og Asíu landa, þar sem hungursneyð ríkti (Bobrow-Strain, 2011, bls. 81). Brauð 
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hefur lengi vel verið mikilvæg næring í Bandaríkjunum, en mikill áróður var í kringum 

mikilvægi næringu þess rétt fyrir seinni heimsstyrjöld. Brauð var að mestu leyti bakað 

heima fyrir þar til á fjórða áratug 20. aldar, en þá færðist framleiðsla þess frá heimilinu 

yfir til verksmiðja, sem var umdeild þróun (Bobrow-Strain, 2011, bls. 78-79). Umræðan í 

kringum framleiðslu á iðnaðarbrauði náði hámarki í seinni heimsstyrjöldinni með þeim 

rökum að næringargildi þess væri nauðsynleg fyrir hermenn sem voru að berjast á 

vígstöðvunum og þar með var það lítið gagnrýnt. Eftir að heimsstyrjöldinni lauk varð 

verksmiðjuframleidda brauðið orðið að algengu fæði þrátt fyrir að fáum líkaði við bragðið, 

en hugmyndin um að brauðið væri gott fyrir líkamann var meginástæða þess að fólk 

keypti það og borðaði (Bobrow-Strain, 2011, bls. 79-80). Mánuðirnir eftir síðari 

heimsstyrjöldina voru erfiðir fyrir íbúa Asíu og Evrópu, þar sem hungursneyð ríkti í Japan, 

Kína og Kóreu og þurrkur eyðilagði helstu uppskerur Evrópubúa. Þetta var mikið 

áhyggjuefni, en Bandaríkjamenn töldu að um fimmtungur mannkyns væri við það að deyja 

úr hungri á árunum 1946-48 (Bobrow-Strain, 2011, bls. 81). Það var því undir þeim komið 

að rétta þessum löndum hjálparhönd, sem var á sama tíma tækifæri fyrir Bandaríkin að 

efla ímynd sína sem jákvætt tákn fyrir heiminn. Margir Bandaríkjamenn voru ósáttir við 

nýju brauðáætlunina þar sem hún bitnaði meðal annars á gæðum þess eins og bragðinu, 

en umfjallanir fréttablaða reyndu að þagga raddirnar niður með því að benda á að 

Bandaríkin væru að gera heiminum gott með þessari áætlun (Bobrow-Strain, 2011, bls. 

80-82). Eftirminnilega umfjöllun má finna hjá Los Angeles Times árið 1947, þar sem birt 

var grein um að það þyrfti að fullnægja matarþörf heimsins, því annars myndu þessar 

hungruðu þjóðir mögulega svara aðgerðarleysi Bandaríkjanna með sprengjuárásum (sjá 

Bobrow-Strain, 2011, bls. 82). Brauðið varð pólitískara með tímanum, þar sem það kom 

einnig til með að gegna ákveðnu hlutverki í baráttunni gegn framgangi kommúnismans á 

heimsvísu (Bobrow-Strain, 2011, bls. 83). Slíkt birtist meðal annars í því þegar 

Tékkóslóvakía féll árið 1948 undir stjórn Sovétríkjanna, en talið var að ein ástæða þess að 

kommúnistar náðu þar yfirráðum hafi verið sú að Bandaríkin náðu ekki að senda 

iðnaðarbrauð til landsins (Bobrow-Strain, 2011, bls. 84). Brauðdreifing Bandaríkjanna var 

því ákveðið áróðurs tól sem notað var til að fá þjóðir heims til að standa með 

Bandaríkjunum frekar en Sovétríkjunum. Þrátt fyrir að Sovétríkin væru betur sett hvað 

varðar menntun, iðkun vísinda og framleiðslu mikilvægra tóla að þá þurftu 
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Bandaríkjamenn (og liðsfélagar þeirra) ekki að hafa áhyggjur af matarskorti (Bobrow-

Strain, 2011, bls. 84-85). 

Brauðframleiðsla var því klókt bragð sem notað var til að berjast gegn uppgangi 

kommúnismans. Í þessu samhengi er áhugavert að rýna í greinina sem Los Angeles Times 

(sjá Bobrow-Strain, 2011, bls. 82) birti, þar sem fjallað var um að þjóðir myndu varpa 

sprengjum á Bandaríkin ef þær fengju ekki brauð að borða. Ekki er skilgreint hvers konar 

sprengju er verið að tala um, en gera má ráð fyrir að lesendur hafi ósjálfrátt tengt 

umfjöllunina við kjarnorkusprengju, þrátt fyrir að Bandaríkin væri í raun eina þjóðin sem 

réði yfir slíkri sprengju fram að 1949. Það má því leiða að því getum að tímaritið hafi notað 

orðið sprengja vísvitandi til að aga fólk til að samþykkja brauð áætlunina, þar sem 

höfundur greinarinnar hefði getað notað annað orðalag til að lýsa hugsanlegum og 

mögulegum átökum. Hvort sem hér var um viljaverk að ræða eður ei þá áttu bandarísk 

yfirvöld og fjölmiðlar stóran þátt í að búa til nýjar huglægar merkingar hvað brauð varðar 

og tengja við hugsanlegt stríð og kjarnorkuárás. Samanber þykka lýsingu Geertz (1975) að 

þá var athöfnin að snæða brauð ekki lengur bundin við gömul gildi eins og mikilvægi þess 

að nærast, heldur var sú neysla orðin að táknrænni staðfestingu um stuðning manna við 

bandaríska þjóð. Brauðið var mótað í mikilvægt hnattrænt auðmagn sem hafði þann 

táknræna eiginleika að skilgreina hvaða þjóðir voru hliðhollar Bandaríkjunum og hverjar 

ekki. 

Þessi ímyndasköpun bandarískra yfirvalda hafði í för með sér neikvæðar afleiðingar 

hvað varðar bandarískan almenning, þar sem hún var réttlætt í krafti kvíða sem fylgdi 

tilvist kjarnorkusprengjunnar. Annað dæmi um neikvæðar afleiðingar má sjá nokkrum 

árum síðar þegar Sovétríkin réðu einnig orðið yfir kjarnorkuvopnum og í varnarskyni 

ákváðu bandarísk yfirvöld að framleiða fleiri kjarnorkusprengjur á sama tíma og þau 

fræddu skólabörn um afl sprengjunnar og hvað gera skyldi ef slíkri yrði varpað á 

Bandaríkin. Upplýsingarnar voru settar fram á ýmsan máta og þar var sagt til um hvernig 

ætti að lifa sprengjuna af. Tilgangurinn var einnig að minnka þann ótta sem hafði myndast 

í kringum sjálfa kjarnorkusprengjuna. Á sama tíma fólu upplýsingarnar einnig í sér 

undirliggjandi skilaboð, þar sem kjarnorkustyrjöld var ekki aðeins möguleiki heldur 

yfirvofandi og að það ætti að treysta yfirvöldum til að viðhalda röð og reglu eftir sjálf 

átökin. Rétta leiðin til að lifa af var fremur val heldur en möguleiki, en þeir sem völdu að 
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fara nákvæmlega eftir fyrirmælum myndu lifa af (Jacobs, 2010, bls. 25-26). Börnum var 

einnig kennt hvernig ætti að lifa af án þess að þurfa að reiða sig á fullorðna og þekktasta 

dæmið um slíkt er myndin Duck and Cover (Langlois og Rizzo, 1951), fræðslumyndband 

sem hafði þann tilgang að kenna börnum hvernig hægt væri að lifa kjarnorkuárás af, sem 

sýnd var í skólum um allt land. Í myndinni var notast við teiknimyndaskjaldböku til að 

kenna börnum um ógnarafl kjarnorkusprengjunnar sem gat auðveldlega tortímt 

byggingum og valdið dauða og gríðarlegum líkamlegum sársauka, sem líkt var við mjög 

alvarlegan sólbruna. Viðbrögð barna við árásum var mikilvæg eftir því hvort þau fengu að 

vita um komu kjarnorkuárásarinnar eða ekki, en ef viðvörun var gefin áður áttu þau að 

fara heim til sín í öruggt skjól sem foreldrar áttu að hafa búið til. Hins vegar ef engin 

viðvörun var gefin að þá var fátt annað í stöðunni en að beygja sig niður við næsta skjól, 

rétt eins og titillinn á myndinni gefur til kynna (Jacobs, 2010, bls. 28-30).  

Myndin inniheldur fleiri upplýsingar og sýnikennslur en lýsingin hér að ofan gefur til 

kynna, en þetta dæmi birtir ágætlega þær hugmyndir sem börnum voru innrættar, þar 

sem Bandaríkjastjórn skóp nýja innvígsluathöfn og menningarlegt auðmagn (Bourdieu, 

1986) á sama tíma og hún lögmætti vald sitt. Heimur barna var brotinn upp og þau neydd 

til að vera meðvitaðri um þá ógn sem einkenndi heim hina fullorðnu - ógn sem myndi 

koma fyrr eða síðar.  

Upplýsingaherferðum í grunnskólum í anda Duck and Cover má líkja við 

innvígslunarathafnir, svipað þeim sem Victor Turner (1979) fjallaði um, nema hvað 

millistig þessa ferlis var ekki eins meðvitað og til dæmis hvað varðar fermingu og 

fermingarundirbúning, þar sem börn klæddu sig ekki sérstaklega upp fyrir athöfnina sjálfa 

né þurftu þau að framkvæma ákveðinn gjörning til að komast í tölu fullorðinna. Það eina 

sem þau þurftu að fylgjast með og meðtaka væru þær upplýsingar sem áttu sér stað í 

kennslustofunni. Á táknrænan hátt fóru þau í tíma sem venjuleg skólabörn en komu út 

sem fullorðnir einstaklingar, á þann hátt að þau voru sér meðvitaðri um alvarleika nýrrar 

hnattrænnar ógnar. Innvígslan bauð heldur ekki upp á veislu eða fögnuð, þar sem 

niðurstöður ferlisins voru kvíðavaldandi og lítil ástæða til að fagna því. Inn í veruhátt 

(Bourdieu, 1977b) barna var komin nú táknræn og ósýnileg ógn, eitthvað sem gat ráðist 

inn í hvaða félagslega samhengi sem var og lagt hið þekkta umhverfi í rúst. Hvert rými 
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einkenndist af veraldlegum kvíða (Puwar, 2004), þar sem nýr hugrænn og óvelkominn 

hlutur varð orðinn partur af því og truflaði öryggiskennd Bandaríkjamanna.  

Upplýsingaherferð yfirvalda skapaði mikilvægt traust hjá almenningi á yfirvöldum og 

trú um að þau myndu bæta aðstæður eftir hugsanleg átök (Jacobs, 2010, bls. 34). Börn 

urðu að virkum þátttakendum í stríðinu, þar sem þau báru ábyrgð á sínu eigin lífi – ábyrgð 

sem fólst í að fylgja leiðbeiningum yfirvalda. Í leiðbeiningum sem og þessum mótaðist nýtt 

menningarlegt auðmagn, þar sem rétt vitneskja á vissum viðbrögðum veittu 

einstaklingum þau verðlaun, fyrir utan náttúrulega að lifa af, að geta öðlast efnahagslegt 

auðmagn eftir sjálfa kjarnorkuárásina. Bandaríkjastjórn mótaði því meiri aga og öflugra 

lögmæti yfir sínu eigin valdi í hugum barnanna, en þetta mun vera dæmi um aukna 

hervæðingu í lífi Bandaríkjamanna, þar sem leiðbeiningar á stríði varð orðin almenn 

vitneskja hjá öllum aldurshópum. Með því að gera bandarísk börn að virkum 

þátttakendum í verðandi og hugsanlegu kjarnorkustríði voru þau í raun hervædd (e. 

militarized), sem felst meðal annars í því að hernaðarlegar hugsanir og aðgerðir samlagast 

hversdagsleika almennings og festir sig í sessi sem eðlilegur hluti af tilverunni (Helga 

Björnsdóttir, 2014, bls. 183). Hervæðing var ekki einungis hugræn, heldur voru börn 

einnig merkt á efnislegan hátt með því að auka notkun auðkennishálsmena (e. dog tags) 

árið 1951. Slík hálsmen höfðu þann tilgang að einkenna börn og þannig væri hægt að 

staðsetja þau í tengslum við heimili sín eftir kjarnorkuárás. Hervæðing barna var hins 

vegar ekki nýtt fyrirbæri, þar sem börn voru hvött til að safna málmbútum og fleiri hlutum 

sem hægt var að nota við vopnagerð í seinni heimsstyrjöldinni (Jacobs, 2010, bls. 32). 

Munurinn var hins vegar sá að börnin voru nú virkari iðkendur hvað varðar stríðsþátttöku, 

þar sem meiri líkur voru á að átökin myndu gerast  heima fyrir. 

Þessi dæmi eru ekki tæmandi hvað varðar komu kjarnorkusprengjunnar í 

almenningsvitund, en ættu þó að sýna að sprengjan og hugmyndir um hana þrengdu sér 

inn í ýmsar umræður, hvort sem um var að ræða hluti á borð við dreifingu matar eða 

kennslu barna í skólum. Augljóst er að kjarnorkukvíða var beitt til að aga fólk á öllum aldri 

ásamt því að veita ríkisstjórninni og hernum meiri völd og lögmæti yfir því valdi. Það ætti 

því ekki að koma á óvart að sprengjan hafði einnig áhrif á samband Bandaríkjamanna við 

heimili sín. 
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3.2 Hugmyndir um heimilið 

Nauðsynlegt er að rýna í mismunandi formgerðir heimila áður en áfram er haldið, en eins 

og minnst var á hér að framan var talsvert talað um heimilið sem slíkt í kjarnorkufræðslu 

barna. Bæði var talað um að sprengjan gæti tortímt byggingum á sama tíma og heimilið 

væri visst öryggissvæði (Jacobs, 2010, bls. 29). Ágætlega hefur verið fjallað um heimili af 

öðrum mannfræðingum, hvort sem það er sjálft heimilið, innri formgerð þess, 

heimilisandinn (Pennartz, 1999 og Putnam, 1999) eða jafnvel hvað það er að upplifa að 

eiga heima einhversstaðar (Jackson, 1995). Heimili eru oft bundin við það sem 

einstaklingur skynjar að sé sér nærkomið, hvort sem það er mótað af innra tengslaneti 

eins og foreldrum, systkinum og börnum eða þeim tengslanetum sem myndast í kringum 

heimilið, þá nágrönnum og vinum (Putnam, 1999, bls. 144). Hegðun og fyrirsjáanleg 

hegðun innan ákveðins rýmis eru mikilvæg hvað varðar reynslu (Puwar, 2004) og túlkun 

einstaklinga yfir andrúmslofti þess og vill Pennartz (1999) meina að það sé ekki sjálft rýmið 

sem skapar andrúmsloftið, heldur félagslegu aðgerðirnar innan þess (bls. 99-103). Rými 

einkennast af ríkjandi hugmyndum, þar sem bæði fólk og hlutir hafa misjafnan aðgang að 

hverju rými fyrir sig (Puwar, 2004). Viðvera óvelkomna aðila eða hluta geta því truflað 

andrúmsloft rýmisins. Þó félagslegar athafnir og minningar hafi þar mikilvæg áhrif má þó 

ekki gleyma öðrum þáttum sem ýta líka undir slíka tilfinningu, eins og efnislegar eignir 

innan þess. Heimili einkennast oftast nær af rafmagnleiðslum, pípulagningum og fleira 

sem veitir því hita og virkni, en hægt er að líta á það sem lífkerfi rýmisins, sem gerir það 

að meiri lifandi fyrirbæri en það er. Húsgögn hafa einnig mikið að segja hvernig menn 

skynja og upplifa andrúmsloft heimila, þar sem varsla á nýjum húsgögnum og endurröðun 

þeirra innan rýma getur á vissan hátt endurspeglað menningarlegar breytingar. Heimili er 

því ekki einungis táknrænt skipulag fyrir fjölskylduna og mótun hennar innan þess, heldur 

einnig viss spegill á félagslega- og menningarlega stéttarstöðu manna (Putnam, 1999, bls. 

144-145). Sem dæmi má nefna að tóbaksreykingar voru einu sinni í tísku og aðgengilegar 

í almenningsrýmum þar sem fólk mátti reykja á veitingahúsum og í flugvélum, og 

jafnframt var mikið um reykingar í heimahúsum. Með tímanum dvínuðu vinsældir 

reykinga, meðal annars vegna stöðugs heilsufarslegs áróðurs og nú er almennt minna um 

reykingar í heimahúsum en áður. Þó reykja sumir enn inni hjá sér, en möguleiki er að tíðni 

þess sé breytilegri milli stétta en áður, vegna meiri meðvitundar um skaðsemi þess. 

Heimili eru því veruháttur sem einkennist af félagslegum athöfnum þeirra sem dvelja 
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innan þess og endurspeglar uppröðun eigna innan rýmisins, stéttir á vissan hátt og jafnvel 

hvað sé rétt að eiga og gera fyrir hvert tímabil. Heimili samkvæmt þessu passar ágætlega 

inn í kenningar Pierre Bourdieu (1977b og 1986) um auðmagn og veruhátt.  

Bourdieu (1998) fjallar lítillega um fjölskyldur og andrúmsloftið innan heimilisins sem 

þau mynda í bók sinni Practical Reason, þar sem hann lýsir yfir að lögmæta hugtakið yfir 

venjulegri fjölskyldu sé bundin við viss orð, eins og hús og heimili, sem móta og viðhalda 

hugmyndir um fjölskylduna. Bourdieu (1998) flokkar þessar hugmyndir á tvennan hátt: 

það að fjölskyldan er viss raunveruleiki sem er stærri en meðlimir þess og svo að hver 

fjölskylda hafi sinn eigin félagslegan veruleika – veruleika sem er heilagur og hulin öðrum 

á táknrænan hátt undir öryggi einkalífsins, öryggi sem finnst í þeirri táknrænni samheldni 

sem heimilið hefur upp á að bjóða. Hugtakið fjölskylda er lýsing á vissu fyrirbæri sem hefur 

fyrirfram tilbúna merkinu, sem viðheldur formgerð hennar í veruhátt manna (Bourdieu, 

1998, bls. 64-65). Hugtakið er bæði félagslegur skáldskapur, mótaður úr tilbúinni ríkjandi 

félagslegri formgerð, en jafnframt er það raunverulegt þar sem stór hluti manna 

viðurkennir tilvist þess (Bourdieu, 1998, bls. 66). Heimili eru því ekki einungis rými 

samansett af félagslegum athöfnum og endurspeglun á ytri hugmyndir hvað varðar 

menningu og stétt, heldur er það einnig táknrænt svæði sem viðheldur ríkjandi 

hugmyndum og orðræðu um fjölskylduna. 

Hlutirnir verða svo flóknari þegar farið er nánar út í hvað það er að eiga heima 

einhversstaðar, þar sem útskýringar og hugmyndir um heimili eru mismunandi eftir 

samfélögum og menningarhópum (Jackson, 1995, bls. 120). Heimili getur til dæmis verið 

það land sem forfeður manns áttu heima, sá staður þar sem fólk viðurkennir viðveru 

manns eða jafnvel heimur vissrar tónlistar. Þannig er nokkuð ljóst að hugmyndir um að 

vera heima eru margslungnar og mismunandi (Jackson, 1995, bls. 120-121). Í 

etnógrafíunni At Home in the World, rýnir mannfræðingurinn Michael Jackson í hvað það 

er að upplifa að eiga heima einhversstaðar (Jackson, 1995, bls. 1). Skrif sín byggir hann á 

sinni eigin reynslu af því að lifa tímabundið með Warlpiri fólkinu í Ástralíu, fólki sem hvorki 

búa í húsum né skilgreina heimili út frá þeim (Jackson, 1995, bls. 15). Ef eitthvað er að þá 

þykir Warlpiri hús minna á stórt fangelsi, en þetta sjónarhorn gagnrýnir veruhátt manna í 

húsavæddum samfélögum. Sá veruháttur er mótaður af veggjum sem eiga að veita öryggi 

og friðhelgi einkalífs auk vega sem tengja þessi heilsteyptu rými saman, en þessi formgerð 
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takmarkar aftur á móti heildarupplifunina á hverju svæði fyrir sig þar sem þau eru 

aðgreind (Jackson, 1995, bls. 84-85). Í rannsókn sinni kemst Jackson að þeirri niðurstöðu 

að það að eiga heima einhversstaðar feli í sér mismunandi merkingu. Þannig geti það verið 

það svæði sem gerir mann nógu frjálsan til að vera maður sjálfur (bls. 47), sá staður sem 

hugsanir flakka alltaf aftur á endanum eða sú návist manna sem veita manni merkingu og 

tilgang (bls. 66). Hann lýsir því meðal annars að heimili sé manns eigin vitund sem er 

samhljóma og í friði með hinu ytra umhverfi, hvort sem það er manneskja, híbýli eða 

landslag (bls. 110). Með það í huga getur hvaða staður sem er verið heimili, þar sem það 

er háð persónulegum tengslum einstaklingsins við umhverfið. 

Heimilið er því fjölþætt og eru heimili ekki endilega bundin við það að eiga hús. Hvað 

varðar bandarískt samfélag og samhengi þá eru hús mikilvæg þar sem þau endurspegla 

visst menningarlegt eða efnahagslegt stigveldi fólks. Heimilisleysi er aftur á móti opið og 

öryggislaust ástand sem oftast nær er tengt við fátækt, á meðan mikið öryggi er tengt við 

efri stéttir samfélagsins og það að eiga hús. Öryggis og eigna stigveldi endurspeglast 

meðal annars í athöfnum margra ríkra Bandaríkjamanna í byrjun 20. aldar, þar sem margir 

þeirra girtu lóðirnar sínar og efldu öryggi eigna sinna, til að halda utanaðkomandi aðilum 

frá þeim (Low, 2001, bls. 46). Athafnir eins og þessar áttu eftir að einkenna millistéttina 

síðar meir og jukust eftir því sem öryggisráðstafarnir þróuðust, en slíkar aðgerðir skapar 

bil á milli fólks og auka stéttarlegan mun þar sem heimilislaust fólk eru óæskilegir líkamar 

þegar kemur að hreinum rýmum ákveðinna stétta (Puwar, 2004). Umfjallanir fjölmiðla 

um ýmsa glæpi ýta svo meira undir að fólk tryggi öryggi heimilisins, í þeim tilgangi að 

verjast þeim aðilum sem verið er að fjalla um, sem oftast nær koma frá lægri stéttum 

(Low, 2001, bls. 46-47). Öryggis og vald efstu stéttarinnar endurspeglast þó ekki einungis 

í atbeina þeirra við að verja eignir sínar, heldur einnig í lögmæti þeirra til að verja sitt eigið 

samfélag í gegnum ýmsar stofnanir – stofnanir sem geta meðal annars haft aðgang að 

vopnum eins og kjarnorkusprengjum. 

3.3 Kjarnorkusprengjan sem efnahagslegt auðmagn og áhrif hennar á heimili 

Eins og áður hefur verið nefnt þá er kjarnorkusprengjan einstaklega öflugt vopn, sem 

einungis hernaðaryfirvöld Bandaríkjanna og nokkurra annarra ríkja eins og Sovétríkin, 

Frakkland og Kína höfðu tök á að framleiða og beita. Gereyðing borga og bæja eru ekki ný 

af nálinni þar sem náttúruhamfarir á borð við flóð og eldgos hafa í gegnum tíðina eyðilagt 
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híbýli manna og orðið að fjörtjóni. Kjarnorkusprengjan er svipuð hvað varðar slíka 

eyðileggingu, að því undanskildu að menn ráða sjálfir hvenær þeir beita henni. 

Kjarnorkusprengjan er því að mörgu leyti efnahagslegt auðmagn, sem hefur þann 

eiginleika að eyðileggja eignir annarra í miklum mæli, án þess að taka tillit til hver á þær. 

Kjarnorkusprengjan er öfgafullt tákn sem stendur fyrir vald efstu laga samfélagsins og sem 

hafa það í hendi sér að geta gert alla heimilislausa - þar að segja ef fólk lifir kjarnorkuárás 

af. Öryggi heimilisins er ógnað þar sem hvorki girðing, þjófavörn né önnur afmörkun og 

vernd lóða getur komið í veg fyrir að hita- og höggbylgja kjarnorkusprengjunnar hrifsi það 

burt. Þar sem bæði börn og fullorðnir einstaklingar í Bandaríkjunum eru meðvituð um 

afleiðingar og áhrif sprengjunnar, má telja að fjölskylduandinn hafi breyst á mörgum 

heimilum eftir að þau lærðu um tilvist hennar, þar sem kjarnorkusprengjan var orðin að 

möguleika – ósýnilegum - sem gæti ráðist inn í hvaða þætti lífsins sem er. Þó nær enginn 

hafi séð kjarnorkusprengjuna með eigin augum þá var fólk vel meðvitað um áhrif hennar 

og afleiðingar og þannig varð hún hluti af veruhætti fólks. Veraldlegur kvíði (Puwar, 2004) 

gerði það að verkum að það myndaðist spenna í rýmum, hvort sem um var að ræða 

opinberum eða persónulegum rýmum - almenningsgörðum eða eigið heimili. Þessi 

veraldlegi kvíði stafaði þó ekki einungis af nærveru „óæskilegra“ kynþátta eða hópa (eins 

og heimilislausra) sem tilheyrðu ekki ákveðnum svæðum (Puwar, 2004), heldur var það 

hugmyndin um ákveðinn möguleika sem menn höfðu þó einungis orðið vitni af í blöðum 

eða í sjónvarpinu. Kjarnorkusprengjan var því orðin að nokkurs konar táknrænni þversögn 

um öryggi, þar sem hægt var að ógna óvinaríkjum með henni á sama tíma og hún olli bæði 

óöryggi og kvíða heima fyrir. Það kemur því ekki á óvart að það að búa við slíkt 

þversagnakennt öryggi hennar hafi alið á svartsýni þegna Bandaríkjanna hvað varðar 

framtíðina, þá sérstaklega hjá unglingum. Þetta kom vel fram í könnun sem Schwebel (sjá 

Chivian, Robinson, Tudge, Popov og Andreyenkov, 1988, bls. 407) gerði meðal skólabarna 

árið 1962 en sýndi að 40% þeirra litu svo á að kjarnorkustyrjöld væri yfirvofandi.  

Bandaríkin hafa ekki orðið fyrir kjarnorkuárás, þó þau hafi verið dugleg við að sprengja 

kjarnorkusprengjur innanlands og utan í tilraunaskyni – tilraunir sem bitnuðu á heimilum 

vissra bandarískra þegna (Jacobs, 2013, bls. 158). Stuttu eftir að sprengjan var virkjuð í 

seinni heimsstyrjöldinni varð meiri þörf fyrir að prófa hana áfram svo hægt væri að fá 

skýrari niðurstöður um hvernig hægt væri að nýta hana betur (Jacobs, 2013, bls. 157), en 

þetta leiddi til þess að þáverandi yfirvöld hófu að rannsaka svæði sem voru fjarri borgum 
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sem hugsanleg tilraunasvæði fyrir sprengingar. Í byrjun árs 1946 var ákveðið að Bikini 

Atoll, yfirráðasvæði Bandaríkjamanna sem staðsett er á Marshall eyjunum í Kyrrahafinu, 

yrði tilraunasvæðið (Jacobs, 2013, bls. 158). Marshall eyjurnar eru líklegast þekktastar 

fyrir kjarnorkutilraunirnar, þar sem um 67 sprengjur voru prufaðar (Jacobs, 2013, bls. 161) 

og var því heimili eyjaskeggja gjöreyðilögð, en sú fórn virtist skipta Bandaríkjastjórn litlu 

máli (bls. 159). Kristnir þegnar bjuggu á þessu svæði á þeim tíma og voru þeir sannfærðir 

um að þessar tilraunir væru gerðar í þágu hins góða, þar sem þær myndu hjálpa 

mannkyninu við að enda öll stríð (bls. 158). Fólkið samþykkti þessar aðgerðir og fluttu þau 

burt til Rongerik Atoll, eyja sem er austan við Bikini Atoll. Þau vissu hins vegar ekki að 

þeirra biði þau örlög að snúa aldrei heim til sín aftur (bls. 158-159).  

Ein eftirminnilegasta sprengjan er svokölluð Bravo tilraunin sem gerð var árið 1954, 

en sprengingin var það öflug og dreifðist það víða að hún sýkti fjögur önnur svæði auk 

japanskra sjómanna sem sigldu langt frá hættusvæðinu. Eitt af þessum fjórum svæðum 

var Rongelap, en bandarísk yfirvöld gáfu fólkinu þar einn klukkutíma til að yfirgefa heimili 

sín, eftir að svæðið hafði verið umlukið miklu geislavirku skýi í heila fjóra daga (bls. 162-

163). Það fólk sem hafði ekki sömu menningarleg gildi og Bandaríkjamenn á meginlandinu 

virtist því vera minna virði í augum Bandaríkjastjórnar, og slíkt má einnig sjá í 

kjarnorkutilraununum í Nevada í Bandaríkjunum þar sem einungis mátti gera 

sprengjutilraunir þegar vindurinn blés austur, til að koma í veg fyrir að geislavirknin færi 

til svæða eins og Las Vegas, sem er sunnan við tilraunasvæðið. Á hinn bóginn bjuggu 

indíánar og mormónar austan við tilraunasvæðið, en það þótti vera ásættanlegra að 

geislavirknin bærist fremur til þeirra (bls. 165-166). Þessir hópar voru hins vegar taldir 

vera ögn mikilvægari en íbúar Marshall eyjanna þar sem þeir voru bandarískir þegnar og 

voru því tilraunasprengjurnar ekki eins öflugar og þær sem sprengdar voru á Marshall 

eyjunum (Jacobs, 2013, bls. 166).  

Hvað varðar stigveldi þessara hópa og hví svæði þeirra voru valin fyrir 

tilraunastarfsemi sprengjunnar, má beita hugmyndum Bourdieu (1986) um auðmagn. 

Félagslegt og menningarlegt auðmagn skila sér oftast nær í formi efnahagslegs auðmagns 

seinna meir, en í þessu tilviki hafði skortur þessara auðmagna slæmar afleiðingar í för 

með sér. Veruháttur (Bourdieu, 1977b) þessara hópa var því brotinn upp, þar sem þeir 

voru ekki hluti af ríkjandi menningu. Fordómar gagnvart minnihlutahópum voru í takt við 
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hugmyndir fimmta og sjötta áratugarins, en jukust eftir seinni heimsstyrjöldina. Slíkt 

endurspeglaðist meðal annars í því að víða á Vesturlöndum var það ríkjandi viðhorf að 

svart fólk hefði öðlast of mikið sjálfstæði og völd en það þótti varasamt. Þetta hafði meðal 

annars áhrif innan bandaríska hersins sem lýsti sér í að hermenn með annan litarhátt en 

hvítan, voru aðskildir frá hvítum hermönnum að stríði loknu. Þrátt fyrir að hafa lagt sitt 

að mörkum í stríðinu, voru þeir auk ekki lengur taldir hæfir til þess að berjast (Lutz, 2001, 

bls. 65) og áttu erfiðara uppdráttar innan hersins en hvítir. Þannig var líklegar að brytu 

þeir af sér, færu þeir fyrir herrétt, sem gat endað í versta falli með dauðadómi og þeir og 

fjölskyldur þeirra áttu erfiðara með að fá húsnæði í einni stærstu herstöð Bandaríkjanna, 

Fayetterville, en hvítir hermenn (Lutz, 2001, bls. 127). Þessar aðgerðir sem og þær sem 

gerðar voru á Marshall eyjunum, sýna að minnihlutahópar urðu fyrir miklu óréttlæti frá 

bandarískum yfirvöldum (Lutz, 2001, bls. 64-65). Litaðir líkamar hermanna og annarra 

minnihlutahópa urðu því fyrir árásum frá yfirvöldum. Hvort sem um var að ræða 

meðvitaðan eða ómeðvitaðan gjörning má túlka það sem svo að jaðarsetning svartra 

manna í hernum hafi verið leið til að minnka möguleika þeirra á að öðlast það 

menningarlega og félagslega auðmagn, sem þarf til að fá stöðuhækkun og aðgang að því 

efnahagslega auðmagni sem kjarnorkusprengjan var hluti af og valdinu sem fylgir henni. 

Sprengjan var og er eign ríkra, valdamikilla og háttsetta hvíta karlmanna. 

Því má segja að kjarnorkusprengjan hafi gjöreyðilagt heimili minnihlutahópa á 

efnislegan hátt og á táknrænan hátt hugrænt öryggi heimila þeirra Bandaríkjamanna sem 

tilheyrðu félagslega og menningarlega viðurkennda rými, með þeim upplýsingum sem 

yfirvöld skömmtuðu þjóðinni (Masco, 2009, bls. 41). Gerðar voru öryggisráðstafanir 

meðal Bandaríkjamanna, þar sem kjarnorkusprengjuskýli urðu að mögulegu og verðandi 

heimili sem gat tryggt þeim öryggi. Samkvæmt rannsókn sem Gene Levine og John Modell 

(1965) gerðu um álit bandarískra manna á kjarnorkuskýlum í upphafi sjöunda áratugarins, 

voru viðhorf manna gagnvart þeim mismunandi eftir hversu líklegt þeir töldu að koma 

myndi til kjarnorkustyrjaldar, en aldrað fólk hafði t.d. minni áhyggjur af slíku heldur en 

þeir sem yngri voru og báru meiri ábyrgð, þá meðal annars foreldrar ungbarna (Levine og 

Modell, 1965, bls. 276). Rannsóknin sýndi einnig að þeir sem tóku þátt í henni höfðu lagt 

litla vinnu í að byggja sín eigin skýli þar sem að þau treystu fremur á að ríkisstjórnin myndi 

hjálpa þeim þegar til kæmi (Levine og Modell, 1965, bls. 279), sem gefur til kynna það 

traust sem almenningur hafði til yfirvalda. Þó voru sumir sem höfðu þegar byggt sín eigin 
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skýli en samkvæmt rannsókninni voru það fremur aðilar sem voru ágætlega efnaðir, með 

góða menntun og áttu sitt eigið heimili (Levine og Modell, 1965, bls. 274). Þessar 

niðurstöður sýna að aukið efnahags- og menningarlegt auðmagn eykur líkurnar á að menn 

hugi að því sem mögulega koma skal. Hins vegar er það annað mál hvort viðvera í 

kjarnorkuskýlum sé æskileg eða ekki. 

Á svipuðum tíma og þessi rannsókn var gerð, fóru menn einnig að beina sjónum að 

kjarnorkuskýlum sem slíku - hvar heppilegt væri að byggja slík skýli og hvernig hægt væri 

að lifa í þeim á nægjusaman hátt í tvær vikur. Niðurstöðurnar voru að minna en fermetri 

væri nóg fyrir hverja manneskju og að heilbrigð manneskja geti nærst á um 814 kaloríum 

af sérstöku fæði og drukkið einn lítra af vatni daglega, út þessar tvær vikur án þess að 

hljóta alvarlegan skaða (Hammes og Osborne, 1966, bls. 344-346). Slíkur lífsmáti hljómar 

ekki vel en margir hverjir myndu þó örugglega þiggja það ef það myndi tryggja 

lífsviðurværi þeirra. Kjarnorkuskýlum fylgja hins vegar ýmis vandamál sem gera aðstæður 

mun erfiðari. Fyrir utan að aðgengi á matvælum fer eftir skýlum að þá væri erfitt að ná í 

fæði eftir sjálfa dvölina, þar sem flest matvæli og uppskerur væru ónýtar. Einnig væri erfitt 

að ferðast þar sem aðgengi að farartækjum og bensíni yrðu takmarkarðar. Dagleg 

vatnsneysla Hammes og Osbourne er röng, þar sem manneskjan þyrfti líklegast um 4 lítra 

af vatni til að lifa af í því heitu einangruðu umhverfi sem einkenna oft sprengjuskýli, en 

viðvera manna í skýlunum geta náð allt upp í nokkra mánuði (Abrams og Von Kaenel, 

1981, bls. 1227). Geislavirku líkin í kring myndu einnig verða ógn og væru þær pöddur 

sem nærðust á líkunum hættulegar, en þær myndu að öllum líkindum breiða 

geislavirknina og sjúkdómana til hina eftirlifandi (Abrams og Von Kaenel, 1981, bls. 1228). 

Tilveran í skýlunum og lífið eftir þau gat verið strembin. Ekki er hægt með vissu að 

segja til um hvort að almenningur hafi velt hættum kjarnorkuskýlisins fyrir sér, en þó er 

hægt að draga þá ályktun að fólk hafi verið meðvitað um ástand heimsins eftir 

kjarnorkustyrjöld, meðal annars vegna þeirra myndskeiða sem sýndu afleiðingar 

kjarnorkuárásanna á Hiroshima og Nagasaki, sem birtar voru í bandarískum skólum og í 

sjónvarpinu. Hvort sem Bandaríkjamenn íhuguðu mögulega dvöl í kjarnorkuskýlum eða 

ekki að þá voru kjarnorkuskýli samt sem áður táknræn sem möguleg tímabundin heimili 

– sem veittu öryggi fyrir þeim ógnum sem gamli heimurinn bauð upp á og opnuðu 

jafnframt dyr fyrir þann nýja. Það má því líkja viðveru manna í kjarnorkuskýlum við 
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innvígsluathöfn (Turner, 1979), frá hefðbundnu samfélagi yfir í sameiginlegt heimilisleysi 

hina eftirlifandi. Visst millistig er til staðar milli heimanna þar sem einstaklingarnir eru 

ekki lengur hluti af þeim reglum sem einkenndu gamla heiminn og eiga eftir að koma aftur 

í nýja veröld sem er án þeirra. Millistigið hefur ekki neinn gjörning né kerfisbundinn 

leiðbeinanda sem skilur muninn milli gamla sjálfsins og það nýja, heldur er ferlið 

persónulegra. Viðveran í millistiginu myndi líklegast einkennast af ótta, efasemdum, 

kvíða, innilokunarkennd og líkamlegum óþægindum á borð við ofhitnun, næringarskort 

og önnur veikindi. Tilveran í kjarnorkuskýlunum var því ekki aðlaðandi og hefur 

tilhugsunin um að þurfa að nota þennan lífsstíl til að lifa af, verið óþægileg fyrir marga, en 

lífið eftir dvölina var ekki skárri þar sem húsvant fólk á erfitt með að hugsa sér til um að 

búa við eyðimerkur rústum, ekki ósvipað lifnaðarhætti Warlpiri manna (Jackson, 1995, 

bls. 85). 
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4 Samantekt og niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur sjónum verið beint að því valdi sem umlykur og felst í 

kjarnorkusprengju og þeim táknrænum áhrifum sem tilurð hennar hefur haft í för með 

sér fyrir heimili í Bandaríkjunum. Kenningar í anda túlkunarhyggju Clifford Geertz (1973) 

og Victor Turner (1979) voru hafðar til hliðsjónar til að rýna í mismunandi táknræn áhrif 

kjarnorkusprengjunnar. Þá voru hugmyndir Pierre Bourdieu um auðmagn (1986) og 

veruhátt (1977b) notaðar til að skoða slík táknræn áhrif frá öðru sjónarhorni auk 

valdbeitingar í tengslum við sprengjuna. Kjarnorkusprengjan hefur frá upphafi valdið 

mönnum ótta og kvíða ásamt því að endurmóta samfélagslegu tengsl bæði innan og utan 

Bandaríkjanna, sem meðal annars hafa birst í öflugri her og aukinni hervæðingu samfélags 

og hugsunar. Slíkt hefur meðal annars birst í umfjöllunum og aðgerðum bandarískra 

stofnana, þar sem umræða um fæðudreifingu brauðs til annarra landa var talin vera 

lykilatriði til að afla hliðhollra bandamanna og koma í veg fyrir að Bandaríkin yrðu fyrir 

kjarnorkusprengjuárás. Umfjallanir eins og þessar gerðu það að verkum að brauðið fékk 

meira táknrænt gildi, þar sem athöfnin við að snæða bandarískt brauð varð staðfesting 

um liðhollustu. Aðgerðirnar og hervæðingin tóku svo á sig aðra mynd þegar Sovétríkin 

sýndu fram á að þeir réðu einnig yfir kjarnorkusprengju, sem leiddi til þess að upplýsingar 

um mögulega gereyðingu var dreifð til yngri kynslóða; upplýsingar sem einkenndust 

meðal annars af skilaboðum um að börnin ættu að treysta þeim yfirvöldum sem ráða yfir 

slíkri sprengju. Upplýsingagjöfin var mótsagnakennd þegar kom að heimilum barnanna, 

þar sem þau áttu að leita öryggis heima hjá sér ef sprengjan væri á leiðinni, þrátt fyrir að 

sprengjan átti auðvelt með að tortíma byggingar. Þessi upplýsingaherferð og hervæðing 

skólabarna varð að ákveðinni innvígslunarathöfn, þar sem börnin fengu innsýn í heim hina 

fullorðnu og leiðbeiningar um hvernig ætti að lifa þar af. Ólíkt millistigi í hefðbundnum 

innvígsluathöfnum fylgdi millistiginu í þessari athöfn engin sérstakur klæðnaður né 

gjörningur, aðeins þurfti að meðtaka upplýsingarnar sem yfirvöld létu þeim í té. Þessi 

innvígslun leiddi til mótunar nýs menningarlegs auðmagns, þar sem þekking barna á 

leiðbeiningum yfirvalda og færni við að fylgja fyrirmælum átti að tryggja að þau kæmust 

lífs af. Orðræða um hvernig ætti að lifa af var því mest mótuð í tengslum við að 

almenningur brygðist við, hvort sem það þýddi að fórna þyrfti brauði til hungraða manna 

í öðrum löndum eða þekkja vel þær leiðbeiningar sem ríkisstjórnin skammtaði. Lögmæti 

yfirvaldsins náði þannig hámarki með að telja fólki trú um að mestar líkur á því að lifa af 



34 

fælust í því að fylgja fyrirmælum yfirvalda á sama tíma og það var undir fólkinu sjálfu 

komið að geta bjargað sér kæmi til árásar. 

Bandarísk heimili urðu einnig fyrir áhrifavaldi sprengjunnar og var fyrirbærið heimili 

skoðað frá ýmsum sjónarhornum. Heimili er margþætt fyrirbæri, þar sem andi heimilisins 

er meðal annars mótaður af hegðun heimilisfólksins sem og þeim væntingum sem það 

gerir til annarra en einnig rýmislegri staðsetningu og utanaðkomandi áhrifum. Hugmyndin 

um fjölskylduna hefur einnig mótast af ytri kringumstæðum; hugmyndum um hvernig 

fjölskyldan á að vera samkvæmt samfélagslegum normum og lögun en einnig 

hugmyndum um heimilið sem öruggt og tryggt svæði heimilismeðlima. Í raun eru hús 

mikilvæg hvað varðar skilgreiningu og viðhaldi á fjölskyldum, en einnig þar sem þau eru 

táknrænt öryggi í húsavæddu samfélagi. Hvað varðar samfélagshópa án húsa á borð við 

heimilislaust fólk og frumbyggja margra svæða, má finna vissa áskorun á hvernig menn 

flokka heimili, þar sem það getur verið hver sá staður sem manneskjan tengir sig 

persónulega við. Manneskjan getur því fundið fyrir því að eiga heima hvar sem er, hvort 

sem átt er við almennings- eða persónulegt rými, eins og fjölskylduheimilið. Heimilislausir 

aðilar í húsavæddu samfélagi eiga því heima einhversstaðar, þrátt fyrir að hafa ekki þak 

yfir höfuðið, en aðgengi þeirra er hins vegar takmörkuð vegna ríkjandi hugmynda sem 

einkenna rými (Puwar, 2004). Heimili og öryggi endurspegla viss stéttarkerfi, þar sem 

efnaðir aðilar fjárfesta meira í öryggi eigna sinna. Öryggið tekur svo á sig annað stig hjá 

efstu stéttum samfélagsins, sem taka það að sér að veita landinu sínu visst öryggi í 

gegnum ýmsar stofnanir, hvort sem það eru dómstólar eða öryggisráðuneyti hersins. 

Varsla og eign kjarnorkusprengjunnar bjagar þó þessa öryggistilfinningu, þar sem hún 

með tilvist sinni einni saman skapar einnig óöryggi meðal manna. 

Eins og komið hefur fram má líta á kjarnorkusprengjuna sem efnahagslegt auðmagn 

sem hefur eiginleika til að þurrka út aðrar eignir og hefur því truflandi áhrif á öryggisvitund 

manna til dæmis hvað varðar heimili. Þetta verkfæri sem sprengjan er, fær einungis að 

vera í höndum þeirra efna- og áhrifamestu í hverju samfélagi. Hún er táknrænt og 

efnahagslegt auðmagn sem er bæði beitt á minnihlutahópa sem hafa ekki nægilegt 

menningarlegt auðmagn og takmarkar getu þeirra við að öðlast sjálfa sprengjuna. Þetta 

má bæði sjá innan hersins, þar sem útskúfun svartra hermanna eftir stríð kom í veg fyrir 

að þeir gætu öðlast nægt auðmagn til fá stöður innan stofnunarinnar sem varða sjálfa 
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sprengjuna auk þess að minnihlutahópar urðu gjarnan fyrir tilraunum sprengjunnar og 

geislavirkni þess, sem hirti heimili þeirra án mikillar samúðar. 

Heimili bandarískra þegna urðu hins vegar fyrir öðruvísi kreppu, þar sem sprengjan 

mótaði þversagnakennt öryggi. Heimili er táknrænt öryggissvæði, sem hefur aðeins það 

gildi að veita öryggistilfinningu, en hún aftur á móti getur ómögulega varið fólk fyrir 

kjarnorkuárás. Öryggi heimilisins kemur annars vegar fram í tímabundnu formi 

kjarnorkusprengjuskýla sem eru svæði sem geta varið fólk gegn sprengjunni en er ekki 

ætluð fyrir langtímadvöl. Aftur á móti hafa ekki allir efni á að byggja slíkt á meðan aðrir 

hafa ekki of miklar áhyggjur af því að þurfa gera slíkt, jafnvel með það í huga að 

ríkisstjórnin muni sjá um það fyrir þau. Aðgengi kjarnorkuskýla fer eftir hversu efnað fólk 

er, sem mótar öflugra stigveldi í kringum hverjir ná að lifa af ef kjarnorkustyrjöld myndi 

brjótast út. Lífið í þessum skýlum myndu langt frá því vera þægileg og er tilveran sem 

tekur við ekki auðveld, þar sem ýmis vandamál rísa við takmörkun fæðis, farartækja og 

viðveru geislavirknis. Kjarnorkusprengjan hefur því ekki einungis myndað þversagnakennt 

öryggi sem getur þurrkað út hið hefðbundna öryggi sem byggingar og heimili eiga að 

bjóða upp á, heldur gerir hún alla eftirlifandi jafn heimilislausa eftir að hafa dvalið í 

tímabundnu öryggi, sem fæstir myndu ábyggilega vilja kalla heimili sitt. Í þessu ferli býður 

kjarnorkusprengjan upp á aðra óhefðbundna innvígslun, með viðveru manna í 

kjarnorkuskýlum á meðan átökum stendur. Dvöl manna í þessum skýlum mun vera 

millistigið í þessari innvígslu, þar sem menn eyða tíma sínum í þessum rýmum á meðan 

ytri heimurinn umbreytist frá iðnaðarsamfélagi yfir í rústir. Millistigið er því samansett af 

svartsýni, kvíða og öryggisleysi við að þurfa lifa af í heimi sem einkennist ekki lengur af því 

samfélagi sem menn þekkja né eru vanir, öfugt við aðrar innvígslanir sem leiða 

einstaklinga í nýjar og betri stöður innan sama samfélags.  

Kjarnorkusprengjan er því í heild ekki einungis stórhættulegt gereyðingarvopn, heldur 

einnig efnahagslegt auðmagn sem hefur endurmótað auðmagn og veruhátt manna í 

gegnum innvígslun öryggisleysis sem til varð þegar að tilvist hennar varð opinber. Í kjölfar 

þess  truflaði sprengjan hugmyndir um öryggi heimila og hervæddi bandarískt samfélag 

enn frekar. Líta má á þetta ferli sem árás á samheldni fjölskyldna - ef skrif Bourdieu (1998) 

um mikilvægi húsa á öryggi og sameiningu fjölskyldna eru höfð til hliðsjónar. Það er því 

ljóst að kjarnorkusprengjan er eitt áhrifamesta tákn og ein vafasamasta „öryggiseign“ sem 
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yfirvöld Bandaríkjanna og víðar ráða yfir, þar sem tilvist hennar sem og vitneskjan um 

hana gerði viðkomandi yfirvöldum kleift að stjórna þegnum sínum með kvíða og sá 

fræjum öryggisleysi. Á þann hátt gefst þeim tækifæri til að þvinga vald sitt inn í 

hversdagleika Bandaríkjamanna á lögmætan hátt - fremur en að skapa öryggi. 
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