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Our people will get more from the idea he represented than from the jellybean he 
really was.  
 
- Rick and Morty. Season 1. Episode 5 
 
 
 
 
En Kráka kennir sér sóttar ok verðr léttari ok elr sveinbarn, ok var sveinninn vatni 
ausinn ok nafn gefit ok kallaðr Ívarr. En sá sveinn var beinlauss ok sem brjósk væri 
þar, sem bein skyldu vera. 
Ok hvert sem þeir fóru, lét Ívarr bera sik á stöngum, því at hann mátti eigi ganga, ok 
skyldi hann hafa ráð fyrir þeim, hvat sem þeir höfðust at. 
 
- Ragnars saga loðbrókar 
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Útdráttur 
 
Ritgerð þessi fjallar um ímynd hjólastólanotenda í bandarískum kvikmyndum frá 1945 til 

vorra daga. Eftir seinni heimsstyrjöldina batnaði endurhæfing mænuskaddaðra og 

sýklalyf komu til sögunnar. Í byrjun ritgerðarinnar er saga fólks í hjólastól skoðuð, 

flokkun samkvæmt því, hversu lamaðir þeir eru og afstaða almennings til þeirra. Síðan er 

bandarísku frásagnarhefðinni í kvikmyndum lýst stuttlega. 

Persónusköpun goðsagna og þjóðsagna er greind með aðferðum, sem kenndar eru 

við Vladimir Propp, Joseph Campbell og Christopher Vogler. Þá eru erkitýpur greindar 

samkvæmt hugmyndum Carol S. Pearson og staðalímyndir skoðaðar með aðferðafræði 

Martin F. Nordens. Einnig er fjallað um samfélagsleg hlutverk hjólastólanotenda. 

Staðlaður frásagnarmáti bandarísku kvikmyndahefðarinnar er loks skoðaður í 

tengslum við hjólastólanotenur og lýsingar, sem Syd Field hefur sett fram um kvikmyndir 

og handritsgerð. 

 Tekin eru dæmi úr kvikmyndum, þar sem hjólastólanotendur hafa leikið stórt 

hlutverk, og þær notaðar til að draga ályktanir um stöðu þeirra á þeim tíma sem 

kvikmyndin var gerð. 

 Ímynd hjólastólanotandans í bandarískum kvikmyndum hefur breyst í tímans rás. 

Til að byrja með var mikið grín gert að hjólastólanotendum í kvikmyndum. Eftir það voru 

þeir oft illmenni, fórnarlömb og mótmælendur. Nú eru þeir oft meira lamaðir, en áður var, 

rómantískir og vitrir. Enn bregður þó fyrir aumingjavæðingu, varnarleysi, innilokun, 

afneitun og uppgjöf.  
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Inngangur 
	
Hér verður fjallað um ímynd (e. image) og persónusköpun. Ímynd er í þessu tilfelli sú 

meginhugmynd, sem almenningur hefur myndað sér á ákveðinni persónu í 

kvikmyndum. En hvaða ímynd hefur einstaklingur í hjólastól? Hvernig er ímynd hans í 

samanburði við aðrar þekktar ímyndir? Gegnir hann ef til vill einungis hlutverki 

leikmunar í sviðsmyndinni? Því er stundum einmitt þannig varið, einkum í 

statistahlutverkum. Stóllinn verður hins vegar einfaldlega tákn. Notkun, sem felur í sér 

vísun (e. allusion) eða táknmynd er sjaldgæfari. Notkunin getur t.d. átt að sýna 

fjölbreytileika innan hóps. Ef hlutverkið er stærra, verður ímyndin sterkari, oft bundin 

erkitýpum (e. archetype).1 Hér á eftir verður að mestu fjallað um kvikmyndir, þar sem 

hjólastólanotandinn er aðalpersóna eða ein af aðalpersónum kvikmyndarinnar. Sýnd 

verða dæmi um slíkt. Dýpri sálfræðileg greining persónunnar tíðkast í sumum 

kvikmyndum nú á tímum. Gengur það stundum svo langt, að þær verða að ævisögum, 

eins og í tilfelli Franklin D. Roosevelt og Steven Hawking.2 

Sögum svipar oft hverrar til annarrar, höfundar nota sömu minni og sömu fornu 

sagnirnar. Þetta á einnig við um kvikmyndir, þó að miðillinn krefjist annarra efnistaka. 

Þjóðsagan hefur verið greind sérstaklega með tilliti til annars vegar uppbyggingar 

sögunnar og hins vegar persónusköpunar. Einn sá fyrsti til að gera það var rússneski 

prófessorinn og formalistinn Vladímir Propp. 

 Þá verður íhugað, hvort ímyndin hefur breyst með árunum og hvort um sé að 

ræða síendurteknar erkitýpur í kvikmyndunum. Samantektin er ekki greining allra 

kvikmynda með þátttöku fólks í hjólastólum. Frekar er reynt að velja kvikmyndir, þar 

sem aðilinn í hjólastólnum leikur stórt eða mikilvægt hlutverk, sem setur mark sitt á 

myndina. Meira verður fjallað um fólk í hjólastólum, sem persónur í bandarískum 

kvikmyndum, frekar en hjólastólinn sem tákn einan og sér. 

 Ástæða þess að mestmegnis bandarískar kvikmyndir eru valdar er sú, að 

kvikmyndir frá Hollywood hafi verið ráðandi í landslagi íslenskra kvikmynda 

síðastliðna fjóra áratugi og vestræn menning stendur nær vitund þjóðarinnar. Auk þess 

                                                 
1  „Erkitýpa er samheiti yfir frumgerð og fullkomna ímynd.“ „Í bókmenntagagnrýni er erkitýpa ævaforn 
ímynd, manngerð eða aðstæður sem endurtaka sig sífellt í bókmenntum.“ Vísindavefurinn. Skoðað 15.3. 
1018. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=432 
2  Gerðar hafa verið myndir kvikmyndir um þá báða: Marsh, James. 2014. The Theory of Everything um 
Hawking og Michell, Roger. 2012. Hyde Park on Hudson um Roosevelt. 
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er kvikmyndaiðnaður Bandaríkjamanna stór, svipuð menning alls staðar í landinu og 

þykir ekki framandi. Bandarískar kvikmyndir eru einsleitari en þær evrópsku, sem þykja 

oft listrænar í huga fólks.3 Þó ber að hafa í huga, að margar kvikmyndir frá Evrópu eru 

mjög hefðbundnar og stundum jafnvel ekki vandaðar. Lítið var litið á heimildamyndir4, 

sjónvarpsmyndir eða þáttaraðir5, en þó eru á því undantekningar. Þá er eingöngu 

athugaður hópur fatlaðra sem notar hjólastól, en ekki aðrir fatlaðir. Það er einfaldlega 

gert til að afmarka verkefnið.  

Hér á eftir verður fyrst farið lauslega yfir sögu hjólastólanotenda og 

frásagnarmáta bandarískra kvikmynda, en því næst persónusköpun goðsagna og 

þjóðsagna, erkitýpur,  staðalímyndir og samfélagsleg hlutverk. Litið verður á 

hjólastólinn sem tákn, hetjan notuð sem greiningartæki og persónur hjólastólanotenda 

greindar. 

Saga fólks í hjólastól 
	
Saga fólks í hjólastól er þyrnum stráð. Þetta voru fyrr á tímum oft álitnir óæskilegir 

einstaklingar, gölluð eintök, sem þurfti með öllum ráðum að laga. Þessar hugmyndir 

voru í raun ráðandi fram á tuttugustu öldina. Fötlun var læknisfræðilegt „vandamál“, 

sem þurfti að „greina“ og „meðhöndla“, til að finna „lækningu“.6 Ef það var ekki hægt, 

kom eiginlega einungis tvennt til greina: Hafa fólkið til sýnis eða fela það. 

Fyrir síðari heimstyrjöldina dóu nær allir, sem hlotið höfðu mænuskaða, eða 

voru mikið lamaðir af öðrum orsökum. Ástæða þess voru einkum sýkingar og skortur á 

                                                 
3  Áhugaverðar kvikmyndir frá Evrópu um hjólastólanotendur eru t.d. spænsku myndirnar El cochecito (The 
Weelchair) frá 1960, leikstýrt af Marco Ferreri og Carne Trémula (Live Flesh) frá 1997, leikstýrt af Pedro 
Almodóvar. Svo má m.a. nefna frönsku kvikmyndina Intouchables (The Intouchables) frá 2012 eftir 
leikstjórann Olivier Nakache, sjá m.a. Cox, David, „Disability in film: is cinema finally moving with the 
times?” The Guardian (Bretland, 12.11.2012). Skoðað 6. mars 2018. 
https://www.theguardian.com/film/filmblog/2012/nov/12/disability-in-film-untouchable 
Þá er ótalið fyndið atriði, sem tengdist rafmagnshjólastól í ensku kvikmyndinni Jonny English Reborn frá 
2011, sem var leikstýrt af Oliver Parker. 
4  Sem dæmi um heimildamyndir, sem hægt að taka Murderball frá 2005, leikstýrt af Henry Alex Rubin og 
The Rebound: A Wheelchair Basketball Story, leikstýrt af Shaina Koren Allen frá 2016. Báðar eru þær 
tengdar íþróttum og afrekum á því sviði og maður spyr sig, hvort þarna sé ímynd hins duglega einstaklings 
í hjólastól og íþrótta, því að hann getur lítið annað. 
5  Þáttaraðir eru verðugt rannsóknarefni. Sem dæmi má taka þáttaraðirnar Ironside, gömlu frá 1967 og nýju 
frá 2013, þar sem lögreglumaður er í hjólastól eftir skotárás. Gamla röðin var með hvítan karl í 
aðalhlutverki, en sú nýrri svartan karl. Ef til vill er það til marks um nýja tíma. Þá er vandræðagangur og 
þunglyndi persónu í hjólastól í Bones athyglisvert. Þá sýna bresku þættirnir Little Britain persónu, sem 
þykist þurfa að vera í hjólastól, og misnotar vin sinn til að aðstoða sig sífellt.  
6  Nielsen, Kim E, A Disability History of the United States (Boston, Bandaríkin: Beakon Press, 2012), xiv. 
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árangursríkri meðferð.7 Auðvitað lifðu sumir, sem notuðu hjólastól, en þeir notuðu 

stólinn oft til hvíldar, þ.e. gátu staðið upp. Ástæður lömunar gátu verið ýmis konar, t.d. 

lömunarveiki, sjúkdómar, hrörnun vegna hás aldurs og fleira. Menn lifðu oftast ekki 

lengi ef ástand þeirra versnaði. 

Árið 1928 uppgötvaðist pensilín.8 Notkun þess jókst hratt og strax eftir seinna 

stríð var það fjöldaframleitt og mikið notað. Þá batnaði meðferð mænuskaddaðra einnig 

og loks tók þýski taugalæknirinn og prófessorinn Sir Ludwig Guttmann saman reglur 

um hana árið 1945 í Englandi.9 Hvort fjöldi slasaðra hermanna eftir stríðið hefur flýtt 

fyrir þróun lyfja og meðferða, skal ósagt látið, en líkur benda til, að hann hafi skipt 

máli. Fötluðum hermönnum hefur að öllum líkindum farið fjölgandi í ríkjum með 

öfluga heilbrigðisþjónustu. Eftir síðari heimstyrjöldina var heilbrigðiskerfið farið að 

finna leiðir til að halda lífinu í þeim einstaklingum, sem urðu að nota hjólastól. Kom þar 

einkum tvennt til: Tilkoma sýklalyfja og meðferð við legusárum og öðrum 

aukaverkunum. Þessar breytingar komu auðvitað til smátt og smátt. Nýju lyfin og 

meðferðin þýddu að fleiri lifðu af og lifðu lengur. Sjá má svipuð áhrif í Bandaríkjunum 

við lok Víetnamstríðsins, þegar réttindi fatlaðs fólks voru bætt. 

Víetnamstríðið, árin 1955-1975, hafði margs konar áhrif á bandarískt þjóðfélag. 

Eftir sem það dróst á langinn, jókst andstaðan við það. Aftur gerðist það, að streyma 

tóku heim limlestir hermenn. Þeir stofnuðu með sér samtök fyrrverandi hermanna og 

vilji samfélagsins til að reyna að reyna að bæta aðstöðu þeirra fór vaxandi. Þeir höfðu jú 

fórnað heilsu sinni fyrir þjóðina. Þessi hópur hjálpaði eflaust til, að fá réttindi fatlaðs 

fólks aukin. Margar kvikmyndir, sem byggja á Víetnemstríðinu, voru gerðar í 

Bandaríkjunum. Má þar m.a. nefna Coming Home, Dear Hunter, Born on Fourth of 

July og Forrest Gump, sem allar sýna karlmenn í hjólastólum í veigamiklum 

hlutverkum. 

Víst er um það, að baráttan fyrir auknum réttindum gerðist smám saman.10 Árið 

1962 voru mótmæli fjögurra fatlaðra stúdenta gegn því að vera neydd til að búa í 

sambýli og lamaður einstaklingur fékk háskólavist og aðgengilegt hús eftir baráttu. Árið 

                                                 
7 Silver, J.R, „History of the treatment of spinal injuries,“ History of medicine, England  (2005): 108. doi: 
10.1136/pgmj.2004.019992 www.postgradmedj.com 
8 Microbiology Society. „The History of Antibiotics.“ (2018). Skoðað 20. febrúar 2018. 
https://microbiologysociety.org/education-outreach/antibiotics-unearthed/antibiotics-and-antibiotic-
resistance/the-history-of-antibiotics.html  
9  Silver, J.R. „History of the treatment of spinal injuries,“ 113. 
10  Davis, Lennard J, Enabling Acts – The Hidden Story of How the Americans with Disability Act Gave the 
Largest US Minority Its Rights (Boston, Bandaríkin: Beakon Press, 2015): 7- 11 
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1964 voru aukin mannréttindalög (e. Civil Rights Act) samþykkt. Árið 1970 kærði kona 

í hjólastól New York borg, því að hún fékk ekki að vera kennari. Árið 1973 voru lög um 

endurhæfingu (e. Rehabiltation Act) samþykkt. 

Árið 1989 samþykktu Bandaríkin loks lög um fatlað fólk (e. Americans with 

Disabilities Act, ADA), sem juku réttindi þeirra í landinu til muna.11 Þetta eru einhver 

öflugustu lög sinnar tegundar í heiminum. Upp á síðkastið er verið að draga úr 

réttindum fatlaðs fólks að nýju, þrátt fyrir mikla andstöðu. Nýverið voru neikvæðar 

breytingar á lögunum samþykktar.12 Töluverðar reiði gætir meðal fatlaðs fólks og 

baráttuhópa fyrir borgaralegum réttindum í Bandaríkjunum eftir að fulltrúadeild 

Bandaríkjaþings samþykkti þessa breytingu á ADA löggjöfinni fyrir skömmu. Allt frá 

árinu 1990 hefur fatlað fólk getað stefnt bæði opinberum aðilum og einkaaðilum fyrir 

hindranir á aðgengi og kallað eftir aðgengisúrbótum þegar í stað, telji það sig vera 

mismunað. 

Fólk hér á landi er enn að glíma við sömu atriði og Bandaríkjamenn hafa sett í 

lög hjá sér. Grunnhugmyndin þess efnis, að aðstoð við fatlað fólk séu mannréttindi, en 

fái ekki bara ölmusur, er enn ekki öllum ljós. Vanvirðing fyrir réttindum og lífi fatlaðs 

fólks er enn staðreynd og endurtekið er því gert að treysta á góðmennsku og velvild í 

stað lagalegrar verndar gegn aðgreiningu, misrétti og mismunun. Til er Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hann var fullgiltur hér á landi 20. 

september 2016, en þó ekki viðauki við hann. Samningurinn er þó ekki lögfestur enn. 

Notendastýrð Persónuleg Aðstoð, NPA, var loks sett í lög 26. apríl 2018 eftir að hafa 

verið veitt til bráðabirgða frá árinu 2011. 

Með aukinni réttindabaráttu frá lokum Víetnemstríðsins 1975 til dagsins í dag 

hefur fatlað fólk orðið sýnilegra í bandarísku þjóðfélagi og þar með talið fólk í hjólastól. 

Búast má við, að þetta hafi haft áhrif á persónusköpun í kvikmyndum, þ.e. fólki í 

hjólastól fari fjölgandi og lýsingar á persónunum verði dýpri. 

Ýmis einkenni eru á fólki í hjólastól, sem ættu að endurspeglast í kvikmyndum. 

Til dæmis eru 72% mænuskaddaðra á Íslandi karlar13, en ástæðu þess kann að vera að 

                                                 
11 US Department of Labor, American Disability Act, Washington DC. Skoðað 11. Febrúar 2018. 
https://www.dol.gov/general/topic/disability/ada 
12  DeBonis, Mike, „House passes changes to Americans With Disabilities Act over activists’ objections,“ 
The Washington Post. 15. febrúar 2018. https://www.washingtonpost.com/powerpost/house-passes-
changes-to-americans-with-disabilities-act-over-activists-objections/2018/02/15/c812c9ea-125b-11e8-
9065-e55346f6de81_story.html?utm_term=.85afdada7299 
13  Sigrún Knútsdóttir et al. „Epidemiology of traumatic spinal cord injuries in Iceland from 1975 to 2009.“ 
Spinal Cord 50, Nature Publishing Group (2012): 124. doi: 10.1038/sc.2011.105 www.nature.com/sc  
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leita í meiri áhættusækni karla. Sama hlutfall í Bandaríkjunum er 4 karlar á móti einni 

konu.14 Karlar í hjólastól virðast því að vera mun algengari í kvikmyndum líka, a.m.k. 

ef marka má listann yfir kvikmyndirnar í kvikmyndaskránni í þessari ritgerð, sjá töflu 

bls. 34. Því er framsetning þeirra í samræmi við veruleikann. „Some disabilities—

particularly those that usually involve the use of mobility aids like wheelchairs—are 

easily observable.“15 Þessi eiginleiki getur orðið þess valdandi, að nota má hann til að 

ná sjónrænum áhrifum í kvikmyndagerð.  

Það hyllir undir aukna von á lækningu eða a.m.k. bætt lífsgæði hjá fólki í 

framtíðinni, en líklega þarf samstillt átak margra aðgerða og meðferða til að árangur 

náist.16 Ekki er ólíklegt, að kvikmyndir breytist til samræmis og það sem nú sé 

vísindaskáldskapur verði raunveruleiki. 

 

Afstaða fólks til hjólastólanotenda 
 

Afstaða til fólks í hjólastól hefur breyst í gegnum tíðina. Þetta voru óþarfir einstaklingar 

áður fyrr, því að þeir gátu síður unnið. Lengi vel þótti ekki við hæfi, að flagga því, að 

maður væri í hjólastól, ef hjá því var komist. Franklin D. Roosevelt, forseti 

Bandaríkjanna 1933-1945, reyndi til að mynda að sneiða hjá þeirri staðreynd, að hann 

var í hjólastól. Hann lærði með mikilli vinnu og flókins spelkubúnaðar að standa 

uppréttur og jafnvel ganga örfá skref. Hann notaði einnig lítinn krana til að halda sér 

stöðugum. Hann fór fram á það við nánasta samstarfsfólk, að hann sæist ekki í hjólastól, 

því að pólitískir andstæðingar gætu notfært sér það.17 Kom þar eflaust til, að ímynd hans 

gat beðið hnekki við þessa staðreynd, ekki var öruggt, að hann gæti sinnt starfi sínu og 

aðrir tækju hugsanlega síður mark á honum.18 

 

                                                 
14  McDonald, John W. og Sadowsky, Cristina, „Spinal-cord injury,“ The Lancet, 359, The Lancet 
Publishing Group (2002): 417. www.lancet.com  
15  Barnes, Elizabeth. The Minority Body – A Theory of Disability. (Bretland: Oxford University Press, 
2016): 32 
16  McDonald, John W. og Sadowsky, Cristina, „Spinal-cord injury,“ 424. 
17  Neil, Patrick, „Franklin D. Roosevelt: The struggle to hide a polio paralysis from public view,“ The 
Vintage News May 9. 2016, skoðað 24. apríl 2018. 
https://www.thevintagenews.com/2016/05/09/earliest-known-footage-franklin-d-roosevelt-wheelchair/ 
18 Ýmsar kvikmyndir hafa verið gerðar, sem lýsa atriðum úr ævi Franklin D. Roosevelts á einn eða annan 
hátt. Má þar nefna t.d. nefna Warm Springs (Joseph Sargent, 2005) og Hyde Park on Hudson (Roger 
Michell, 2012). 
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Mynd 1: Franklin D. Roosevelt í hjólastól á fundi í Springwood, áður en farið var í siglingu á Hudson ánni á skipinu USS Potomac 

(12. september 1937).19 
 
 Lömunarveiki varð þess valdandi að margir lentu í hjólastól í byrjun 20. aldar og 

Franklin D. Roosevelt var t.d. í hjólastól af hennar völdum. Smám saman fannst leið til 

að bólusetja fólk og koma í veg fyrir smit. Árið 1952 voru enn 20.000 manns sýktir af 

lömunarveiki í Bandaríkjunum, en árið 1994 voru engin tilfelli lömunarveiki í hinum 

vestræna heimi lengur.20 Ástæður þess, að fólk lenti í hjólastól, hafa því breyst í gegnum 

tíðina, en líkur benda til, að með bættri læknisþjónustu fari hjólastólanotendum frekar 

fjölgandi á Vesturlöndum. Hægt er að halda lengur lífinu í öldruðum, sem enda oft í 

hjólastól síðustu ár ævi sinnar, svo að dæmi séu tekin. 

 Martin F. Norden, prófessor í fjölmiðlun við háskólann í Massachusetts-

Arnherst, fer yfir sögu kvikmynda um hjólastólanotendur í grein sinni „The Role of 

Wheelchairs in American Movies“ og segir, að fyrst hafi verið gert grín að þeim.21 Þessi 

tími stóð að mestu yfir fram að lokum seinna stríðs.22 Á eftir tímabili hlátraskella (e. 

slapstick comedy) komu kvikmyndir, sem lýstu hjólastólanotendum nánar og fjallað 

verður um hér á eftir. Í lok seinna stríðs urðu til dæmis til myndirnar The Men frá árinu 

1950 í leikstjórn Fred Zinnemann um afleiðingar stríðsins og Sunrise at Campobello frá 

árinu 1960 í leikstjórn Vincent J. Donehue um Franklin D. Roosevelt. Umfjöllunin í 

                                                 
19  Neil, Patrick, „Franklin D. Roosevelt: The struggle to hide a polio paralysis from public view,“ 
20  Atkinson, W., Wolfe, S., Hamborsky, J., McIntyre, L., Centers for Disease Control and Prevention, 
Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, Poliomyelitis. 13th ed, (Washington DC: 
Public Health Foundation, 2015): 308. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/polio.pdf 
21  Norden, Martin F., „Real Wheels: The Role of Wheelchairs in American Movie,“ Beyond the Stars, 
Studies in American Popular Film, Vol 3: The Material World in American Popular Film, ritstjórar Paul 
Loukides og Linda K. Fuller, (Bandaríkin: Popular Press, 1993): 187. 
22  Dæmi um slíkar myndir mætti taka His New Profession eftir Chaplin frá 1914, þar sem að naumlega er 
forðað frá stórslysi á hjólastólamanninum aftur og aftur. Margar aðrar kvikmyndir frá þessum tíma litu 
dagsins ljós, sem lýsti miklum hrakförum hjólastólanotandans.  
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grein Nordens endar árið 1990, en hér verða skoðaðar margar nýrri kvikmyndir. 

Frásagnarmátinn virðist hafa breyst töluvert á síðustu tæpu 30 árum. Nýjustu 

kvikmyndirnar eru bæði jákvæðari gagnvart hjólastólanotendum (Dr. X úr X-Men er 

vitur og aðalpersónan í Avatar, Jake Sully, er úrræðagóður) og rómantískari 

(aðalpersónur úr Me Before You, Inside I am Dancing, The Ex og Breathe) en áður. Þó 

er áfram hægt að sjá neikvæðar hliðar á þessum persónum, t.a.m. vill Jake úr Avatar 

frekar vera þriggja metra blár risi, heldur en nota hjólastól. 

Kvikmyndir, sem gerðar voru skömmu eftir seinna stríð sýna merki innilokunar 

og skömmustutilfinningar. Tilgangur hjólastólanotenda í þessum kvikmyndum gat verið 

Mynd 2: Mr Potter úr It’s a Wonderful Life. 23 
 

að lýsa hræðilegum örlögum, vonlausri framtíð, afskiptaleysi og einangrun. It’s a 

Wonderful Life frá 1946, lýsir m.a. aukapersónunni Mr. Potter, sem er bitur út í heiminn 

og hálfgert illmenni. Í  þessari mynd er hann sem sagt vondi karlinn, samansaumaður 

nirfill. Athyglisvert er að persóna hans er ekki mikið sýnd í hjólastólnum í 

kvikmyndinni. 

Í Rear Window frá 1954 og leikstýrt af Alfred Hitchcock er aðalpersónan, 

Jefferies, mjög greinilega tímabundið í hjólastól, en viðheldur sínu góða skapi. Samt 

                                                 
23  Hutchinson, Pamela,  „How It’s a Wonderful Life warned us about 2016,“ 
20 December 2016. BFI Film Forever, Skoðað 15. Apríl 2018. http://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-
bfi/features/its-wonderful-life-2016-james-stewart 
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sýnir Rear Window greinilega, hvernig hann einangrast. Hann er illa fótbrotinn og fær 

einkar góða umönnun fólks í kringum hann. Honum er þó ekki trúað, þegar hann er að 

fylgjast með nágrönnunum og verður vitni að glæp. Ekki verður þó séð, að vera hans í 

hjólastól valdi því beint, en þó halda menn, að hann sé bara að ímynda sér hluti í 

fásinninu. Nokkuð, sem margir hjólastólanotendur þekkja, þ.e. öðruvísi líf þeirra veldur 

því, að þeim er síður trúað því þeir tilheyra jaðarsettum hópi. Í lokin kemur hann upp 

um glæpamanninn, brotnar á hinum fætinum líka og er endanlega kominn í faðm 

kærustunnar.  

Í What Ever Happened to Baby Jane, 1961, er innilokunin notuð til að sýna fram 

á bjargarleysi annarrar aðalpersónunnar, Blanche Hudson. Hún kemst ekkert, er fangi 

inni í sínu heimili, og fangavörðurinn er systir hennan, Jane Hudson. Tvær aðalpersónur 

þessarar kvikmyndar, dívurnar Bettie Davis og Joan Crawford leika sérstakt samband 

systra. Önnur er haldin fortíðarþráhyggju og virðist hafa eyðilagt líf hinnar systurinnar, 

sem er í hólastól, og pínir hana á alla lund. Hún er sýnd ein í lokuðu herbergi, með rimla 

fyrir gluggunum og þegar hún kemur fram á gang tekur við brattur stigi niður á jarðhæð, 

sem hún kemst ekki niður. Kvikmyndirnar á þessum tíma lýsa allar hjálparleysi og 

einangrun. Hjólastólanotendur verða bara að læra að ganga á ný. 

 Ofbeldið gegn systurinni dregur hana líklega til dauða. Endirinn er nokkuð 

opinn, en líf hennar var eiginlega vonlaust hvort eð var. Í ljós kemur síðan í blálokin, að 

hún er enginn engill sjálf og spurning vaknar, hvor píndi hina verr. Samskipti 

leikkvennanna voru oft athyglisverð, svo mjög, að gerður var um það 

sjónvarpsþáttaröð.24 Þær lágu ekki á skoðunum sínum. Þannig mislíkaði Bettie Davies 

einkum tvö atriði þegar stúlka, sem var hjólastólanotandi, fékk hlutverk í annarri 

kvikmynd: Í fyrsta lagi var hún hvorki reynd né fræg leikkona og í öðru lagi taldi 

Davies rangt að nota stúlkuna sem sýningargrip.25 Fyrra atriðið er dæmigert viðhorf til 

þeirra reynsluminni, sem þó hafa í þessu tilfelli meiri reynslu af hjólastólum, en 

gangandi fólk. Seinna atriðið er dæmigert viðhorf til fatlaðra fyrr á tímum. Þeir höfðu 

verið hafðir til sýnis fram á tuttugustu öldina og þarna voru þeir frekar faldir, sem eru 

öfgarnar í hina áttina. 

                                                 
24  Þáttaröð fyrir sjónvarp Feud frá 2017, skoðað 27.4. 2018. http://www.imdb.com/title/tt1984119/ 
25  Norden, Martin F., „Reel Wheels: The Role of Wheelchairs in American Movies,“ 201. 
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Mynd 3: Innilokun og varnarleysi. Úr What Ever Happened to Baby Jane. 

	
Í kjölfar Víetnamsstríðsins eru hjólastólanotendur mikið að berjast fyrir að verða hluti af 

þjóðfélaginu aftur, oft reiðir og utanveltu. Baráttuandinn virðist þó mun meiri en í eldri 

myndum. Einnig sjást þeir oft finna sér ákveðna leið í lífinu, ef þeir á annað borð 

komast yfir erfiðleikatímabilið. Dæmi um það eru fyrrverandi hermenn í Forrest Gump, 

The Deer Hunter, Coming Home og Born of 4th of July. Þessi kvikmyndagrein eru 

kvikmyndir um Vietnamstríðið (e. vietnam war films) og eru þær náskyldar 

kvikmyndum, sem gerðar voru um seinni heimstyrjöldina og afleiðingar hennar (WW II 

combat films). Þetta eru hasarmyndir, en oft melódrömur um leið.  

 

Perhaps the most prominent of all such objects is the wheelchair, 
which acts as the moral center for actions and events in Coming 
Home and Born on the Fourth of July. In both cases the 
wheelchair provides a visual pivot, turning the thrust of each 
film into melodramatic articulation.26  

 

Hér verður aðallega fjallað um Born on fourth of July, en hermenn, sem lent hafa í 

hjólastól, eru algengir í fleiri myndum. „Both Coming Home and Born on the Fourth of 

July rely on one of the most traditional of all melodramatic images, the cripple, to orient 

their moral universes.“27 Þarna er hjólastóllinn notaður sem tákn um afleiðingar stríða. 

„The body serves a graphic moral statement. The wounded body in Vietnam war films 

                                                 
26  Lipkin, Steve, „The Object Realm of the Vietnam War Films,“ Beyond the Stars, Studies in a American 
Popular Film, Vol 3: The Material World in American Popular Film, ritstjórar Paul Loukides og Linda K. 
Fuller (Bandaríkin: Popular Press, 1993): 183. 
27  Sami, 183. 
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generally serve to drive home points about the war as destructive and therefore 

„wrong“.“28 Um Born on the Fourth of July hefur ýmislegt verið ritað m.a. vegna þess 

að að boðskapurinn er hvað sterkastur í þeirri mynd: 

 
Along with the physical and emotional development of the 
Kovic character, the film is built on a narrative movement 
within, then away from, and then back to family, a movement 
qualified by objects, particularly Kovic’s wheelchair, prominent 
within the films mise en scène. Clearly, the film’s central image 
of the main character as a wheelchair-bound paraplegic is a 
metaphor for the devastation wrought on the country as a whole 
by the war.29  

 

Kvikmyndin sýnir einnig vandamál, sem þeir sem lenda í hjólastól, þekkja vel: Það er 

mjög erfitt að endurskipuleggja líf sitt og heimili. „The adaption of the Kovic home to 

accommodate Ron’s wheelchair can’t prepare the family in essence for what their son 

has become.“30 Brostnar vonir þeirra, sem lenda í hjólastól, eru einnig erfiðar fyrir 

sálarlífið. Þá verða aðstandendur að endurhugsa afstöðu sína til hjólastólanotandans.  

Mynd 4: Hjólastólarnir eru tákn þess, að notendunum var hent út í buskann og gleymdust. Úr Born on the Fourth of July. 
 

Confinement in a wheelchair is the last in a line of her son’s 
failures to become what his family has encouraged him to be: a 
wrestler in high school, then an appropriately, patriotically 
motivated grunt in Vietnam.31 

 

Hjólastóllinn er einnig tákn nýs lífsviðhorfs Kovacs og hann verður að sættast 

við þá stöðu, sem hann er í. „The wheelchair also figures prominently in Kovic’s 

                                                 
28  Sami, 183. 
29  Sami, 184. 
30  Sami, 184. 
31  Sami, 184. 
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ultimate turnaround.“32 Slagsmálin í mexíkósku eyðimörkinni milli Kovics og vinar 

hans valda því að Kovic horfist í augu við fortíð sína. Hann olli dauða félaga síns í 

stríðinu og ákveður að segja fjölskyldu hans sannleikann.  

 Í nýrri kvikmyndum er oft reynt að kafa dýpra í sálarlíf hjólastólanotenda og lýsa 

lífi þeirra nánar, a.m.k. hvað varðar málefni kynjanna. Dæmi um það eru kvikmyndirnar 

Inside I am Dancing frá 2004, og Me Before You frá 2016. Í fyrri kvikmyndinni er reynt 

að lýsa umönnuninni og baráttunni fyrir sjálfstæði. Í seinni myndinni er 

hjólastólanotandinn mikið lamaður, en myndarlegur. Hann kýs samt dauðann frekar en 

að lifa með þeim sársauka, andlegum og líkamlegum, sem fötlun hans útheimtir. 

Hópar fatlaðs fólks hafa sett út á kvikmyndina Me Before You og þótt hún vera 

frekar grunn og jafnvel setja fram neikvæð sjónarmið um fötlun. Þannig hefur hinn 

íslenski Tabú hópur sett fram fimm mikilvæg atriði, sem talið var þörf á að benda á.33 

1. Líf okkar er þess virði að lifa því 
2. Við eigum rétt á sálrænum stuðningi og jafningjaráðgjöf til þess að vinna úr 

ableisma og öðrum áföllum 
3. Við erum kynverur 
4. Við eigum líkama okkar og því er það fatlaðra leikara að leika þá 
5. Það er hættulegt að segja bara eina sögu 

 
Punktur 4 hefur víða komið fram varðandi kvikmyndir, sem fjalla um fólk í hjólastólum. 

Hjólastólanotendur þekkja eflaust ákveðin einkenni og hegðun, sem er dæmigerð fyrir 

þennan hóp og finnst óþægilegt ef ekki er rétt með farið í kvikmyndum. Hins vegar er 

ekki víst að hinn almenni áhorfandi geri sér það ljóst og það truflar hann því ekki. 

Punktarnir hér að framan eru góðir og gildir, en eiga kannski ekki allir við um þá mynd 

sem var til umræðu. Þrír gallar virðast vera algeng umfjöllunaratriði um kvikmyndir og 

fötlun: notaðir eru ófatlaðir leikarar, lamaðir eru látnir ganga aftur, eða þeim ekki lýst 

sem tilfinningaverum. 

Til eru kvikmyndir, þar sem menn geta gengið í lok myndarinnar, t.d. gat vinur 

aðalpersónunnar gengið með gervilimum í Forrest Gump og í Dr Strangelove staulast 

vísindamaðurinn um í lokin, til að leggja áherslu á orð sín. Einnig eru til kvikmyndir þar 

sem menn þykjast þurfa að vera í hjólastól til að fá samúð konu, sem þeir vilja komast 

yfir, t.d. Dirty Rotten Scoundrels og The Ex. 

 

                                                 
32  Sami, 184. 
33  Freyja Haraldsdóttir et al. (23.06.2016). Yfirlýsing fatlaðra kvenna í Tabú vegna kvikmyndarinnar ‘Me 
before you’. Tabú, feminísk fötlunarhreyfing. Skoðað 15. febrúar 2018. http://tabu.is/yfirlysing-fatladra-
kvenna-i-tabu-vegna-kvikmyndarinnar-me-before-you/ 
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Hálsmænuskaði eða lamaður fyrir neðan mitti 
	
Oft er gerður greinarmunur á því, hvort hinn lamaði hjólastólanotandi er svokallaður 

hálsmænuskaði (e. teraplegic eða quadriplegic) eða lamaður fyrir neðan mitti (e. 

paraplegic).34 Alvarleiki lömunar fyrri hópsins er meiri, mænuskaðinn er ofar á 

hryggnum. Hluti þessa hóps getur ekki notað hendur eða handleggi. Seinni hópurinn á 

auðveldara með að taka þátt í líkamlegri vinnu og íþróttum. Ástæða þess, að meiðsli 

gerast oftast annaðhvort ofarlega eða neðarlega á mænunni er sú, að þar er hryggsúlan 

veikust fyrir. Forvitnilegt er að velta því fyrir sér hvernig greina megi þennan mun í 

kvikmyndum?  

 Á vefsvæði IMDb er kvikmyndum með lömuðum einstaklingum einfaldlega 

skipt í kvikmyndir með einstaklingum, þar sem tveir útlimir eru lamaðir eða þeir eru 

sem sagt lamaðir fyrir neðan mitti, og kvikmyndum með einstaklingum, þar sem fjórir 

útlimir eru lamaðir, að hluta eða alveg, svokallaðir hálsmænuskaðar. Þrjátíu og ein 

kvikmynd fæst við leit á IMDb undir orðunum „Movie's featuring Quadriplegics“.35 Ef 

athugað er eftir tegund kvikmynda fást eftirfarandi gerðir oftast (kvikmyndir geta 

flokkast undir nokkrar gerðir samtímis): 27 dramatískar kvikmyndir, 11 rómantískar, 11 

sjálfsævisögur, 6 grínmyndir, 5 þrillerar og 3 heimildamyndir. Þetta eru sem sagt 

dramatískar, rómantískar og gamansamar sjálfsævisögulegar kvikmyndir. Nokkuð 

önnur mynd fæst, ef flokkað er eftir „most popular paraplegic/wheelchair titles“36 

Hundrað tuttugu og fjórir titlar finnast og tegundir þeirra kvikmynda eru eftirfarandi: 93 

dramatískar kvikmyndir, 32 þrillerar, 30 sakamálasögur, 28 rómantískar, 20 grínmyndir, 

15 ráðgátur, 12 hasarmyndir, 10 hryllingsmyndir og 9 sjálfsævisögur. Fleiri titlar fást 

sem sagt fyrir lamaða fyrir neðan mitti, heldur en hálsmænuskaða. Þannig eru 

kvikmyndirnar langflestar ennþá dramatískar, en um leið sakamálamyndir. 

Gamansaman rómantískan undirtón má enn finna, en nú er kominn hasar og jafnvel 

hryllingur. 

  

                                                 
34  Villines, Zawn, „Tetraplegia vs. Quadriplegia vs. Paraplegia. What is the Difference?,“ SpinalCord. 
https://www.spinalcord.com/blog/tetraplegia-quadriplegia-paraplegia-what-is-the-difference 
35  IMDb, Movie’s featuring Quadriplegics. http://www.imdb.com/list/ls051082586/ 
36  IMDb, Most Popular „Wheelchair/Paraplegic“ Titles.  
http://www.imdb.com/search/keyword?keywords=paraplegic%2Cwheelchair&sort=moviemeter,asc&mo
de=detail&page=1&ref_=kw_ref_key 
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Bandaríska frásagnarhefðin 
	
Oft er rætt, hvort kvikmynd tilheyri listrænu bíó (e. art cinema) eða bandaríska 

frásagnarbíóinu (e. Hollywood cinema), hvort hún sé heimsbíó eða þjóðarbíó. 

Bandaríska frásagnarhefðin gerir ráð fyrir línulegum, auðskildum söguþræði með 

hæfilega miklu af spennu og rómantík. Öllu lýkur svo með farsælum endi. Fleiri 

eiginleikar hafa verið nefndir til sögunnar, t.d. gegnsæi (e. transparency), raunsæi (e. 

realism), framvinduklipping (e. continuity editing) eða skotum og gagnskotum, 

upphafsskotum og djúpum fókus.37 Þá er eflaust átt við raunsæi í þeim skilningi, að 

atburðum er lýst á skýran hátt og ekki fer á milli mála, hver niðurstaðan er. Þá er 

stýringin ósýnileg, þ.e. áhorfandinn getur týnt sér í atburðarásinni. Hins vegar er t.d. 

ekki gerð raunsæisleg skoðun á kjörum fátækra þannig að rýnt sé undir yfirborðið. Þetta 

vekur upp spurninguna um hugmyndafræði (e. ideology), en hún er oft á tíðum mjög 

greinileg í listabíóinu, ef á annað borð kvikmyndin inniheldur slíkar vangaveltur. Oft er 

lítið um slíkt á yfirborðinu í bandarískum Hollywoodmyndum og áhersla að því að 

virðist lögð á að skemmta áhorfendum, en hugmyndafræðin kraumar undir niðri. Einnig 

má rýna myndirnar og sjá, hvernig reynt er að fylgja því, sem talið er pólitískt rétt á 

hverjum tíma. Söluvænleiki er ofar öllu. „Obviously, highly commercial Hollywood 

cinema is not designed to engage contemporary philosophy, but instead to make 

money.“38 Listræna myndin inniheldur hins vegar oft innri merkingu og höfðar fremur 

til vitsmuna en efnislegra þátta. 

Bandaríski kvikmyndafræðingurinn David Bordwell telur í bók sinni Narration 

in the Fiction Film að líta megi á Hollywoodstílinn sem klassískan, ráðandi eða 

„mainstream“.39 Hann telur einnig, að skipta eigi tímabili Hollywood í tvo hluta, hinn 

klassíska 1917-1960 og svo hinn nýrri frá 1960 til okkar tíma. Frásögnin er aðalatriðið á 

báðum tímabilum og hún á að líða áfram á áreynslulausan hátt. Áherslan er á 

söguhetjurnar og ævintýri þeirra. Hún byggir sem sagt á einstaklingnum og 

áhorfandanum er gert að samsama sig með honum. Það gefur því auga leið, að öll 

tæknileg atriði verða að vera vönduð, stofnskot fyrst og svo tvenndarskot og hröð 

                                                 
37  Ray, Robert B., A Certain Tendancy of the Hollywood Cinema, 1930-1980 (Princeton, New Jersey: 
Princeton University Press, 1985): 8. 
38  Cheu, Johnson, „Diversity in Disney Films: Critical Essays on Race,“ Ethnicity, Gender, Sexuality and 
Disability,  Section III – Of Beasts and Innocent: Essay and Disability (North Carolina, Bandaríkin: 
McFarland & Company Inc. Publishers, 2013): 256. 
39  Bordwell, David. Narration in the Fiction Film. Kaflar 8 og 9. (Bandaríkin: University of Wisconsin 
Press, 1985): 156. 
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klipping, ef það á við, t.d. í hasarsenum. Ekki má stuða með of flóknum söguþræði, 

óvenjulegri klippingu eða skilja atriði eftir opin, þ.e. án þess að ljóst sé, hver 

niðurstaðan hafi orðið. „Sum þjóðarbíó hafa gerst svo djörf að framleiða kvikmyndir 

sem ætlaðar eru vinsældir á markaði Hollywood-mynda.”40 

David Bordwell nefnir einnig þau atriði, sem honum finnst einkenna tæknilega 

frásögn Hollywood upp á síðkastið.41 Framvindan hefur orðið kraftmeiri með fjórum 

atriðum: Fjórar aðferðir við notkun kvikmyndatökuvéla og klippingar virðast 

sérstaklega mikilvægar fyrir nýja stílinn: hröð klipping, mjög breytilegar linsugerðir, 

áhersla á nærmyndir og margs konar hreyfingar tökuvélarinnar.42 Hann nefnir líka að 

haldið sé á myndavélinni í auknum mæli, til að hrista myndina, og mikilvægi lita og 

hljóðs hafi aukist. 

	
Mynd 5: Hugmyndafræði handritsgerðar (e. Paradigm of a Screenplay).43 

	
Beinagrind og uppbygging verks er grundvallaratriði við handritsgerð að dómi Syd 

Fields, bandarísks handritshöfunar, og því getur verið hentugt, að vera með gott líkan til 

að byrja með, sem síðan er fyllt inn í. Þetta sé sérlega mikilvægt, því að kvikmyndir séu 

sjónrænn miðill og nauðsynlegt að halda yfirsýn. Hann setur fram byrjun, miðju, og 

endi, þar sem miðkaflinn er a.m.k. helmingi lengri en upphafið eða lokahlutinn. Hann 

stillir auk þess upp, hvenær best sé að staðsetja átakapunkta í sögunni. Svona 

hugmyndafræði (e. paradigm) er líkan og grunnur leiðbeininga hans við bandaríska 

kvikmyndagerð.44 Hún setur þó sköpunargleðinni óneitanlega ákveðnar skorður. 	

                                                 
40  Björn Ægir Norðfjörð. ,,Hvað er heimsbíó?“ Ritið: tímarit Hugvísindastofnunar 10, 2 (2010): 13. 
41  Bordwell, David, The Way Hollywood Tells It, Story and Style in Modern Movies (Bandaríkin: 
University of California Press, 2006): 121. 
42  Þetta er þýðing á eftirfarandi texta frá Bordwell: ,,Intensified continuity: four dimensions. Four 
strategies of camerawork and editing seem central to the new style: rapid editing, bipolar extremes of lens 
lengths, reliance on close shots, and wide-ranging camera movements,“ 121. 
43  Field, Syd, Screenplay – The Foundations of Screenwriting, (New York, Bandaríkin: Random House, 
Inc., 2005): 21. 
44  Sami, 19-21. 
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Persónur og leikendur 
	
Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því í kvikmyndum, hvernig persónum er lýst, 

hvað einkennir þær og hvaða eiginleika þær hafa. Hvaða áhrif hafa þær varðandi 

atburðarás og meginhugsun? Í kvikmyndum er persónum mest lýst utan frá með því að 

sýna þær, fremur en að segja frá þeim. Hvernig er sagan sögð? Greina þarf á milli sögu 

(e. story) og söguþráðar (e. plot). Út frá bókmenntafræðilegum skilningi skiptir oft 

meira máli, hvernig sagan er sögð, heldur en hvað gerist í henni. Frásagnarmátinn er 

athyglisverðari en frásögnin sjálf. 

Ferill aðalpersónunnar er oft þroskasaga hennar, þar sem hún þroskast smám 

saman eftir því sem á söguna líður. Stundum felur það í sér viðurkenningu á viðmiðum 

og gildum samfélagsins. Þetta virðist oft vera raunin um hjólastólanotendur. Eru 

persónurnar meginatriði frásagnarinnar? Hér á eftir verður reynt að greina sálarlíf og 

atferli persóna út frá hefðbundnum sjónarmiðum og hugmyndafræði þeirra tíma, sem 

kvikmyndin kom út. Ævintýri eru oft með greinabundnar persónur. Þær eru oft ýktar og 

dæmigerðar í gamanleikjum, en geta líka verið stílfærðir fulltrúar ákveðinnar 

þjóðfélagsstöðu. Persónur geta verið flatar, einhliða eða margbrotnar, samsettar 

manngerðir. 

Rússneski formalistinn Vladimir Propp taldi flokkun eftir persónum hugsanlega, 

og þá fást þjóðsögur um lifandi fólk, látna einstaklinga, skrímsli, dýr og svo er hægt að 

skipta frekar niður. Hægt er að flokka eftir þjóðfélagsstöðu og þá fást sögur um bændur, 

hermenn, þorpsbúa o.s.frv. Síðan er hægt að flokka eftir stíl, t.d. fantasíur, raunsæ verk, 

gamansögur o.s.frv. Það er auðvelt að búa til svona flokkun, en hún verður að hafa 

merkingu, þ.e. lýsa raunverulegri stöðu mála.45 

Spurning er með svona flokkun sögupersóna: er hún gagnleg? Er hún sú eina 

rétta? Hefur verið rannsakað nægjanlega vandlega? Hvað ef flokkunin reynist 

mismunandi eftir úrtaki þeirra verka, sem skoðuð eru?46 „Wonder tales are divided 

according to their characters, but this principle is not maintained and there are divisions 

                                                 
45  Propp, Vladimir Yakovlevich, Theory and History of Folklore, Theory and History of Literature Volume 
5 (Bandaríkin: University of Minnesota Press, Minneapolis, 1984): 82. 
46  Sami, 83. 
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according to features that, as we noted, are not mutually exclusive.“47 Þarna er enn rætt 

um vandamálin við að flokka sögur samkvæmt sögupersónum. Hvað ef þær eru 

svipaðar, aldur er misjafn, þær eru kynntar til sögunnar smátt og smátt? Þær hafa hins 

vegar ákveðnu hlutverki að gegna.48 

Hafa ber í huga, að hér eru notaðar hugmyndir þeirra, sem rannsakað hafa 

goðsögur og ævintýri, upphaflega rússneski skólinn. Ýmsar spurningar vakna við þessa 

aðferðafræði, t.d. eiga svona hugmyndir við um kvikmyndir, hafa þær staðist tímans 

tönn, er til eitthvað nýtt og betra, eða mætti nota aðra aðferð?  

Því er til að svara, að í kvikmyndum er verið að segja sögu. Miðillinn kallar að 

vísu á önnur efnistök, en ef um bókmenntir væri að ræða. Því ætti gömul flokkun 

persóna að vera nothæf, með endurskoðun og gagnrýnu hugarfari. Þessar gömlu 

hugmyndir hafa staðist tímans tönn og eru notaðar við greiningu bókmenntaverka enn 

þann dag í dag. Aðrar aðferðir virðast einnig hafa verið notaðar, til að greina hlutverk 

fatlaðra í kvikmyndum og ber þar hæst vangaveltum um almennt hlutverk þeirra og 

erkitýpur. Því virðist sem farsælast sé að skoða þær sem flestar með opnum huga. 

Sjö athafnasvið Propps í þjóðsögum eru eftirfarandi:49 Sagan snýst í kringum 

hetjuna (sem er (a) fórnarlamb eða (b) leitar einhvers). Síðan eru kynntir til leiks 

Skúrkurinn (þorparinn), sem er eins konar mótvægi við hetjuna, Sendandinn og 

Gefandinn (veitandinn), til að koma sögunni af stað. Í kringum hetjuna er oft 

Hjálparmaðurinn og jafnvel Svikahetjan (falska hetjan), en þjóðsögur innihalda ekki 

alltaf öll athafnasviðin, a.m.k. ekki alltaf eins. Loks er oft fjarlæga markmiðið, eða 

Prinsessan/eftirsótta persónan. 

Athafnasvið Propps um persónur þjóðsagna svipar til þeirrar umræðu um 

goðsögur, sem kemur í næsta kafla, en samt er grundvallarmunur þar á. Í þessari 

upptalningu er m.a. enginn grínari, en tvenns konar illmenni. 

Með því að einbeita sér að persónum hjólastólanotenda er verið að einbeita sér 

að hlutverkum þeirra og staðalímyndum. Þar sem valdar eru kvikmyndir, þar sem 

hjólastólanotendur eru aðalpersónur eða ein af aðalpersónunum, þá eru hetjurnar 

greindar. Flokkun eftir persónum virðist í þessu tilfelli eina lausnin. Þó að hægt sé að 

flokka kvikmyndir í myndir með hjólastólum, hálsmænusköðunum og lömuðum fyrir 

neðan mitti, þá er sú flokkun ekki ein af grunnflokkunum, þ.e. kvikmyndagrein (e. 

                                                 
47  Sami, 112. 
48  Sami, 152. 
49  Sami, 173. 
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genre). Hér er gengið þvert á þá flokkun. Uppbygging söguþráðar er nokkuð 

hefðbundin í bandarískum kvikmyndum, og má líkja honum við þær reglur, sem 

rússnesku formalistarnir fjalla um. Hér verður þó heldur ekki fjallað um samanburð á 

söguþræði kvikmynda og atburðarás þjóðsagna sérstaklega heldur lögð áhersla á 

persónurnar í verkunum. 

Persónusköpun goðsagna 
 
Í bók bandaríska Hollywood framkvæmdastjórans og rithöfundarins Cristophers 

Voglers Ferð höfundarins er fjallað um það, hvernig goðsaga er sögð, hvaða þættir eru 

sameiginlegir, sem þær innihalda allar. Einnig er lýst svokölluðum átta stofngerðum (e. 

archetypes) persóna, sem eru einkennandi fyrir goðsögur.50 Þær eru: Hetja (e. hero), 

lærifaðir51 (e. mentor), vörður (e. threshold guardian), boðberi (e. herald), hamhleypa 

(e. shapeshifter), skuggi (e. shadow), félagi (e. allies) og grallari (e. trickster).52 Fleiri 

persónugerðir eru til, en hér á eftir verður sérstaklega fjallað um þessar átta. Algengt er, 

að hetjan, aðalpersónan (e. protagonist) sé sett í öndvegi og hinar snúast í kringum 

hana. Hún fær þá eina persónu að auki umhverfis sig, sem er hún sjálf, Hið æðra sjálf (e. 

higher self). Sagan snýst sem sagt kringum hetjuna. 

 Hetjan verndar og þjónar.53 Hún er að reyna að fóta sig í tilverunni. Aðalsmerki 

hennar er fórnin. Verkið, sem hetjan er hluti af, er oft þroskasaga hennar. Hún er oft 

látin berjast við dauðann í einhverri mynd og hún er yfirleitt virkasta persóna sögunnar. 

Hetjan getur verið með persónuleikabresti, viljug og efalaus eða full efasemda og hiks. 

Hetjulund getur birst í öðrum stofngerðum og persónur geta breytt um stofngerð í 

verkinu. Andhetjan er sérstök tegund hetju og geta verið tvenns konar, særðir 

einstaklingar og harmrænar hetjur. Hetjur geta auk þess verið hóphetjur, einfarar eða 

áhrifahetjur, sem breytist ekkert í sögunni. Þær eru tákn fyrir sál, sem er að breytast og 

líf manneskjunnar. 

 Lærifaðirinn er yfirleitt gamall og vitur, en getur einnig verið kona.54 Þetta er 

yfirleitt björt vera, sem aðstoðar hetjuna. Í eldri sögnum kemur hann oft fram í 

                                                 
50  Vogler, Christopher, Ferð höfundarins, þýðandi: Sigurgeir Orri Sigurgeirsson. (Ísland: Almenna 
bókafélagið, 2012): 25. 
51  Í íslenskri þýðingu er enska orðið mentor notað, en ég kýs að nota lærifaðir. 
52  Vogler, Christopher, The Writer’s Journey, (California, Bandaríkin: Michael Wiese Productions, 2007): 
25. 
53  Vogler, Christopher, Ferð höfundarins, 51-58. 
54  Sami, 61-67. 
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draumum og er jafnvel seiðmaður. Kennsla er lykilatriði læriföðurins, sem oft gefur 

hetjunni gjafir. Þær ættu að vera verðskuldaðar vegna lærdóms, fórnar eða 

skuldbindingar. Þeir geta verið uppfinningamenn og samviska hetjunnar. Þeir planta 

upplýsingum, sem fá mikilvægi síðar. Til eru margar gerðir lærimeistara, þeir geta 

jafnvel verið ungir. Um er að ræða eiginleika, fremur en persónueinkenni. Lærifaðirinn 

fyrirfinnst greinilega í kvikmyndum, t.d. í ævisögulegu umfjöllunum, Warm Springs, 

The Theory of Everything og Hyde Park on Hudson og einnig í X-Men og Dr. 

Strangelove. 

Boðberinn færir hetjunni áskorun.55 Þeir sjá oft um upplýsingar og koma 

staðreyndum og skilaboðum áleiðis. Þeir kynna hetjunni, að breytinga er þörf og koma 

með hvatann að aðgerðum. Þeir eru yfirleitt góðir, en geta verið illir. Boðberinn var 

einnig sjaldgæfur, en hjólastólanotandinn gat þó lent í því hlutverki, t.d. Dr-X og Dr. 

Strangelove. „Mentor bregður sér mjög oft í gervi boðbera og færir hetjunni áskorun.”56 

Hamhleypan, er kraftmikil fjölþætt vera, sem umbreytist og er óstöðug.57 Hún 

skiptir sífellt skapi og veitir orku útrás. Þetta geta verið bældir eiginleikar. Hlutverk 

hennar er að strá um sig grunsemdum og efa. Dæmigerð hamhleypa er tálkenndið, (f. 

femme fatale). Jafnvel geta orðið hamskipti, en stundum er einungis um grímu að ræða. 

Hamhleypan er ekki algeng, því að hjólastólanotandinn losnar ekki við stólinn. Þó má 

sjá hana í Avatar, þar sem hetjan er til skiptis hermaður í hjólastól og stór blár risi og 

jafnvel Rocky Horror Picture Show. 

Vörður er hindrun á vegi hetjunnar og starfar oft með illmennum.58 Verðir eru í 

raun ígildi innri djöfla, t.d. hugsýki. Hlutverk varða er að láta reyna á hetjuna. Stundum 

tekst hetjunni að gera vörð að félaga. Það þarf slægð að yfirvinna þá, ekki einungis 

styrk. Menn öðlast styrk með mótspyrnu, en stundum þarf að sameinast vörðunum. 

Vörðurinn var ekki algeng persónugerð í þeim kvikmyndum, sem skoðaðar voru. 

Ástæðan gæti verið sú, að hjólastólanotendur eru ekki sterkir í að verja illmenni eða 

tefja hetjuna, að ná markmiði sínu. Þó má nefna aukapersónu í A Clockwork Orange. Í 

kvikmyndinni er honum misþyrmt hrottalega og konu hans nauðgað. Hann notar 

hjólastól eftir það og hefnir sín seinna á einum gerendanna. Hann ætlar í raun að kvelja 

hann til dauða, en það tekst þó ekki. 

                                                 
55  Sami, 77-79. 
56  Sami, 79. 
57  Sami, 83-86. 
58  Sami, 71-73. 
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Mynd 6: Samanbitið fórnarlamb og ánægður hefnandi úr A Clockwork Orange. 

 
Skugginn, getur verið andstæðingurinn, illmenni, geðtruflun eða hið myrka 

leyndarmál.59 Sumir skuggar eru einnig hamhleypur og stundum aðrar stofngerðir. 

Skugginn á að ögra hetjunni og getur stundum tekið hetjuna yfir. Skuggaverur líta ekki 

á sig sem illar og geta verið mannlegar. Skugginn er óalgengur sem rakið illmenni 

meðal persóna í hjólastólum. Þó er vert að geta þess, að skilgreina mætti hugsýki 

hjólstólanotandans vegna einangrunar, einmanaleika, varnarleysis og biturleika, sem 

neikvæðan skuggaveruleika. Þammig myndu kvikmyndir, eins og What Ever Happened 

to Baby Jane og Dr. Stranglove falla þarna undir. Samt er þarna á vissan hátt ótalið 

fórnarlambið, fallbyssufóðrið, fríkið, sem t.d. má sjá í Texas Chainsaw Massacre, 

Estranged og Misery. Í fyrstu kvikmyndinni er hjólastólanotandinn sagaður niður með 

keðjusög og skert hreyfigeta líklega einkum notuð til að auka varnarleysið. Í annarri 

                                                 
59  Sami, 89-92. 
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myndinni er ung stúlka, sem notar hjólastól, sett undir náð og miskunn geðveikrar 

fjölskyldu. Líklega er stúlka notuð frekar en strákur, til að auðveldara sé að sýna 

nauðgun. Í þriðju myndinni lendir illa slasaður einstaklingur hjá vitskertri 

hjúkrunarkonu, sem á auðveldara með að halda honum föngnum í hjólastól og brýtur á 

honum fæturnar, til að varna því, að hann hlaupi burt. 

 
Mynd 7. Morðinginn og hjólastóll fórnarlambsins. Úr Texas Chain Saw Massacre. 

 

Félaginn er ferðafélagi hetjunnar.60 Hann bætir t.d. upp eiginleika, sem hetjuna 

vantar. Oft eru þeir margir í einu verki og stundum eru þeir ímyndaðir. Þeir geta verið 

hjálplegir þjónar eða komið að handan. Félaginn kemur skýrt fram í Víetnammyndunum 

Forrest Gump og Dear Hunter. 

Grallarinn, er stríðinn og veitir tilbreytingu.61 Hann gegnir hlutverki grínventils 

og einnig eru til grallarahetjur. Hann beitir oft gáfum gegn líkamlegu afli. Þeir eru 

áhrifavaldar og valda vandræðum. Hann er t.d. viljandi að þykjast vera lamaður í Dirty 

Rotten Scoundrels, The Ex og Wax Museum,	en er þvingaður í mjög vandræðalegar 

kringumstæður í The Naked Gun, His New Profession og Rocky Horror Picture Show. 

Þetta er algeng stofngerð fyrir hjólastólahetjur, en virðist þó hafa verið enn algengari 

áður fyrr. Hetjan er því eins konar miðpunktur eða aðalsöguhetja.62 Hetja hefur oft einn 

aðalhæfileika og einn megin skapgerðarþátt.  

                                                 
60  Sami, 95-98. 
61  Sami, 101-103. 
62  Hetjuhugtakið hefur orðið mörgum umfjöllunarefni. Óttar Guðmundsson læknir dregur t.d. mjög í efa 
geðheilbrigði fornkappa í bók sinni Hetjur og hugarvíl frá árinu 2012. Persónulega finnst mér enginn vera 
hetja, sem einungis bjargar sjálfum sér. Þetta er þó algengt orðalag í fjölmiðlum nú til dags. 
Hjólastólanotendur eru annaðhvort taldir hetjur eða ofurduglegir. Hvorttveggja er í raun villandi og vísar 
fremur til þess lífs, sem þeir neyðast til að lifa.  
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Mynd 8: Christopher Vogler skilgreinir hetjuna.63  

 

Carol S. Pearson, bandarískur skólameistari, sem er þekkt fyrir kvennafræði og rit um 

bókmenntir, skilgreinir 12 erkitýpur, sem skýra líf fólks, ferðalag þeirra gegnum lífið og 

um leið birtingarmyndir þeirra í bókmenntum.64 Þetta rit er nálægt því að vera 

sjálfshjálparrit eða einhvers konar dulspeki (e. occult). Bókmenntatengingin er samt 

greinileg. Erkitýpurnar 12 skv. Pearson eru: Sakleysingi (e. innocent), munaðarleysingi 

(e. orphan), baráttujaxl (e. warrior), umönnunaraðili (e. caregiver), leitandi (e. seeker), 

elskhugi (e. lover), eyðileggjandi (e. destroyer), skapandi (e. creator), stjórnandi (e. 

ruler), töframaður (e. magician), vitringur (e. sage), fífl (e. fool). Vogler vitnar í hana 

og nefnir sérstaklega, að þarna séu týpurnar notaðar, til að lýsa hetjunni.65 Þar kemur 

fram sá skilningur, að stofngerðir persóna og erkitýpur þurfi ekki einungis að vera 

lýsandi fyrir persónur í kringum hetjuna, heldur einnig fyrir hana sjálfa. Pearson 

skilgreinir reyndar fleiri erkitýpur en Vogler og er að nota þær á sálfræðilegri hátt en 

hann, eiginlega til að lýsa umbreytingu sálarinnar. 

  

                                                 
63 Vogler, Christopher, The Writer’s Journey, 25. 
64 Pearson, Carol S. Awakening the Heroes Within. (Bandaríkin: HarperCollins Publishers, 1991): 10. 
65 Sami, 37. 
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Staðalímyndir Nordens 
 

Martin F. Norden, bandarískur prófessor í fjölmiðlun, tiltók árið 1994 þær kvikmyndir, 

sem innihalda fatlað fólk frá fyrstu stuttmyndum til um 1990 og greindi 10 algengustu 

staðalímyndirnar.66 “Staðalímyndir (e. stereotypes) eru fyrirfram ákveðnar hugmyndir 

um útlit og/eða eiginleika fólks sem tilheyrir ákveðnum hópi eða stétt innan 

samfélagsins, eins og hvernig það á að hegða sér og hvaða störf eru við hæfi þess.”67 Þó 

að þessar hugmyndir séu yfirleitt alltof einfaldar, eru þær oftast mjög algengar. Það 

virðast einkum vera tvær ástæður fyrir vinsældum staðalímynda. Í fyrsta lagi selja þær 

kvikmyndina og gera auðvelt að auglýsa hana. Í öðru lagi eiga höfundar og leikstjórar 

yfirleitt sínar staðalímyndir á lager, ef svo má segja, sem fylgja þeim og þeir nota aftur 

og aftur. Staðalímyndirnar eru dreifðar um alla bók Nordens og tengdar sögu 

kvikmyndalistarinnar og réttindabaráttu fatlaðs fólks.  

Hinar 10 staðalímyndir Nordens fyrir fatlaða í kvikmyndum eru í fyrsta lagi 

Borgaralega ofurstjarnan (e. The Civilian Superstar). Þetta eru þeir, sem láta ekki fötlun 

sína trufla frama sinn eða ætlunarverk og eru hjólastólanotendur að sjálfsögðu í þessum 

hópi. Í öðru lagi kemur Fyndni gaurinn, sem mistekst allt m.a. vegna fötlunar (e. The 

Comic Misadventurer). Hann er oft leikinn af ófötluðum leikara og var mjög algeng 

ímynd, þegar kvikmyndalistin var ung. Í þriðja lagi er Gamli aulinn (e. The Elderly 

Dupe), sem fyrirfinnst helst í eldri kvikmyndum. Þetta eru oft blindir einstklingar, sem 

eru gabbaðir. Hjólastólanotendur eru ekki algengir í þessum hópi. Í fjórða lagi er 

Hátæknilegi nördinn (e. The High-Tech Guru). Þetta getur verið karlmaður í hjólastól, 

sem er góður að eiga við tölvur. Ekki fundust þó mörg dæmi um þessa ímynd. Í fimmta 

lagi er Hinn göfugi stríðsmaður (e. The Noble Warrior). Oftast er um að ræða fatlaða 

karlmenn eftir stríð og dæmi um slíkar persónur eru kvikmyndir um Víetnamstríðið. Í 

sjötta sæti er Hefnandinn með þráhyggju (e. The Obsessive Avenger). Oft er þetta 

dæmdur karlmaður og er skýrasta dæmið A Clockwork Orange, þó að hefnandinn þar 

hafi byrjað sem fórnarlamb. Í sjöunda sæti er Sjáandi dýrlingurinn (e. The Saintly Sage), 

sem er oft eldri blindur aðili, en með sjötta skilningarvitið, sem hann öðlast eins og 

uppbót fyrir fötlun sína. Þessi ímynd virðist ekki vera notuð fyrir hjólastólanotendur, 

                                                 
66  Norden, Martin F., Cinema of Isolation – A History of Physical Disability in the Movies (New Brunswick, 
Bandaríkin: Rurgers University Press, 1994): 374. 
67  Orðabók Jafnréttisstofu. Skilgreining staðalímyndar. 
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nema að einhverju leyti í Dr. X og The Theory of Everything. Í áttunda lagi kemur Ljúfi 

sakleysinginn (e. The Sweet Innocent). Oft er þetta kona eða barn, sem eru 

aumkunarverð og verða stundum fyrir kraftaverki, sem „lagar“ fötlunina. 

Hjólastólanotendur eru ekki í þessum hópi. Í níunda lagi er Hátækniundrið (e. The 

Techno Marvel), sem er með búnað vegna fötlunar sinnar, sem breytir viðkomandi í 

hálfgerða ofurhetju. Hjólastólanotendur teljast ekki til þessa hóps, þó að að tæknilegir 

rafmagnshjólastólar komist hratt. Sá eiginleiki hefur meira verið notaður í gríni, eins og 

hjá Jonny English Reborn og í The Naked Gun. Í tíunda og síðasta lagi er Sorglega 

fórnarlambið (e. The Tragic Victim). Fátækt úrhrak, sem jafnvel deyr í lok 

kvikmyndarinnar. Þetta virðist hreinlega ekki vera algeng ímynd hjólastólanotenda. 

Sumar þessara staðalímynda eiga sem sagt vel við fyrir hjólastólanotendur, en aðrar 

síður. 

Samfélagsleg hlutverk 
 

Hjólastólanotendur hafa samfélagsleg hlutverk í kvikmyndum. Marshall Mitchell, 

bandarískur prófessor í fötlunarfræði, hefur fjallað nokkuð um stöðu fatlaðs fólks. Hann 

bendir á, að greindar hafi verið strategíur, sem menningarheimar nota til að eiga við 

eitthvað óeðlilegt, sjaldgæft eða minnihlutahópa.68 Erkitýpur verða einmitt til, þegar 

fólki er þjappað saman í einn hóp, svo það missir sérkenni sín og réttindi. Segja má, að 

vestræn þjóðfélög hafi færst frá ofbeldi gagnvart minnihlutahópum í átt að innlimun, 

mismikið þó. Stefnurnar koma frá mannfræðinni og eru fjórar talsins. Þjóðfélög geta 

reynt að útrýma minnihlutahópnum eða einangra og fela minnihlutahópinn á stofnunum. 

Hægt er að lýsa yfir, að minnihlutahópurinn sé hættulegur eða týpurnar þar geðveikar 

eða einfaldlega taka við minnihlutahópnum opnum örmum og innlima hann í 

þjóðfélagið. Segja má, að greina megi afstöðu þjóðfélagsins á hverjum tíma í gegnum 

það hlutverk, sem hjólastólanotandinn leikur. 

Félagsfræðin hefur sett fram nokkur atriði, sem draga niður fatlaða 

einstaklinga.69 Þannig hafa verið skilgreind sjö afbrigðileg hlutverk fatlaðs fólks: 

Fatlaður einstaklingur gat verið hættulegur eða til vandræða (1). Hann gat verið 

aumkunarvert fórnarlamb (2), fárveikur (3) eða aumingi, sem þarf hjálp (4). Hugsanlega 

                                                 
68  Mitchell, Marshall, „Using the Media to Teach Disability Stereotypes,“ (Bandaríkin: Washington State 
University, 2014): 3-4. www.rdsjournal.org/index.php/journal/article/download/243/757 
69  Sami, 6-7. 
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var stöðugt gert grín að viðkomandi (5) og þá gat líka verið litið á hann, sem hið eilífa 

barn (6), sem gert er lítið úr eða jafnvel sem hinn helga sakleysingja (7).  

Varðandi hjólastólanotendur virðist aumingjavæðingin eiga vel við, en hræðsla 

er ekki ráðandi. Alltaf er gert grín að hjólastólanotendum, en það hefur minnkað með 

tímanum. Í raun er ólíklegt, að beinlínis sé meðvitað verið að draga niður fatlaða í 

kvikmyndum, þar sem þeim er fengið stórt hlutverk. Hins vegar getur það gerst 

ómeðvitað í hugsunarleysi. Þessi framkoma samfélagsins í garð fatlaðra sést á mörgum 

sviðum mannlífsins og sést því í kvikmyndum einnig. 

Hjólastóllinn sem tákn 
 

Hjólastólanotendur sem persónur og ímynd þeirra eru mikilvæg atriði fyrir 

kvikmyndagerð, en hjólastóllinn, sem hlutur, er einnig tákn, sem hefur líka sérstaka 

ímynd í huga fólks.70  

 

Unlike other elements of the material world that often dissolve 
into movie backgrounds (cars, furniture, buildings, etc.), 
wheelchairs draw immediate attention to themselves and 
virtually never appear in movies by accident. Their strong 
presence is usually in service to an able-bodied agenda 
questionable at best, divisve and hurtful at worst.71  

 

Hjólastóllinn vekur strax upp í huga áhorfandans blendnar tilfinningar, oft þar á meðal 

sársauka, innilokun og svik, en einnig grín og hetjulund. „Moviemakers have ascribed a 

wide range of qualities and functions to wheelchairs over the years, including humor, 

evil helplessness, confinement, deception, heroism and dehumanization [...].“72 

Grínþátturinn var mikið notaður fyrr á tímum, t.d. í His New Profession þar sem 

Chaplin var að aðstoða hjólastólanotanda og gekk næstum að honum dauðum aftur og 

aftur. „Filmmakers initially used wheelchairs as a mean of gaining laughs in slapstick 

comedies.”73 

 Fólk í hjólastólum bregður fyrir í hryllingsmyndum og er þá verið að leggja 

áherslu á varnarleysið. Í myndinni The Mystery of the Wax Museum frá 1933 lendir Igor 

                                                 
70  Jesús Kristur er svo sannarlega dæmi um ímynd. Hann er ímynd góðmennsku og hins ósýnilega Guðs. 
71  Norden, Martin F., „Reel Wheels: The Role of Wheelchairs in American Movies,“ 187. 
72  Sami, 187. 
73  Sami, 187. 
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nokkur í hjólastól og stýrir morðum. Í ljós kemur, að hann gat gengið. „Igor understands 

that a disfigured face will immediately be read as a sign 

of inner depravity, while wheelchair-use will instead signal helplessness 

or passivity.“74 Svipað þema er t.d. í Dirty Rotten Scoundrels, en þar þykist 

svikahrappurinn, leikinn af Steve Martin, vera lamaður, til að fá meðaumkun konunnar, 

sem hann elskar. 

 Hjólastóllinn getur orðið eins konar hluti af þér, sem notanda. Hann er svo 

mikilvægt hjálpartæki. „ […]a wheelchair becomes literally incorporated into her 

subjectivity, no longer an object, but rather „an area of sensitivity“ that extends her 

scope.“75 Þessi tengsl notenda við hjólastólinn geta orðið svo sterk, að notandanum 

finnst hann vera öðruvísi en aðrir og því framandgerður. „Until now, the wheelchair and 

the associated representation of disability within Pavane have been treated as metaphors 

for the protagonist’s sense of alienation.“76 

 

Mynd 9: Tveir grallarar og aðhlátursefni, þó að mjög ólíkir séu. Öðrum sturtar James Bond niður stromp, en hinn hafði þóst vera 
lamaður. Úr For Your Eyes Only til vinstri og úr Dirty Rotten Scoundrels til hægri. 

	
  

                                                 
74  Smith, Angela M., Hideous Progeny – Disability, Eugenics, and Classic Horror Cinema (New York, 
Bandaríkin: Columbia University Press, 2012): 134. 
75  Eyre, Pauline, „From Impairment to Empowerment,“ Disability in German Literature, Film, and 
Theater. Edinburgh German Yearbook, Volume 4. Joshua, Eleoma og Schillmeier, Michael (ritstjórar) 
(Rochester, New York, Bandaríkin: Camden House, 2010): 206. 
76  Sama, 197. 
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Hetjan  
 

Hafa ber í hug, að ein stofngerð Vogels er Hið æðra sjálf hetjunnar og hetjan sjálf er 

mikilvægasta stofngerðin, þegar kvikmyndir þær, sem valdar voru, byggjast á 

hjólastólanotanda sem aðalpersónu. Propp notar fremur aðferðina, hvaða hlutverki 

aðalpersónur goðsagna áttu að sinna fremur en gerðir þeirra. Hann kallaði þessi hluverk 

aðgerðir. „As a result of studying the material (and not through abstract reasoning), I 

devised a very simple method of analyzing wondertales in accordance with the 

characters' actions—regardless of their concrete form. To designate these actions I 

adopted the term „functions.“77 Hann skilgreindi síðan frásagnarliði (e. functions): 

„Function, according to my definition of the term (as used in Morphology), denotes the 

action of the character from the point of view of its significance for the progress of the 

narrative.“78 

Joseph Campell fjallaði fyrst um uppbyggingu goðsagna í bók sinni, þ.e. 

ferðalagið, sem sagan lýsir og persónurnar taka sér fyrir hendur.79 Síðar í verkinu er svo 

hetjan krufin. Hetjan hefur ferðalag sitt og rekst á ýmsar hindranir, sem hún yfirvinnur 

og vinnur endanlegan sigur. Þetta er hringferð og hetjan endar á sama stað, en hefur 

aukist að afli og visku og fer yfirleitt með stjórnina eftir það. Campbell fjallar m.a. um 

hetjuna út frá eftirfarandi sjónarmiðum:  

 Í fyrsta lagi ber hann saman hetjur úr fornum sögnum við hetjur úr holdi og 

blóði, ímyndina við raunveruleikann. Þá ræðir hann hetju nútímans sem barn, 

baráttumann, elskhuga, ógnvald og harðstjóra. Einnig fjallar hann um hetjuna sem 

bjargvætt heimsins og dýrling. Loks fjallar hann um það, hvernig hetjan birtist og 

kveður í sögnunum og hvernig erkitýpur eins og hamhleypan (e. shapeshifter) geta 

skýrt, að hetjan virðist breytast eftir aðstæðum og eftir því, sem sögunni vindur fram. 

Hetjan dagsins í dag þarfnast umhugsunar, því að fræðin fjalla um goðsögur, 

sem sumar eru ævafornar. Hvernig eru sjónarmið nútímans og hefur hetjan breyst? 

Campbell hefur þá skoðun, að hetjan sé nú orðið einstaklingurinn sjálfur, fremur en 

hópar, sem hann er hluti af. Hann segir: „Then all meaning was in the group, in the 

great anonymous forms, none in the self-expressive individual; today no meaning 

                                                 
77  Propp, Vladimir Yakovlevich, Theory and History of Folklore, 69. 
78  Sami, 73. 
79  Campbell, Joseph, The Hero with a Thousand Faces, Bollingen Series XVII (Bandaríkin, New Jersey: 
Princeton Univesity Press, 2004): 291-329. 
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is in the group—none in the world: all is in the individual.“80 Hann helur áfram, að sjá 

fyrir sér hetju nútímans: „The modern hero, the modern individual who dares to heed 

the call and seek the mansion of that presence with whom it is our whole destiny to be 

atoned, cannot, indeed must not, wait for his community to cast off its slough of pride, 

fear, rationalized avarice, and sanctified misunderstanding.“81 

 Þjóðsaga er að mati Propps að mestu leyti uppspuni. Eftir að þær verða 

bókmenntir munu þær innihalda persónur skáldsögunnar, þ.e. nýju frásagnarinnar. Þetta 

getur þýtt ýmiss konar breytingar, á innri tíma sögunnar, hvar hún gerist, persóur fá 

persónuleg nöfn, týpur verða persónur, persónuleg upplifun eykst að mikilvægi, 

staðháttum er lýst nákvæmlega og atburðum er lýst sem keðju orsaka og afleiðinga.82 

Ferðalag hetju í gegnum verk fer erftir því, hvaða verkefni ber að leysa og endar oft í 

uppgjöri hetjunnar við andstæðing sinn. Kvikmyndir eru jafnvel fastmótaðri en 

bókmenntaverk. Þær eru innan ákveðins ramma varðandi lengd, um einn og hálfur tími 

og oftast er fylgt ákveðinni línulegri uppbyggingu, einkum í bandarískum kvikmyndum. 

 Í þeim kvikmyndum, sem skoðaðar voru, gat hjólastólanotandinn verið hetjan, 

s.s. í Rear Window, Misery, Avatar, Born on Fourth of July og Me Before You. Tvíeyki 

er t.d. í Baby Jane og Inside I’m Dancing. Andhetjan var ekki eins algeng og fyrst var 

talið, kannski af því að hjólastólanotandi virkar ekki ógnvekjandi. Þó eru eiginleikar 

andhetju element í aukapersónunum, t.d. A Clockwork Orange og It’s a Wonderful Life. 

	
Mynd 10: Maður í rafmagnshjólastól svífur úr um gluggann. Úr The Naked Gun 2 ½ með vísun í E.T. Í fyrri myndinni var löggunni 

Norberg, sem var slasaður í hjólastól, hrint niður tröppur. 

                                                 
80  Sami, 359. 
81  Sami, 362. 
82  Propp, Vladimir Yakovlevich, The Russian Folktale (Detroit, Bandaríkin: Wayne State Universiy Press, 
2012): 7-8. 
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Persónusköpun hjólastólanotenda í kvikmyndum 
	
Skilgreining Josephs Vogels og annarra fræðimanna á hetjunni og þeim persónum, sem 

hún getur verið, var borin saman við bandarískar kvikmyndir eftir seinna stríð. Það 

getur verið matsatriði, hvaða skilningur er lagður í hverja persónu, en þó ættu 

megineiginleikar að liggja nokkuð ljósir fyrir. Helstu niðurstöður er hægt að sjá í töflu 

bls. 34. Markmiðið með þessari rannsókn var að ná heildaryfirsýn yfir kvikmyndirnar, 

sem voru valdar, og reyna að sjá, hverjar helstu persónugerðir eru. Einnig, hvort 

algengustu persónugerðir breytast með tímanum og á hvaða hátt. 

 

 
Mynd 11: Persónur búnar til (e. The Concept of Character).83 

 
Persónusköpun í kvikmyndum er eitt af mikilvægustu þáttum handritsgerðar. „Character 

is the essential internal foundation of your screenplay. The cornerstone. It is the heart 

and soul and nervous system of your screenplay. Before you can put one word down on 

paper, you must know your character.”84 Í bókmenntum er hægt að fara inn í hugarheim 

persóna eða vera með sögumann, það er hægt að breyta stíl og frásagnarmáta. Í 

kvikmyndum er slíkt erfiðara, þó að ýmislegt sé hægt að gera. Í staðinn býður miðillinn 

þó upp á ýmiss konar sjónrænar uppákomur og mjög hraða atburðarás. Syd Field lýsir 

m.a. hvernig persónur í kvikmyndum eru byggðar upp.85 Í fyrsta lagi má skipta 

lýsingunum í innri lýsingar, sem skilgreina persónuna með því m.a. að kafa í fortíð 

hennar með endurlitum og ytri lýsingar, sem afhjúpa persónuleikann með því m.a. að 

                                                 
83  Field, Syd, Screenplay – The Foundations of Screenwriting, 55.  
84  Sami, 46. 
85  Sami, 55-57. 
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skilgreina þarfirnar og atburðarásina, sem byggist á persónunum, hvort heldur er við 

vinnu, í félags- og fjölskyldulífi eða ein síns liðs. Annars vegar er tilfinningalífið og 

hins vegar raunheimurinn. „Film is behavior. We can know a lot about characters by 

how they react, or behave, in certain situations. Pictures, or images, reveal different 

different aspects of character.”86 Persóna byggist upp á því, hvað hún gerir, fremur en 

hvað hún segir. Því telur Field að það sem gerist í kvikmyndinni sé um leið lýsing 

persónanna og öfugt. Þessi tvö atriði séu nátengd. 	

Persónur verða að hafa eftirfarandi eiginleika, til að teljast góðar, að dómi Syd 

Field:87 a) koma verður skýrt fram og vera vel skilgreint, hvað persónurnar vilja ná fram 

eftir því, sem sögunni vindur áfram, s.s. hvaða dramatískar þarfir hafa þær b) hvaða 

persónulega sjónarhorn eru þær með c) hvaða ákveðna viðhorf þær persónugera d) 

hvernig þær umbreytast eða þróast.	

Tvö atriði þarfnast umhugsunar, þegar vangaveltur Field um persónur eru lesnar 

og tengt við hjólastólanotendur. Í fyrsta lagi leggur hann áherslu á, að handritshöfundar 

eigi að þekkja persónur sínar. Það virðist ekki alltaf vera raunin varðandi 

hjólastólanotendur. Oft er skautað fram hjá vandamálum þeirra og þeir t.d. leiknir af 

ófötluðum. Í öðru lagi er það tilgangurinn með því að vera með hjólastólanotenda, en 

ekki bara einhvern annan? Hvernig á að sýna umbreytingu hans, eða á hvaða hátt auka 

þeir hraða atburðarásarinnar? Svo má velta fyrir sér, hvort hjólastólanotendur og líf 

þeirra sé ekki of framandlegt efni í heimi, þar sem góðar erlendar myndir eru jafnan 

endurgerðar og aðalatriðið er, að sýna efni, sem menn samsama sig með? 	

Ein ástæða þess að erfitt reynist að mynda trúverðugar persónur fatlaðs fólks í 

hjólastól er eflaust sú, að leikstjórar, framleiðendur, handritshöfundar og aðrir 

kvikmyndagerðarmenn hafa oft ekki rannsakað nógu ítarlega, hvernig er að vera 

lamaður í hjólastól. Þó virðist, sem hjólastólanotendurnir séu að verða fjölþættari 

persónur með tímanum og þeim lýst dýpra en áður. 

Hafa ber enn í huga, að hér er ekki er gerð tilraun til að fara yfir allar eða 

flestallar myndir sem innihalda hjólastólanotendur. Frekar er reynt að fjalla um þær, þar 

sem persónan í hjólastólnum er aðalpersóna, góð eða vond. Það er þó ekki algilt. 

Yfir persónum hjólastólanotenda er oft dapurleikablær. Hegðun þeirra ber síðan 

keim af því. Orsökin getur verið þunglyndi eða sjálfsvígstilhneigingar. Þá getur verið, 
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að meðaumkun (e. pity), sem aðrir sýna, hafi þarna áhrif. Menn telja meðaumkunina 

vera mjög greinilega í bandarískum bíómyndum.88 „Skugginn hefur tekið völdin ef 

söguhetjan fatlast vegna efa eða sektar; hegðar sér á sjálfseyðandi hátt; hefur dauðahvöt; 

lætur velgengni hlaupa með sig í gönur; misnotar völd eða verður sjálfselsk fremur en 

fórnfús.“89 Þessi skuggalega tilfinning þunglyndis, bjargarleysis og vera upp á aðra 

kominn er sýnd í sumum myndanna.  

Everyone goes up to the front of the church to receive a palm 
cross: everyone except you. They say you must stay where you 
are. There’s not enough room for your wheelchair to go around 
the church along the aisles. Someone will bring you one: you 
just stay there.90 
 

Samkennd er allra hagur, en í þeim bandarísku kvikmyndum, sem skoðaðar voru, fór 

ekki mikið fyrir henni varðandi hjólastólanotendur. Það var helst í kvikmyndum með 

heimildamyndablæ, sem hennar varð vart. Hjólastólar og notendur þeirra áttu fremur að 

sýna ákveðna fremur takmarkaða ímynd með túlkun persóna sinna, heldur en kryfja 

samfélagsmein til mergjar. „Some of you have disabilities. Some of you do not. Most of 

you will someday. That is the reality of the human mind and body. Remember what you 

already know about people with disabilities, so the knowledge will be useful to you 

when you join us.“91  

Tafla á næstu blaðsíðu sýnir nokkrar niðurstöður þeirrar úttektar, sem hér hefur 

verið gerð. Meðal annars má sjá, að lamaðir fyrir neðan mitti voru mun algengari en 

hálsmænuskaðar í þeim  kvikmyndum, sem skoðaðar voru. Þá voru kvikmyndir um 

hálsmænuskaða allar nýlegar. Konur voru nær aldrei hjólastólanotendur í þessu úrtaki. 

Ekki þótti rétt að greina heimildamyndirnar ítarlega. Við skiptingu í stofngerðir Voglers 

var eins og fórnarlambið vantaði, enda kannski ekki mjög hetjulegt, að hafa einkum það 

hlutverk í kvikmyndum, að veikjast og deyja. Varðandi þau atriði, sem eru í töflunni á 

eftir stofngerðunum, þá vísa númerinn til erkitýpa, staðalímynda og hlutverka, sem eru 

talin upp í viðkomandi köflum hér á undan. Þannig er t.d. erkitýpa fimm leitandinn, 

staðalímynd fimm hinn göfugi stríðsmaður og samfèlagslega hlutverk fimm er sà, sem 

                                                 
88 Hayes, Michael T. og Black, Rhonda S., „Troubling Signs: Disability, Hollywood Movies and the 
Construction of a Discourse of Pity,“ Disability Studies Quarterly, 23, 2 (Bandaríkin: The Society for 
Disability Studies Hawaii, 2003): 130. www.cds.hawaii.edu/dsq  
89  Vogler, Christopher, Ferð höfundarins, 90. 
90 Lees, Janet, „Enabling the Body,“ This Abled Body – Rethinking Disabilities in Biblical Studies, Avalos, 
Hector, Melcher, Sarah J. og Schipper, Jeremy (ritstjórar) (Atlanta, Bandaríkin: Society of Biblical 
Literature, 2007): 161. 
91  Siebers, Tobin. Disability Theory (Ann Arbor, Bandaríkin: The University of Michigan Press, 2008): 
52. 
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stöðugt er gert grín að. Erkitýpur Pearsons voru ógreinilegar á tvo vegu: Í fyrsta lagi var 

oft erfitt að dæma persónuleikann eftir ímyndinni í kvikmyndinni og í öðru lagi virtist í 

flestum tilvikum um tvær eða fleiri týpur að ræða. Staðalímyndir Nortons lágu yfirleitt 

ljósar fyrir, enda teljast þær mjög mikilvægar fyrir kvikmyndir og betra að gera þær 

skýrar. Samfélagslegu hlutverkin eru sett fram, til að sýna einfalda birtingarmynd 

hjólastólanotandans með hans augum. 

 

Tafla: Greining á hjólastólanotendum í nokkrum myndum. 

	
	



 

 35 
 
 

Niðurlag 
	
Í þessu verki var beitt nokkrum aðferðum, til að greina persónur kvikmynda, aðallega 

aðalpersónur, sem voru hjólastólanotendur. Í ljós kom að vel mátti beita þessum 

aðferðum, til að greina kvikmyndir. Þær urðu til hjá nokkrum fræðimönnum, eins og 

Vladimir Propp, Joseph Campbell, Christopher Vogler, Carol S. Pearson, Syd Field og 

Martin F. Norden við athuganir á kvikmyndum, þjóðsögum og goðsögum, erkitýpum og 

staðalímyndum, fötlun og hlutverkum. Svo virðist samt að best sé, að nota margar 

aðferðir í senn við að skoða hjólastólanotendur í kvikmyndum, þ.e. erkitýpur, 

stofngerðir, staðalímyndir og samfélagsleg hlutverk og tengja svo við kröfur 

kvikmyndagerðarinnar, sem miðils. 

 Hjólastólanotendur voru hafðir að athlægi til að byrja með, en léku svo ýmis 

hlutverk, sem lögðu áherslu á biturleika eins og í It’s a Wonderful Life frá 1946, 

innilokun eins og í Rear Window frá 1954 og bjargarleysi eins og í What Ever 

Happened to Baby Jane frá 1961. Hlutverkinum virtist fjölga með tímanum, við bættist 

hefnandinn eins og í A Clockwork Orange frá 1971, fórnarlambið eins og í Texas 

Chainsaw Massacre frá 1974, mótmælandinn eins og í Born on Fourth of July frá 1989 

og afneitarinn eins og í Avatar frá 2009. Í dag er ímynd hjólastólanotandans oft 

rómantísk eins og í Me Before You frá 2016, eða hann jafnvel eins konar lærifaðir eins 

og í X-Men frá 2000. 
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