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Útdráttur 

Í þessari 12 eininga bakkalársprófsritgerð er gert grein fyrir þeim áhrifum sem Marilyn 

Monroe hefur haft á poppmenningu. Ásamt því verður farið yfir lífsferil hennar og 

hvernig líf hennar hefur haft áhrif á hana. 

Fyrri hluti rannsókna byggir á lífsferli Marilyn Monroe og leggur grunn að því hvernig 

æska hennar mótaði fullorðinsárin. Í síðari hluta rannsóknar er farið yfir birtingamynd 

og áhrif Marilyn á poppmenningu í hinum ýmsu myndum. Farið verður yfir hvernig 

Marilyn hefur verið og enn er hlutgerð sem kyntákn og skoðun hennar á þeim titli. 

Einnig verður Marilyn sem söluvara skoðuð og hvaða rétt dánarbú hennar, The Estate of 

Marilyn Monroe, hefur og hvort dánarbúið geti stjórnað því. 

Marilyn hefur verið innblástur margra og í hana hefur verið vitnað ótal sinnum, 

meðal annars í listaverkum, tónlist og auglýsingum. Tæpri hálfri öld síðar er Marilyn 

vinsælli en hún var nokkurn tímann á meðan hún var á lífi og seljast vörur og varningur í 

tengslum við hana á við heitar lummur. Það eitt að vara sé merkt eða búin til í minningu 

Marilyn Monroe verður til þess að stærstu Marilyn aðdáendurna kaupa hana. Jafnvel 

eftir dauða sinn á Marilyn Monroe aðdáendur um víðan heim og fer fjöldi þeirra vaxandi 

með árunum.  
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Formáli  

Frá því að ég man eftir mér hef ég verið heilluð af Marilyn Monroe. Ég veit í raun ekki 

nákvæmlega af hverju en það hefði ábyggilega áhrif hve mikið hún var í kringum mig, 

jafnvel þótt ég væri ekki meðvituð um það. Með árunum tók ég eftir meiri og meiri 

líkindum með mér og Marilyn, litlum hlutum eins og fæðingablett á svipuðum stað og 

fleiri skrýtnar tilviljanir. Þegar kom að því að velja BA efni þá var ég með hugann allt 

annars staðar en á meðan að ég var að leita að heimildum fyrir annað efni fékk ég 

hugljómun (eins og í kvikmyndunum) og leit í kringum mig í herberginu. Svarið var fyrir 

framan nefið á mér allan tímann! Ég ætti að skrifa um Marilyn Monroe. Ég hafði nú 

þegar ómeðvitandi verið að rannsaka og safna heimildum og byrjaði því á góðum grunni.  

Þessi rannsókn um Marilyn Monroe og áhrif hennar á poppmenningu er 12 eininga 

bakkalársritgerð í þjóðfræði skrifuð undir handleiðslu Elsu Ósk Alfreðsdóttur, aðjúnkt í 

þjóðfræði við Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni fyrir að hafa sýnt mér rosalega mikla 

þolinmæði frá því að hún samþykkti að vera leiðbeinandi minn eða í byrjun haustannar 

2017. Ég vil einnig þakka henni fyrir stuðning og frábæra handleiðslu. Ég hefði alls ekki 

getað klárað þessa ritgerð án hennar hvatningar, þolinmæði, leiðbeiningar og styrks. 

Einnig vil ég þakka námssálufélaga og bestu vinkonu minni, Agnesi Jónsdóttur og ágætri 

æskuvinkonu minni, Rut Guðnadóttur fyrir yfirlestur ritgerðar ásamt hvatningu og 

stuðning. Ég stend í mikilli þakkarskuld við þær því ritgerðin væri alls ekki það sem hún 

er í dag án þessara þriggja afbragðskvenna og tímans sem þær vörðu í að hjálpa mér.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni og þá sérstaklega foreldrum mínum og bræðrum fyrir 

þolinmæði, skilning og stuðning á meðan á þessu langa BA-ritgerðarferli stóð. Ég verð 

sérstaklega að þakka ömmu minni, Málfríði Ólínu Viggósdóttur, sem hefur verið mín 

helsta hvatning fyrir háskólanámið. Í þessu ferli hefur mér fundist skondið að amma og 

Marilyn eru báðar í tvíbura merkinu og byrja báðar á M, tvær góðar konur. Frá því að ég 

fór í Háskóla unga fólksins 2007 hefur ömmu og mig dreymt um að endurgera myndina 

sem var tekin af okkur saman fyrir framan Háskóla Ísland eftir útskrift úr Háskóla unga 

fólksins. Það er Háskóla unga fólksins að þakka að ég var staðráðin í að fara í 

háskólanám og það væri gaman að geta endurgert myndina tólf árum seinna í júní 2019. 
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Inngangur 

Flestir hafa heyrt um borg stjarnanna, Hollywood. Borgin er þekkt fyrir glys, drauma og 

gullfallegt listafólk af öllum toga. Almenningur hefur gjarnan litið upp til þeirra og marga 

dreymir um að líta eins vel út og lifa sama glamúr lífsstíl og stjörnurnar. Marga dreymir 

um að ganga á Hollywood Walk of Fame1 og sjá stjörnurnar í götunni sem eru tileinkaðar 

fólkinu í skemmtanaðaiðnaðinum, eða jafnvel dreymir unga leikara um að hafa sína 

eigin stjörnu þar einn daginn. Ferðamenn vilja gjarnan prófa að stíga bókstaflega í 

fótspor uppáhalds leikara sinna hjá Grauman's Chinese Theater. Borgin er iðandi af lífi 

og hvarvetna má sjá vísanir í frægar persónur, kvikmyndir og jafnvel tímabil og 

tískustrauma í skemmtanabransanum. Lagskipting tímans er svo gerð áþreifanleg á 

stöðum líkt og í götunni Walk of Fame, þar sem fyrrum stjörnur sem og nýjar, eiga sinn 

stað. 

Hollywood stjörnurnar eru mest áberandi í fjölmiðlum, svo sem tímaritum, 

sjónvarpi, kvikmyndahúsum, bæði í dag og áður fyrr. Oftar en ekki er lífið í sviðsljósinu 

afar ólíkt því lífi sem er utan tjaldsins. Farsæll frami í Hollywood krefst ímyndasköpunar 

og sviðsetningu einstaklingsins, sem oft reynist erfitt að standa undir. Hollywood hefur 

mikið breyst með tilkomu samfélagsmiðla og fá aðdáendur meira aðgengi að 

uppáhaldsstjörnunum sínum í gegnum snjallsímann. Stjörnurnar verða gjarnan 

mannlegri í augum aðdáenda en áður og þetta samskiptaform færir stjörnurnar nær 

þeim.  

Snjallsímar og internet hafa ekki eingöngu haft áhrif á tengsl aðdáenda við hina 

frægu, heldur hefur tæknin einnig haft áhrif á hvernig þekktir einstaklingar varpa ímynd 

og frægðinni út frá sér. Stjörnurnar hafa gjarnan meira vald yfir ímynd sinni og 

ímyndasköpun og geta haft mikil áhrif á feril sinn með einni færslu á samfélagsmiðlum 

líkt og Instagram og Twitter. Hollywood hefur enn mikil áhrif á almenning og menningu 

en ekki á sama hátt og áður. Í dag hefur fólk meiri atbeina (e. agency) til að eiga í 

                                                      
1 Hollywood Walk of Fame er gata í Hollywood þar sem fólk í skemmtanaiðnaðinum eru heiðraðar með 
stjörnu á götunni með nafninu sínu ásamt tákni sem passar við það sem fólkið er þekkt fyrir.  
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samskiptum, til að tengjast öðrum með sameiginleg áhugamál og samfélög hafa öðlast 

gríðarlega mikilvægan vettvang, á internetinu. 

Ritgerðin mun beinast að einni skærustu Hollywoodstjörnu fyrr og síðar, Marilyn 

Monroe (Norma Jeane Mortensen / Norma Jeane Baker). Í rannsókninni verður skoðað 

hvernig ímynd (e. image) leikkonunnar Marilyn Monroe birtist í fjölmiðlum á þeim tíma 

sem hún var á lífi, og borin saman við þá ímynd sem aðdáendur hennar halda uppi í 

gegnum samfélagsmiðla. Hvernig ímyndunarsköpun hennar var við upphaf ferlisins og 

hversu mikinn þátt hún átti í að skapa og breyta ímynd sinni í upphafi og í gegnum feril 

sinn. Einnig verður skoðað hvaða áhrif hún hefur haft á poppmenningu (e. pop culture), 

hvernig hefur Marilyn Monroe, minning hennar og ímynd, lifað og þróast rúmri hálfri öld 

eftir andlát hennar? Hvaða erindi á minning hennar við poppmenningu samtímans, 

hvernig halda aðdáendahópar ímynd hennar á lofti og hvert beinist orðræðan um hana? 

Þetta verður sett í samhengi við breytta samfélagstíma, feminisma, kvenréttindi og 

eignarhald. Gögn af samfélagsmiðlum og internetinu verða sett í forgang til slíkra 

greininga. 

Stuðst verður við hinar ýmsu fræðibækur, sjálfsævisögu Marilyn Monroe ásamt 

prentuðum og myndrænum viðtölum við eða um Marilyn Monroe. Stuðst verður við 

gögn af netinu sem fyrr segir: myndir, svokallaðar vefskrítlur (e. memes),2 umræður í 

samfélagshópum og orðræðu af spjallsíðum. Í fyrsta kafla verður stiklað á stóru í 

rannsóknarsögu um leikkonuna Marilyn Monroe, en vegna þess hve mikið hefur verið 

skrifað um hana þá er ómögulegt að hafa tæmandi umfjöllun. Fjallað verður um þau 

hugtök og kenningar sem munu vera notaðar í ritgerðinni til þess að varpa ljósi á 

lífshlaup leikkonunnar og áhrif hennar, til þess að greina gögnin sem notuð verða og 

varpa ljósi á tengsl aðdáendahópa í samtímanum við þessa konu. 

Í öðrum kafla verður farið yfir lífsferil Marilyn Monroe, frá fæðingu til dauðadags, til 

að reyna að átta okkur betur á því og varpa ljósi á hvernig æska hennar og lífi gæti hafa 

haft áhrif á feril hennar og gagnkvæmt. Dýpri og útbreiddari vitneskja um lífshlaup 

hennar hefur einnig áhrif á orðræðu aðdáendahópa hennar og þá ímynd sem haldið er 

                                                      
2 Oftast mynd með texta sem er með eiginleika kímni sem er búin til og birt á samfélagsmiðlum og fleiri 
stöðum á internetinu. Sumar myndir valda tímabundnu æði (e. trend) þar sem fólk notar sömu mynd eða 
grunn og gera sína eigin útfærslu á vefskrítlunni (e. meme) og í raun verið að keppast um að gera 
fyndnustu og sniðugustu vefskrítluna. 
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uppi í dag. Í þriðja kafla verður rætt um hvernig Marilyn Monroe birtist í poppmenningu, 

til dæmis sem söluvara, og hvaða áhrif hún hefur haft á poppmenningu. 
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1 Rannsóknarsaga, hugtök og kenningar 

Mikið hefur verið skrifað um Marilyn Monroe og stundum er erfitt að segja hvað megi 

flokka sem skáldskap, rannsókn, óáreiðanlegar eða áreiðanlegar heimildir, hvort er verið 

að ræða um munnlegar heimildir eða rógburð? Farið verður yfir eina íslenskar rannsókn 

þar sem Marilyn Monroe kemur fyrir og stiklað á stóru í þeim erlendu rannsóknum og 

bókum sem hafa verið gefnar út um Marilyn Monroe og notaðar verða í ritgerðinni. 

Síðar í kaflanum verður rætt um þau hugtök og kenningar sem verða notaðar síðar í 

ritgerðinni.  

1.1 Erlendar rannsóknir 

Margar ævisögur hafa verið skrifaðar um Marilyn Monroe. Erfitt væri að styðjast við 

tæmandi rannsóknasögu um allar þær bækur og reyna að flokka þær eftir sannleiksgildi. 

Að auki má færa rök fyrir því að sannleikur sé afstæður og að útgáfa eins manns sé 

þveröfug upplifun annars, jafnvel þótt um sama atburð sé að ræða. Margar bækur 

stangast á við aðrar því fólk hefur misjafnar frásagnir af atburðarás og mismunandi 

upplifanir af sömu manneskju og augnabliki.  

Ítarlegustu og vinsælustu bækur um Marilyn Monroe verða taldar hér upp. Eina 

bókin sem Marilyn Monroe hafði sjálf einhverja stjórn yfir var sjálfsævisaga hennar My 

Story sem hún byrjaði að skrifa ásamt ritdraugnum (e. ghostwriter) Ben Hect en bókin 

kom ekki út fyrr en 1974.3 Lokaorð bókarinnar eru nokkuð hrollvekjandi en þau hljóma 

svona: „This is where Marilyn's manuscript ended when she gave it to me.“ og er kvittað 

af Milton H. Greene, ljósmyndara og nánum vini Marilyn (Monroe, 2007: 185). Síðasta 

setningin eftir Marilyn í bókinni er:  

It seemed like the wrong thing to say [um að syngja lagið Diamonds Are a Girl's Best 

Friend] to soldiers in Korea, earning only soldiers' pay. Then I remembered the 

dance I did after the song. It was a cute dance. I knew they would like it (Monroe, 

2007: 185). 

Hér er hún að rifja upp þegar hún söng fyrir Bandaríkjahermennina í Kóreu í febrúar árið 

1954. Hún vildi þóknast öðrum og hafði gaman af því og sýnir þessi setning hve 

umhugað henni var um hermennina og líklega alla aðdáendur sína.  

                                                      
3 Marilyn Monroe lést 1962. 
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Þekktasta ævisaga Marilyn Monroe er líklegast Marilyn Monroe: The Biography eftir 

Donald Spoto sem kom út árið 1994. Er sú bók notuð mikið sem grunnur fyrir aðrar 

bækur um ævisögu Marilyn. Önnur þekkt en umdeild bók er Goddess: The Secret Lives of 

Marilyn Monroe eftir Anthony Summers og kom út árið 1986. Bók Summers hefur verið 

talin umdeild vegna mögulega óáreiðanlegra heimilda og hversu mikið er einblínt á 

samsæriskenningar. Summers er einmitt þekktur fyrir bækur um samsæriskenningar og 

má til dæmis nefna bókina The Kennedy Conspiracy sem kom út árið 1980 um 

samsæriskenningar á morðinu á John F. Kennendy.4 

Bókin um Marilyn eftir Mike Evans sem kom út 2005 í íslenskri þýðingu Kolbrúnar 

Bergþórsdóttur fer yfir ævi og störf Marilyn Monroe á meðan hún var á lífi ásamt því að 

fjalla um þá goðsögn sem hún skildi eftir. Bókin kom upprunalega út á ensku árið 2004 

og bar nafnið The Marilyn Handbook. Í bókinni má sjá mikið af ljósmyndum af Marilyn 

og tilvitnanir frá Marilyn og um hana frá vinum og samstarfsfólki hennar. 

Michelle Morgan hefur skrifað margar bækur um Hollywood stjörnur og þar af eru 

nokkrar bækur um Marilyn Monroe. Vinsælasta bókin hennar um Marilyn er Marilyn 

Monroe Private and Undisclosed frá 2007, bókin var uppfærð og endurútgefin 2012. 

Nýjasta bók Morgan, The Girl: Marilyn Monroe, The Seven Year Itch, and the Birth of an 

Unlikely Feminist, kom út vorið 2018 og fjallar einnig um Marilyn Monroe nema ekki í 

dæmigerðu ævisögusniði heldur má þar sjá afar sjaldséða hlið á Marilyn, sterku gáfuðu 

hliðina sem er sjaldan miðpunktur í bókum eða umræðu um Marilyn Monroe (Books & 

Projects, án árs).  

Margir höfundar telja bækur sínar vera eiginlegar rannsóknir á lífi Marilyn Monroe. 

Sem dæmi má nefna bókina Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon eftir 

Charles Casillo sem kom út haustið 2018. Í lýsingunni á bókinni kemur þetta fram: 

„Based on new interviews and research, this ground-breaking biography explores the 

secret selves behind Marilyn Monroe's public facades.“ (Marilyn Monroe The Private Life 

of a Public Icon, án árs). Bókin er byggð á nýjum viðtölum og rannsóknum og er í 

hefðbundnu ævisögusniði. Ásamt nýjum viðtölum er bókin að mestu byggð á eldri 

                                                      
4 Bókin var uppfærð og endurútgefin árið 2013 með nýjum bókatitli, Not in Your Lifetime: The Defining 
Book on the JFK Assassination. 
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bókum um eða eftir Marilyn Monroe, til dæmis þær bækur sem hafa verið nefndar hér 

fyrir ofan.  

Mikið af efninu sem kemur fram í ævisögunum og öðrum bókum um Marilyn 

Monroe er oftar en ekki byggt á sögusögnum, viðtölum við fólk sem þekkti Marilyn, 

bókum skrifuðum af fólki sem þekkti Marilyn, hvort sem það var náið henni eða hafði 

aldrei hitt hana í eigin persónu. Það eru samt nokkrar bækur sem nota frumheimildir frá 

Marilyn Monroe sjálfri. Líkt og hefur komið fram áður þá er hér fremst í flokki 

sjálfsævisaga hennar, My Story. Bókin Fragments: Poems, Intimate Notes, Letters er 

einnig dæmi um frumheimild frá henni, en hún var sett saman úr bókum og bréfum sem 

fundust er Anna Strasberg, ekkja leiklistakennara Marilyn, Lee Strasberg,5 var að fara yfir 

muni Lee en hann erfði, ásamt þáverandi eiginkonu sinni Paulu sem lést 1966, mikið af 

persónulegum munum Marilyn. Anna, sem var þriðja eiginkona Lee, erfði hann við 

andlát hans árið 1982. Bækurnar og bréfin fundust þó ekki fyrr en nokkrum árum eftir 

andlát hans (Buchthal og Comment, 2010: viii). Í bókinni, sem var gefin út 2010, má sjá 

ljósrit af bókunum og handskrift Marilyn ásamt því að sjá og lesa ritstíl hennar. Inn á 

milli eru ljósmyndir af Marilyn Monroe. Bækurnar My Story og Fragments: Poems, 

Intimate Notes, Letters eru báðar magnaðar heimildir um hina raunverulegu og 

mannlegu konu sem aðrir þekktu sem Marilyn, beint frá henni sjálfri. Bækurnar gerðu 

aðdáendum hennar kleift að fá tækifæri til að komast nær henni og kynnast henni sjálfri 

betur, ekki ímyndinni. 

Önnur svipuð bók kom út 2011 og heitir MM - Personal: From the Private Archive of 

Marilyn Monroe bókin er byggð á skjölum úr tveimur skjalaskápum sem voru í eigu 

Marilyn Monroe. Annar skjalaskápurinn var fyrir persónuleg bréf en hinn fyrir 

viðskiptaskjöl (Banner, 2011: 15). Bókin var sett saman af rithöfundinum og 

sagnfræðiprófessornum Lois Banner ásamt ljósmyndaranum Mark Anderson. Eftir 

andlát Marilyn Monroe var Inez Melson, sem var viðskiptastjóri Marilyn frá 1954-56, 

látin stjórna dánarbúi Marilyn í Los Angeles. Hún stjórnaði því þannig að skáparnir 

myndu enda í sínum fórum. Inez lést 1986 en erfingjar hennar voru þá með skápana. 

                                                      
5 Lee Strasberg kenndi leiklistaraðferðina sem er kölluð „The Method“ í Actors Studio þar sem Marilyn 
Monroe fór til að taka leiklistartíma hjá honum til að betrumbæta sig sem leikkonu. Þáverandi eiginkona 
Lee, Paula Strasberg var leiklistaþjálfari (e. acting coach) Marilyn síðustu árin eftir kynni þeirra þar. Lee og 
Paula voru mikið vinafólk Marilyn síðustu árin og bjó Marilyn tímabundið hjá þeim á meðan að Marilyn 
var að læra hjá þeim. Marilyn arfleiddi þau að stórum hluta af eigum sínum.  
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Nokkrum áratugum og lögsóknum seinna enduðu skáparnir, sem voru kallaðir Monroe 

Collection, á löglega réttum stað, þ.e. hjá þriðju eiginkonu Lee Strasberg, Önnu 

Strasberg sem hefur umsjón með The Monroe Estate, en skáparnir höfðu verið taldir 

týndir í marga áratugi (Banner, 2011: 9, 14-15, 18). 

Upp komst um tilvist skápanna þegar velvaldir munir úr þeim birtust á uppboði árið 

1995. Fyrrnefnd bók, MM - Personal: From the Private Archive of Marilyn Monroe er 

samansett af texta um þá hluti og þau skjöl sem voru í skjalaskápunum ásamt 

ljósmyndum af skjölunum, áður óséðar ljósmyndir af Marilyn sjálfri og myndir úr hennar 

einkaeign. Bókin inniheldur einnig hluti úr einkaeign Lois Banner sem hún keypti á 

uppboðum, til dæmis upprunalega skjöl úr skápunum (Banner, 2011: 18-20). 

Hér hefur verið farið yfir helstu rituðu heimildir um líf og ævi Marilyn Monroe sem 

notaðar verða í ritgerðinni. Eins og komið hefur fram er engin leið að telja upp allt sem 

hefur verið ritað um Marilyn en sjá má að ævi hennar og áhrif hafa þótt efniviður í fjölda 

bóka. Áður en lengra er haldið er rétt að líta yfir fræðileg hugtök og kenningar sem 

notaðar verða í þriðja kafla til greiningar. 

1.2 Hugtök 

Hér verður farið yfir þau hugtök sem verða notuð í rannsókninni. Kaflinn er skiptist í 

fjóra hluta. Í fyrsta hluta verður fjallað um hugtakið poppmenningu (e. popular culture). 

Í öðrum hluta verður fjallað um hugtakið aðdáendahópa (e. fandom). Í þriðja hluta 

verður rætt um hugtökin sjálfsmynd (e. identity), samsemd (e. identity) og ímynd (e. 

image) og muninn á milli þeirra. Fjórði og síðasti hlutinn fjallar um helstu orð sem 

tengjast rannsóknarefninu, Marilyn Monroe og orðræðunni. Orð eins og átrúnaðargoð 

(e. idol), íkon (e. icon), goðsögn (e. legend), kyntákn (e. sex symbol) og fleiri sem eru oft 

nefnd samhliða nafninu hennar.  

1.2.1 Poppmenning 

Enska hugtakið popular culture er hægt að þýða á íslensku á marga vegu, sem 

dægurmenning, poppmenning eða alþýðumenning. Persónulega finnst mér þýðingin 

poppmenning eiga best við í þessu tilviki þar sem að orðið popp er á ensku stytt úr 

orðinu popular (í. vinsælt) og þegar verið er að tala um hugtakið popular culture eða 

pop culture mun ég nota orðið poppmenning. Samkvæmt Oxford orðabókinni undir 



15 

orðinu culture (í. menning) í tengslum við list, tónlist og bókmenntir er talað um popular 

culture sem eitthvað sem margmenni nýtur (A. S. Hornby, 2005: 373). 

Í bókinni Cultural Theory and Popular Culture: an Introduction eftir 

menningarfræðinginn John Storey er farið vel yfir poppmenningu sem hugtak. Líkt og 

þjóðfræði þá tengist poppmenning margs konar menningu, hugtökum og sviðum, eins 

og Storey segir: „popular culture is always defined, implicitly or explicitly, in contrast to 

other conceptual categories: folk culture, mass culture, high culture, dominant culture, 

working-class culture.“ (Storey, 2012: 1). Storey byrjar á því að skilgreina hugtakið 

menning sem er í raun enn flóknara hugtak en poppmenning og útskýrir Storey vel 

hversu samtvinnuð þessi hugtök eru: 

Any definition of popular culture will bring into play a complex combination of the 

different meanings of the term 'culture' with the different meanings of the term 

'popular'. The history of cultural theory's engagement with popular culture is, 

therefore, a history of the different ways in which the two terms have been 

connected by theoretical labour within particular historical and social contexts 

(Storey, 2012: 5). 

Hugtakið popular culture getur því verið skilgreint á margvíslegan hátt eftir því hvernig 

þú skilgreinir hvert orð fyrir sig miðað við aðstæður. John Storey er með sex almennar 

skilgreiningar á poppmenningu. Fyrsta skilgreiningin er sú að poppmenning er 

einfaldlega menning sem er í miklu eftirlæti eða vel liðinn af mörgum (Storey, 2012: 5). 

Önnur skilgreining er að poppmenning sé óæðri menning. Það er að segja, 

poppmenning er það sem er afgangs eftir að það hefur verið ákveðið hvað er talið sem 

hámenning, það sem hefur ekki náð þeim kröfum til að flokkast sem hámenning (Storey, 

2012: 5-6).  

Þriðja skilgreining er að poppmenning sé fjöldamenning (e. mass culture). Stór hluti 

af henni er hluti af svokallaðri verslunarmenningu (e. commercial culture): „It is mass-

produced for mass consumption [...] It is a culture that is consumed with brain-numbed 

and brain-numbing passivity.“ (Storey, 2012: 8). Í þriðju skilgreiningunni er einnig talað 

um að þau sem vinna innan sjónarsviðs fjöldamenningar hugsa um fyrri tíð, gullöld (e. 

golden age), þegar menning var öðruvísi. Hægt væri að halda því fram að þau þrái 

gullöldina aftur og séu sífellt í leit að þessari týndu þjóðernismenningu (e. folk culture) 

og samrýnda samfélagi (e. lost organic community) (Storey, 2012: 8). Hér er líka talað 
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um poppmenningu sem veruleikaflótta, þar sem þú ert ekki að flýja frá eða til einhvers 

heldur flótti frá útópísku sjálfi (e. utopian selves') (Storey, 2012: 8-9). Í gegnum fjórðu 

skilgreininguna heldur Storey því fram að poppmenning eða alþýðumenning sé menning 

sem á sinn uppruna að rekja til fólksins (Storey, 2012: 9). Samkvæmt þessari 

skilgreiningu ætti hugtakið aðeins að vera notað til að gefa til kynna ósvikna menningu 

fólksins: „This is popular culture as folk culture: a culture of the people for the people.“ 

(Storey, 2012: 9).  

Fimmta skilgreiningin byggir á pólitískri greiningu á ítalska Marxistanum Antonio 

Gramsci sem segir að poppmenning sé það sem fólkið gerir pláss fyrir til að framleiða í 

miklu magni fyrir fjöldamenningu (Storey, 2012: 10-12). Sjötta skilgreiningin einblínir á 

póstmódernisma (e. postmodernism) og hvernig póstmódernísk menning (e. 

postmodern culture) gerir ekki lengur greinarmun á milli hámenningar og 

poppmenningar (Storey, 2012: 12). Hægt væri að taka Pavarotti sem dæmi, á hátindi 

ferilsins væri hann líklega flokkaður undir hámenningu verandi óperusöngvari (tenór), 

en síðustu árin hans þá var hann mikið að fá frægt fólk á svið með sér, popptónlistarfólk, 

og syngja með þeim popplög þeirra og væri það flokkað sem poppmenning. 

Í þessari ritgerð mun hugtakið poppmenning samsvara best við fyrstu, aðra, þriðju 

og fjórðu skilgreiningu Storey. Marilyn er hluti af vinsælli lágmenningu sem er í mikilli 

fjöldaframleiðslu. Fjöldamenning og verslunarmenning er orðinn stór hluti af Marilyn 

þar sem að hún talin vera góð og vinsæl söluvara. Að loknum þessum lestri munt þú 

líklega taka eftir áhrifum Marilyn á verslunarmenningu. Í flestum verslunum er einhvers 

staðar vara til sölu sem skartar mynd eða tilvitnun í Marilyn Monroe, allt frá 

veggspjöldum til afmæliskorta eða gjafavöru.  

Áður fyrr stýrði Hollywood og skapaði poppmenningunni í kring um Marilyn en í dag 

er fólkið sjálft, aðdáendur og ekki, farið að skapa nýja menningu í kringum hana. Fólkið 

er búið að taka völdin af Hollywood og gera Marilyn hluta af alþýðunni og sýna hliðar á 

henni sem stúdíóin reyndu að fela. 

Í bókinni Living Folklore: an Introduction to the Study of People and Their Traditions 

eftir Martha C. Sims og Martine Stephens er aðeins minnst á poppmenningu en þetta 

hafa þær að segja um þjóðfræði og poppmenningu:  
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Folklore is not popular culture. But popular culture shares a few more features with 

folklore than elite culture does: it is usually not considered part of the canon of 

works or ideas taught formally in schools or other institutions and it often appeals 

to groups of people who sometime become linked through that artistic expression. 

However, popular culture includes many items that are in high demand, usually by 

large groups of people and usually for a fairly short, definable period of time. Pop 

culture is usually created or produced in large quantities for large audiences and is 

usually shared or transmitted through mass media such as television, radio, 

magazines, and the Internet (Sims og Stephens, 2011: 3-5).  

Eins og þær minnast á hér fyrir ofan þá eiga þjóðfræði og poppmenning margt 

sameiginlegt. Við lærum til dæmis um hvorugt í grunnskóla, lærum frá hvort öðru, á 

samfélagsmiðlum, í sjónvarpinu eða frá fjölskyldu og vinum. Samkvæmt þeim þá eru 

línurnar óskýrar á milli hámenningar, poppmenningar og þjóðfræði. Þær taka Elvis 

Presley sem dæmi: 

Consider Elvis Presley, a pop culture figure from the 1950s through the 1970s 

whose music, appearance, and image have been incorporated into everything from 

movies to paintings to wedding chapels. So many Elvis impersonators exist that 

they themselves could be considered a folk group (Sims og Stephens, 2011: 4).  

Elvis sjálfur er því í raun ekki þjóðfræðiefni heldur poppmenning en áhrif hans og sögur 

um hann eru þjóðfræðiefni (Sims og Stephens, 2011: 5). Elvis eftirhermur eru til að 

mynda þjóðfræðiefni og verður fjallað um Marilyn Monroe á svipaðan hátt í þessari 

ritgerð.  

Andi Zeisler, meðstofnandi, ritstjóri og framkvæmdastjóri sjálfstæða tímaritsins 

Bitch: a Feminist Response to Pop Culture sem kom fyrst út 1996 (Zeisler, 2008: 181), 

lýsir sjálfri sér sem poppmenningarfíkli (e. pop cultureholic) og hefur hún því helgað líf 

sitt poppmenningu (Zeisler, 2008: vii). Árið 2008 gaf hún út bókina Feminism and Pop 

Culture þar sem Zeisler byrjar á að reyna að skilgreina poppmenningu, líkt og Storey. 

Það er þó hægara sagt en gert að útskýra þetta margvíslega hugtak (Zeisler, 2008: 1). 

Skilgreining hennar er svipuð og hjá Storey nema hennar skilgreining kemur sér ef til 

vill að efninu á hnitmiðaðri hátt. Í stuttu máli skilgreinir Zeisler poppmenningu á þennan 

veg: „definitions of popular culture depend on who's defining it and what his or her 

agenda is. In a purely literal sense, popular culture is any cultural product that has a 

mass audience.” (Zeisler, 2008: 1). Zeisler minnist einnig á að poppmenning eigi rætur 

sínar að rekja til lágmenningar, líkt og Storey fjallaði um, andstæða hámenningar. 
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Hámenning var til þess að upplýsa, veita innblástur og betrumbæta fólkið ásamt því að 

skemmta því. Aftur á móti var talið að lágmenning (poppmenning) væri aðeins til 

afþreyingar (Zeisler, 2008: 1). Zeisler kemur inn á tengsl poppmenningar við 

verslunarmenningu og fjöldamenningu með því að leggja til að poppmenning sé í raun 

aðgengileg öllum hafi þau efni á því að kaupa vöruna sem er hluti af poppmenningunni 

(Zeisler, 2008: 2-3). Zeisler lýsir svo afbragðsvel hvernig línan á milli lág- og hámenningar 

eru farin að óskýrast: 

As it happens, the barrier that once existed between high culture and low culture 

has been whittled away to the thinnest of shards, and the voices that once 

conferred status on one form over another have become some many and so 

diverse that they often drown each other out. Shakespeare, Homer, and Dickens 

were the low culture of their respective eras, yet because of the vagaries of time 

are considered high culture in ours. Comic books, once derided as pabulum for kids 

and illiterate adults, have become the subject of retrospectives in major art 

museums. And television, movies, and music have become fodder for the realm of 

‘‘culture studies“ at colleges and universities (Zeisler, 2008: 5). 

Líkt og var fjallað um í tenglum við skilgreiningu Storey hvernig línan á milli lág- og 

hámenningar er farin að óskýrast, til dæmis með Pavarotti. Það sem eitt sinn var talið 

vera hluti af lágmenningu tilheyrir nú hámenningu. Þessar tvær andstæður (lág- og 

hámenning) sameinast því líklega í poppmenningu, hvort sem það verður fyrr6 eða 

seinna.7 

1.2.2 Aðdáendahópur (e. fandom)  

Í þessum kafla verður fyrst útskýrt hugtakið fandom sem mun á íslensku vera þýtt sem 

aðdáendahópur. Það er í raun ekkert orð til á íslensku fyrir enska orðið fandom. Sé 

leitað að enskri þýðingu á orðinu aðdáendahópur kemur upp orðið fan group og fan 

base. Önnur leið til að þýða fandom gæti verið aðdáendalíf, sé fandom borið saman við 

stardom sem er þýtt á íslensku sem stjörnulíf. Það er hægt að færa rök fyrir báðum 

hliðum hvort að aðdáendalíf geti lýst fandom nógu vel.  

Sumir aðdáendur tileinka allt líf sitt einni ákveðinni manneskju, skáldsögu, bíómynd, 

o.s.frv. á meðan aðrir eru aðeins á jaðri fandom, þar sem sú hlið lífs þeirra er afmörkuð 

öðrum hliðum, og væri hægt að kalla þá sem flokkast til hins síðra aðdáendahóp. Jafnvel 

                                                      
6 Pavarotti. 
7 Shakespeare og myndasögublöð. 
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innan fandom eru mismunandi stig aðdáenda, allt frá ofuraðdáendum til 

grundvallaraðdáenda. Aðdáendahópur nær því í raun ekki nógu vel yfir hugtakið 

fandom.  

Til að byrja að útskýra hugtakið fandom er hægt að fara yfir hvað aðdáandi er, 

samkvæmt íslenskri orðabók: „sá sem dáist að e-m [einhverjum]“ (Íslensk orðabók A-L, 

2003: 3). Fjölmiðla- og menningarfræðingurinn Mark Duffett hefur skrifað mikið í 

tengslum við poppmenningu og aðdáendamenningu, þá sérstaklega um söngvarann 

Elvis Presley og aðdáendur hans (About, 2019). Duffett er höfundur bókarinnar 

Understanding Fandom: an Indrocution to the study of Media Fan Culture sem kom út 

2014. Duffett skilgreinir aðdáanda (e. fan) sem: „a self-identified enthusiast, devotee or 

follower of a particular media genre, text, person or activity.“ (Duffett, 2014: 293) og hér 

má finna jafnvel betri lýsingu:  

The term 'fan' now covers a wide range of ordinary people who positive emotional 

engagement with popular culture. That engagement may take the form of a 

connection with the text, image, performance or creative signature of a public 

figure. It might include love for a particular cultural form or genre (Duffett, 2014: 

17). 

Samkvæmt Duffett þá er aðdáandi ekki fast form af ákveðinni týpu af manneskju. 

Aðdáandi getur verið af hvaða stétt, útliti, kyni sem er og svo framvegis og getur haft 

áhuga eða aðdáun á hverju sem er, hvort sem það er bókasería eða fræg manneskja. 

Þegar saman kominn er mikill fjöldi af aðdáendum sem hafa aðdáun að því sama væri 

hægt að kalla það fandom. Duffett lýsir fandom sem: „a way of identifying oneself on a 

deep level as being a fan and enacting that role.” (Duffett, 2014: 293). Mark Duffett 

vitnar í Henry Jenkins um hans skilgreiningu á fandom:  

Fandom, after all, is born out of a balance between fascination and frustration: if 

media content didn’t fascinate us, there would be no desire to engage with it; but if 

it didn't frustrate us on some level, there would be no drive to rewrite or remake it 

(Duffett, 2014: 68).  

Fandom er því í raun eilíft vegasalt milli hrifningar (e. fascination) og gremju (e. 

frustration) sem hefur áhrif á hvort annað og heldur vegasaltinu vaggandi. Margir eru 

heillaðir af Marilyn en það getur valdið gremju að það sé ómögulegt að hitta hana í 

persónu þar sem að hún er látin. Aðdáendur reyna þá að tengjast henni með til dæmis 

að safna hlutum með mynd af henni eða hlutum sem hún átti í alvöru og snerti. Fólki 
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finnst það vera nær henni. Það sem kemur næst því að hitta Marilyn Monroe í persónu 

eru eftirhermur. Það eru nokkrar afar þekktar Marilyn eftirhermur og hafa sumar þeirra 

leikið hana eða setið fyrir sem hún. Það hefur oft verið ruglast á myndum af þeim og 

Marilyn vegna líkinda. Margir aðdáendur sameinast til að reyna að finna leiðir til að 

halda minningu hennar á lofti og reyna að tengjast henni.  

Fandom er þar sem aðdáendur geta sameinast yfir sömu hrifningu eða áhugamáli á 

einhverju eða einhverjum, í tenglum við ritgerðina er það Marilyn Monroe. Eins og kom 

fram hér fyrir ofan þá er aðdáendahópar ef til ekki nógu góð þýðing fyrir fandom þar 

sem að fandom er meiri heild. Fandom er aðdáendahópur sem nær yfir alla 

aðdáendahópa Marilyn Monroe og einnig staka aðdáendur sem ef til vill er ekki endilega 

hluti af einum eða mörgum aðdáendahópum en er samt hluti af heildinni, fandom. 

Fandom er því stóri hringurinn sem heldur öllu litlu hringunum, (Marilyn Monroe) 

aðdáendahópum, saman og verða hluti af heildinni, stóra hringnum. 

1.2.3 Image og identity: Ímynd, sjálfsmynd og samsemd 

Tvö af helstu hugtökunum sem verða áberandi í þessari ritgerð eru ímynd (e. image) og 

sjálfsmynd/samsemd (e. identity). Hugtakið identity verður þýtt og notað á íslensku 

annars vegar sem samsemd og hins vegar sjálfsmynd. Stundum þarf einfalda leið til að 

útskýra einfalda hluti á skýran hátt, þar kemur orðabókin inn.  

Ímynd er útskýrð í enskri orðabók: „the impression that a person, an organization or 

a product, etc. Gives the public: [dæmi] his public image is very different from the real 

person“ (A. S. Hornby, 2005:774). Í íslenskri orðabók er orðið ímynd með margar 

merkingar, og margar verða notaðar í ritgerðinni. Fyrsta lýsingin á merkingu ímyndar er: 

„eftirmynd, eftirlíking, mynd“, -önnur skýring er: „tákn, táknmynd, persónugerving“ og 

enn önnur: „huglæg mynd félagslegs fyrirbæris (einstaklings, fyrirtækis, stofnunnar …) 

meðal almennings eða hluta almennings, samsafn eðlis- eða hegðunareinkunna sem 

talin er tengjast því, birtist í framkomu, viðmóti, ytra búningi og verkum, í mismiklu 

samhengi við „raunverulegt eðli“ eða háttalag, oft bætt eða staðfest með auglýsingum 

og almannatengslastarfi.“ (Íslensk orðabók A-L, 2003:718).  

Ímynd mun vera notað til að útskýra þá ímynd sem var sköpuð af og fyrir Marilyn á 

hennar tíma og hver ytri ímynd hennar er. Margir hafa reynt að líkja eftir ímynd Marilyn 

bæði sem hluta af sínum frama, eins og til dæmis Madonna, eða byggt feril sinn á að 
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vera Marilyn eftirherma og halda ytri ímynd henni, stjörnuímyndinni, gangandi. Marilyn 

Monroe eftirhermur byggja þó oftast flutning (e. performance) sinn á 

kvikmyndapersónum sem Marilyn lék en þær voru oft túlkaðar sem heimskar ljóskur 

sem varð svo hluti af ytri ímynd Marilyn.  

Félagsfræðingurinn Kath Woodward hefur skrifað mikið um identity og 

skilgreiningar og samhengi í tengslum við hugtakið. Árið 2002 skrifaði Woodward bókina 

Understanding Identity. Líkt og titillinn gefur til kynna þá er identity útskýrt í frumeindir í 

bókinni. Hér er samantekt um identity í orðum Woodward:  

Identity travels, but it is about belonging. Roots are important, but an insistence on 

fixity and essential sources makes change difficult and stultifies development. 

Keeping in mind the journeys we have made and would like to make, and holding 

onto the moments that matter, make routes a more useful concept. We need to 

remember, in order to know where we have come from, so that we can create new 

stories of the self, while not losing sight of belonging (Woodward, 2002: 168). 

Rætur skipta miklu máli og hluti af samsemd er að vera hluti af einhverju. Muna hvaðan 

við komum til að vita hvernig við getum komist þangað sem við viljum komast án þess 

að tapa því að tilheyra einhverju, til dæmis aðdáaendahóp.  

Sjálfsmynd er skilgreind af Oxford orðabókinni frá árinu 2005 sem: „The 

characteristics, feelings or beliefs that distinguish people from others: a sense of 

national/cultural/personal/group identity of the company.” (A. S. Hornby, 2005: 770). 

Sjálfsmynd er það sem aðgreinir manneskju frá annarri manneskju og / eða hóp. 

Sjálfsmynd er einnig það sem gerir manneskju að því sem hún er. Í íslenskri orðabók er 

sjálfsmynd skilgreind á tvenna vegu, annars vegar sú mynd sem maður málar eða 

teiknar af sjálfum sér eða hugmynd manns um sjálfan sig (Íslensk orðabók M-Ö, 2003: 

1290). Orðið sjálfsmynd hefur ekki þótt nægilegt eitt og sér og enska hugtakið identity 

hefur einnig verið þýtt sem samsemd til að ná yfir breiðari skírskotun þess. Í íslenskri 

orðabók eru tekin tvenn dæmi um. Annars vegar að samsama sig einhverju og hins 

vegar að hafa samkennd með samskonar afstöðu til fyrirbæra (identitas) (Íslensk 

orðabók M-Ö, 2003: 1239).  

Hugtakið samsemd lýsir því þegar fólk eða hópar ná að samsvara sig við eitthvað 

sem þau tengja við. Til dæmis mætti nefna hópa sem deila áhugamáli eða aðdáunarefni. 

Einnig væri hægt að nota hugtakið samsemd fyrir fólk sem samsamar sig einhverju, til 
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dæmis frægri manneskju. Samsemd mun því vera meira notað í tengslum við aðdáendur 

og aðdáendahópa en sjálfsmynd yfir þá mynd sem aðdáendahópar hafa um sig sjálfa og 

í tengslum við hvaða sjálfsmynd Marilyn vildi birta.  

1.2.4 Íkónískt kyntákn: Marilyn og orðræðan 

Málvísindafræðingurinn James Paul Gee fjallar um hvernig tungumál er meira en það 

sem sagt er í töluðu máli í bók sinni An Indroduction to Discourse Analysis: Theory and 

Method þar sem hann talar um orðræðugreiningu. Tungumál er meira en bara það sem 

við segjum í töluðu máli. Tungumál gegnir mörgum hlutverkum í lífi okkar. Tungumál 

gerir okkur kleift að gefa og meðtaka upplýsingar, upplýsa hvort annað en einnig að gera 

og vera hlutir. Eða í orðum James Paul Gee: „allows us to do things and to be things [...] 

saying things in language never goes without also doing things and being things.“ (Gee, 

2010: 2). Tungumál er hluti af sviðsetningu okkar í daglegu lífi, við tölum öðruvísi við 

opinbera starfsmenn en til dæmis litlu systkini okkar. Sérfræðingar tala gjarnan öðruvísi 

við skjólstæðing en við fjölskyldumeðlimi, hvort sem það er á vinnustað eða á heimilinu 

(Gee, 2010: 2). Gee segir um samþætti: „[…] meaning as an integration of ways of 

saying (informing), doing (action), and being (identity), and grammar as a set of tools to 

bring about this integration.“ (Gee, 2010: 8).  

Það eru mörg orð sem koma upp í orðræðu um Marilyn. Þau orð sem eru mest 

áberandi eru goðsögn (e. legend), gyðja (e. goddess), ódauðleg (e. immortal), 

átrúnaðargoð (e. icon) og kyntákn (e. sex symbol). Þessi orð eru birtingamynd ímyndar 

Marilyn Monroe, það sem fólk hefur notað þegar talað er um hana og þar með orðin 

hluti af hennar arfleifð. Á hátindi ferils Marilyn Monroe var hún kölluð kyntákn og hefur 

það haldist við ímynd hennar síðan þá. Í íslenskri orðabók er kyntákni lýst sem: 

„einstaklingur sem þykir sameina eftirsóknarverðustu samtímaeiginleika síns kyns -> 

kyntákn eins og Marilyn Monroe og Brigitte Bardot.“ (Íslensk orðabók A-L, 2003: 846). 

Oxford orðabókin lýsir kyntákni sem: „a famous person who is thought by many people 

to be sexually attractive.” (A. S. Hornby, 2005: 919). Í öðrum kafla verður farið yfir dæmi 

um hvernig Marilyn var birt sem kyntákn og hlutgerð ásamt nokkrum orðum frá henni 

sjálfri um að vera kyntákn. 

Í íslenskri orðabók er goðsögn lýst á eftirfarandi hátt: „nafnkunnur maður (einnig 

um ýmislegt annað, t.d. hljómsveit) sem ljómi leikur um -> hún var goðsögn í lifanda lífi.“ 
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(Íslensk orðabók A-L, 2003: 471). Í enskri orðabók er legend skilgreint: „a very famous 

person, especially in a particular field, who is admired by other people.“ (A. S. Hornby, 

2005: 878). Líkt og með svo margar stjörnur þá urðu þær frægari eftir andlát þeirra og 

vinsældir jukust. Í kaflanum Rebel Without a Pause: The Continuity of Controversy in 

Madonna's Contemporary Music Videos úr bókinn ´Rock On´: Women, Ageing and 

Popular music er farið yfir þá helstu valmöguleika sem standa meginstraums popp- og 

rokksöngkonum til boða er þær eldast. Ég tel að það sé hægt að yfirfæra þessa fimm 

valkosti yfir á kvikmyndastjörnur líka. Fyrsti valkosturinn: „First die young and live out an 

extended cult career frozen in a perpetual image of youth“, á best við Marilyn Monroe af 

þeim fimm8 (Watson og Railton, 2012: 139). Marilyn er frosin í þeirri mynd sem hún lést. 

Þegar fólk hugsar um aldur Marilyn Monroe þá hugsar það líklega ekki að Elísabet II 

bretadrottning er fædd sama ár og hún. Til samanburðar við samtíma okkar þá er Kim 

Kardashian tveimur árum eldri en þegar að Marilyn Monroe lést, 36 ára. Leikkonurnar 

Anne Hathaway og Kirsten Dunst eru báðar 36 ára en á sínu 37 aldursári (2019).  

Í dag er Marilyn Monroe líklega margfalt þekktari, frægari og dáðari en þegar hún 

var á lífi. Í orðræðu um Marilyn er oft talað um hana sem icon og idol en hafa þessi tvö 

orð mismunandi túlkun og þýðingu á íslensku. Í Íslenzk-ensk orðabók frá 1983 er 

helgimynd þýtt sem icon (Arngrímur Sigurðsson, 1983: 317), átrúnaðargoð þýtt sem idol 

(Arngrímur Sigurðsson, 1983: 54), goð þýtt sem idol (Arngrímur Sigurðsson, 1983: 262) 

og goðsögn þýtt sem myth (Arngrímur Sigurðsson, 1983: 262) en er þá líklega verið að 

meina í yfirnáttúrlegum skilningi. Í íslenskri orðbók er átrúnaðargoð lýst sem einhverju 

sem menn hafa mikið álit á (Íslensk orðabók A-L, 2003: 78). Oxford orðabókin hefur 

svipað að segja: „idol: a person or thing that is loved and admired very much“ (A. S. 

Hornby, 2005: 770). Í ritgerðinni mun enska orðið idol því vera notað sem goð í þeim 

skilningi sem goðalíkneski (Íslensk orðabók A-L, 2003: 471). Icon er í Oxford orðabókinni 

lýst: „Icon. A famous person or thing that people admire and see as a symbol of a 

                                                      
8 Annar: „the most common, is for women to simply disappear from public view after their moment of 
fame has passed, leaving behind only an imprint of their youthful selves on the cultural memory.“ 

Þriðji: „seems to be increasingly common, is to jump on the currently popular nostalgia train and replay 
past success in the present.“  

Fjórði: „possibility is to change career in order to remain in the public eye.“ 

Fimmti: „maintain a career through ongoing chart success. The first thing to note is that, for women, this 
is very difficult to achieve.” (Watson og Railton, 2012: 139). 
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particular idea, way of life etc.“ (A. S. Hornby, 2005:768). Í íslenskri orðabók er íkon 

skilgreint á tvenna vegu, annars vegar í tengslum við trú og þá aðallega dýrlinga. Hins 

vegar í tengslum við tölvur sem tölvuteikn (Íslensk orðabók A-L, 2003: 717). Þar sem mér 

finnst helgimynd ekki ná nógu vel yfir það hvernig icon mun vera notað í ritgerðinni mun 

ég nota orðið íkon meira sem táknmynd: „sú ímynd sem efnislegt form tekur á sig í 

huganum.“ (Íslensk orðabók M-Ö, 2003: 1571). Íkon verður notað svo ekki verði ruglað 

við átrúnaðargoð (e. idol). Þó það sé hægt að færa rök fyrir því að helgimynd geti einnig 

gengið upp í ákveðnu samhengi og ef svo sé þá verði það sérstaklega tekið fram. Í 

orðræðu í samhengi við aðdáun Marilyn er oft notuð orð sem væri hægt að nota yfir 

eitthvað yfirnáttúrlegt eða heilagt.  

Eitt af þeim orðum er gyðja í íslenskri orðabók er gyðja skilgreind á eftirfarandi hátt: 

„kvenkennd æðri vera, kvenguð“ og „fögur og tignarleg kona“ (Íslensk orðabók A-L, 

2003: 508) og í Oxford: „Goddess: a woman who is loved or admired very much by other 

people: a screen goddess (= a female film/movie star)“ (A. S. Hornby, 2005:665). 

Goddess hefur líklegast fests við orðræðu Marilyn vegna útgáfu bókar Anthony 

Summers, Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe. Annað orð sem erfitt væri að 

nota yfir venjulegt mannfólk væri ódauðlegur, íslensk orðabók lýsir ódauðlegum: „sem 

deyr ekki. Gleymist aldrei og heldur gildi sínu, þótt tímar líði“ (Íslensk orðabók M-Ö, 

2003: 1098). Oxford orðabókin: „immortal: famous and likely to be remembered for 

ever” og „a person who is so famous that they will be remembered for ever: she is one of 

the Hollywood immortals” (A. S. Hornby, 2005:776). Flest þeirra orða sem eru notuð í 

tengslum við Marilyn Monroe lýsa mestmegnis aðdáun, nánast sem dýrling eða 

helgimynd og að hún gleymist ekki, að hún sé eilíf.  

Hér lýkur upptalningu á þeim helstu hugtökum sem munu vera notuð í ritgerðinni 

og eru notuð í tengslum við Marilyn Monroe. Í næsta kafla verður farið yfir lífsferil 

Marilyn Monroe, og þá verður sjónum helst beint að uppvaxtarárum hennar og þeirri 

ungu konu sem bjó að baki ímyndinni og stjörnunni, Norma Jeane Baker. 
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2 Lífsferill Marilyn Monroe 

Hér verður farið yfir lífsferil Marilyn Monroe, frá fæðingu til dánardags. Kaflinn skiptist í 

fimm hluta. Byrjað verður á að kynnast móðurfjölskyldu hennar til að leggja grunn og til 

að hjálpa okkur að átta okkur á bakgrunni Marilyn Monroe. Eftir kynninguna verður líf 

móður Marilyn, Gladys Baker skoðað ásamt og uppeldisárum Marilyn. Í öðrum hluta 

verður rætt um fyrsta hjónaband Marilyn, hvernig Marilyn var uppgötvuð og áhrif nýja 

ferilsins á hjónaband hennar sem lauk svo með skilnaði. Í þriðja hluta verður fjallað um 

umbreytingu Normu Jeane í Marilyn Monroe, fyrstu árin í fyrirsætubransanum og 

upphaf kvikmyndaferils hennar. Fjórði hlutinn er tileinkaður stjörnuárum Marilyn í 

stuttu máli, ásamt þeim hjónaböndum sem hún gekk í og brotnaði upp úr og lýkur með 

umfjöllun á síðustu áru hennar. Fimmti og síðasti kaflinn mun bera saman hliðar Marilyn 

og Normu Jeane.  

2.1 Fjölskyldan, Norma Jeane fæðist, fyrstu árin og fósturheimilin 

Móðurfjölskylda Marilyn Monroe var afar trúuð og fylgdu Kristnuvísindakirkjunni (e. 

Christian Science Church).9 Amma og afi Marilyn Monroe í móðurætt hétu Della og Otis 

Monroe og áttu þau Gladys Pearl sem var fædd 1902 og Marion Otis Elmer sem var 

fæddur 1905. Fjölskyldan flutti mikið og náðu því aldrei að festa rætur né mynda sterk 

vinabönd. Árið 1908 lést Otis Monroe aðeins 43 ára (Casillo, 2018: 5-6; Morgan, 2012: 

1).10 Nokkrum árum og einu hjónabandi síðar ætlaði Della að giftist aftur en nýi 

eiginmaðurinn, sem var ekkill, vildi ekki konu með börn. Della þurfti því að vera 

útsjónasöm og finna nýtt heimili fyrir börnin sín. Della sendi Marion í sveit hjá skyldfólki. 

Til að Della gæti hafið nýtt líf með nýja eiginmanninum ákvað hún að stuðla að 

sambandi dóttur sinnar, hinni 14 ára gömlu Gladys, við Jack Baker (kallaður Jasper) sem 

var 26 ára eigandi hótelsins sem þau gistu á og var þar með búin að koma börnunum frá 

sér og gat hafið sitt nýja líf (Casillo, 2018: 5-6; Morgan, 2012: 1-2). 

                                                      
9 Ekki það sama og Vísindakirkjan (Scientology). Nánari lýsing á mun þessa tveggja trúa má sjá í viðauka 3. 
Stutt lýsing: Samkvæmt Oxford orðabókinni þá trúa þau að efnisheimurinn sé ekki til og að það sé hægt 
að getir lækna sjúkdóma og veikindi aðeins með bænum (A. S. Hornby, 2005: 261). Þetta er samt ekki 
Vísindakirkjan miða við það sem ég rannsakaði. Vísindakirkja þýtt á ensku sem Church of Scientology og 
trúin: Scientology 
10 Árið 1908 eftir mikil andleg veikindi, mígreni og fleiri einkenni lést Otis Monroe 43 ára af sárasótt en 
skyldfólkið taldi að hann hefði látist vegna geðveiki (Casillo, 2018: 5-6; Morgan, 2012: 1). 
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Tíu dögum fyrir 15 ára afmæli Gladys, árið 1917, giftist hún fyrsta eiginmanni sínum 

Jasper Baker.11 Þau eignuðust tvö börn, Robert Kermit (kallaður Jack) fæddur sjö 

mánuðum eftir brúðkaupið og tveimur árum seinna, 1919 fæddist Berniece (Casillo, 

2018: 6-7). 12 Eftir mikla erfiðleika í hjónabandinu skildu þau. Gladys fékk forræði en 

fannst Jasper hún vera óhæf móðir og krafðist þess að börnin byggju hjá sér og 

fjölskyldu sinni. Gladys sætti sig við það eftir að hún gerði sér grein fyrir að það væri 

börnunum fyrir bestu þar sem að hún hefði ekki efni á að halda sér og börnunum uppi 

(Casillo, 2018: 7-8; Morgan, 2012: 1-3). 

Gladys fór aftur til Los Angeles og fékk vinnu í kvikmyndaverinu Consolidated Film 

Industries við að klippa kvikmyndafilmur. Gladys kynntist þar Grace McKee sem var 

tvískilin og sjö árum eldri en hún. Grace átti eftir að hafa mikil áhrif á líf Gladys og 

Marilyn Monroe. Grace tókst að draga út litríkri hlið Gladys í kjölfar þess að þær fóru að 

leigja saman og voru þær þekktar sem nútímakonur. Fyrirmyndir Grace og Gladys voru 

kvikmyndasírenur (e. screen sirens) eins og Clara Bow13 og reyndu þær að lifa líkt og 

þær14 (Casillo, 2018: 8; Morgan, 2012: 4; Spoto, 1994: 13).  

Árið 1924 kynntist og giftist Gladys fráskilda Martin Edward Mortensen15 sem vann 

hjá gasfyrirtæki. Eftir sjö mánaða hjónaband sótti Mortensen um skilnað þar sem að 

Gladys hafði yfirgefið hann.16 Í lok 1925 komst hin 24 ára gamla Gladys að því að hún 

væri barnshafandi. Það er ekki vitað fyrir vissu hver faðirinn var en margir 

ævisöguritarar telja umsjónarmann Gladys, Charles Stanley Gifford,17 hafi verið 

líklegastur. Ein sagan er þannig að Charles Stanley Gifford hafi sagt henni að hún væri 

                                                      
11 Gladys og Jasper gátu gifst löglega vegna þess að móðir Gladys, Della yfirlýsti á hjúskaparvottorðinu að 
Gladys væri átján ára (Casillo, 2018: 7). 
12 Marilyn komst ekki að þessu fyrr en þegar hún var orðin 12 ára og Berniece 19 ára (Casillo, 2018: 31). 
13 “Who would become Hollywood's very first „It Girl“. Bow's fun-loving, promiscuous on-screen reputation 
was becoming the rage” (Casillo, 2018: 8). 
14 Grace sannfærði Gladys meðal annars um að lita hárið á sér eldrautt líkt og rísandi kvikmyndastjarnan 
Clara Bow. 
15 Kallaður Edward Mortensen. 
16 „Gladys found life with her new husband insufferably boring, and seven months later he honeymoon 
was over. She fled the marital bed to move back in with Grace.“ [..] ”Mortensen filed for divorce stating 
that Gladys had „deserted“ him.“ (Casillo, 2018: 9). 
17 Hann var nýskilinn með tvö börn og naut frelsisins sem fylgdi því að vera orðinn piparsveinn á ný 
(Casillo, 2018: 10). 
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heppin18 að vera enn löglega gift Edward Mortensen því þá gæti barnið tekið eftirnafn 

hans (Casillo, 2018: 9-10; Morgan, 2012: 4; Spoto, 1994: 13-16). 

2.1.1 Norma Jeane Mortenson/Mortensen/Baker fæðist 

Þann 1. júní 1926 fæddist barn, sem síðar varð þekkt sem stórstjarnan Marilyn Monroe, 

í Los Angeles, Kaliforníu í Bandaríkjunum. Á fæðingarvottorðinu skrifaði móðir Marilyn, 

Gladys, að faðir barnsins væri Edward Mortenson. Nafn Marilyn á fæðingarvottorðinu 

var því Norma Jeane Mortenson. Talið er að Gladys hafi óvart skrifað eftirnafnið vitlaust 

en fyrrverandi eiginmaður19 hennar hét Edward Mortensen (Casillo, 2018: 10; Morgan, 

2012: 6; Spoto, 1994: 16-17). Norma Jeane átti eftir að vera skráð á flestum stöðum 

undir eftirnafni fyrsta eiginmanns Gladys, Baker. Eftir að Gladys átti Normu Jeane 

upplifði hún djúpt þunglyndi og átti erfitt með hugsa um ungbarnið. Eftir að upp úr 

sauð20 á milli Gladys og Grace setti Della, amma Normu Jeane, hana í fóstur hjá 

nágrönnum sínum, Wayne og Idu Bolender sem voru vön að hugsa um fósturbörn. 

Gladys fannst hún enn einu sinni vera að bregðast sem móðir en vissi að Norma Jeane 

væri öruggari hjá Bolender hjónunum (Casillo, 2018: 10-11; Morgan, 2012: 6-7).  

Aðeins tólf daga gömul var Norma Jeane komin í fóstur hjá fyrstu fósturfjölskyldunni 

sinni í Hawthorne, Los Angeles handan við götu móðurömmu sinnar. Það reyndist bara 

vera upphafið að erfiðleikum uppeldisára hennar.21 Bolenderhjónin hugsuðu vel22 um 

                                                      
18 Að fæðast óskilgetin á þessum tíma þótti benda til að barnið væri fætt skaddað og óvelkomið (Casillo, 
2018: 5). 
19 Líklega enn löglega gift og aðeins aðskilin (e. separated).  
20 Gladys var í miklu þunglyndi og þegar Norma Jeane var aðeins nokkra daga gömul og fékk 
sjálfsblekkingarkast (e. delusional episode) um að Grace væri að reyna að eitra fyrir ungabarninu og í 
uppnámi tók Gladys upp hníf og reyndi að stinga Grace vinkonu sína en Grace tókst að glíma hnífinn frá 
henni (Castillo, 2018: 10-11). 
21 Þegar Norma Jeane var eins árs fékk móðuramma hennar, Della Monroe andlegt áfall (e. mental snap) 
og braust inn hjá Bolender hjónunum og var að leita af barnabarninu sínu, Normu Jeane. Della var 
tautandi (e. ranting) og með ofsjónir og tautaði um syndir og fjölskyldu. Della fann Normu Jeane í rúminu 
sínu og byrjaði að kæfa hana í trúarlegum tilgangi (e. religious zeal) og var hún að reyna að eyðileggja (e. 
destroy) syndir dóttur sinnar. Ida náði með naumindum að koma inn og bjarga Normu Jeane. Lögreglan 
kom og tók Dellu. Della var send á Norwalk State Hospital þar sem hún dó mánuði seinna af 
hjartavöðvabólgu og geðhvarfasýki (e. myocarditis, with manic depressive psyhosis) (Casillo, 2018: 13).  
22 Fyrstu árin hjá Normu Jeane voru ruglandi þar sem að fóstursystkini hennar voru að koma og fara. 
Norma Jeane varð afar náin einum stráknum, Lester, og var hann aðeins örfáum mánuðum yngri en hún. 
Lester og Norma Jeane voru kölluð tvíburarnir vegna þess þau voru nálægt í aldri, svipuð í útliti, deildu 
svefnherbergi og klæddi Ida Bolender þau oft í samstæð föt (e. matching outfits). Bolender fjölskyldan 
ættleiddi Lester og íhuguðu að ættleiða Normu Jeane en talið er að Gladys (móðir Normu Jeane) hafi 
neitað, ætlaði að komast á betri stað og vera nógu stöðug til að sjá um Normu Jeane. Lester var eina 
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Normu Jeane en þau voru afar ströng. Bolender hjónin voru einnig afar trúuð og þegar 

Norma Jeane fór að sýna áhuga á leiklist var Ida Bolender afar andvíg því og sagði henni 

að framagirni (e. ambition) hennar væri syndsamleg. Normu var einnig bannað að fara í 

kvikmyndahús en Ida er þekkt fyrir að hafa sagt: „We’re churchgoers, not moviegoers.“ 

(Casillo, 2018: 13-14).  

Norma Jeane hitti móður sína aðeins um helgar eða þegar Gladys gat komið til að 

heimsækja hana. Þegar Norma Jeane var þriggja ára kallaði hún Idu „mama“. Ida 

svaraði: „I'm not your mother! The woman who comes here with the red hair - she's your 

mother. Don't call me mother anymore. Call me aunt Ida”. Normu Jeane leið eins og að 

hún tilheyrði engum og fannst hún vera utangarðs (Casillo, 2018: 15-16).  

Árið 1933 þegar Norma Jeane var sjö ára taldi Gladys sig vera tilbúna til að hugsa 

aftur um hana en reyndist það vera of mikið fyrir Gladys. Norma Jeane fór þá í fóstur til 

enskra vinahjóna Gladys, Atkinsons hjónanna sem voru mikið innan um leiklist.23 Norma 

naut sín hjá þeim en var þetta þó ruglingslegur tími fyrir hana þar sem að Atkinsons lifðu 

syndsamlegu24 lífi, miðað við það sem hún ólst upp við og lærði af Bolender hjónunum 

(Casillo, 2018: 19).  

Sama ár hafði Gladys tekist25 að safna fyrir betra og stærra heimili fyrir sig og Normu 

Jeane og bauð Atkinsons hjónunum að búa með þeim í húsinu (Casillo, 2018: 19-20). 

Þrátt fyrir góðan vilja reyndist þetta fyrirkomulag Gladys um megn. Kornið sem fyllti 

mælinn voru tvenn atvik sem áttu sér stað með stuttu millibili. Fyrst var henni tilkynnt 

að fyrsta barnið hennar, Jack hefði dáið úr nýrnasýkingu aðeins fimmtán ára. Stuttu 

síðar frétti hún að móðurafi hennar, Tilford Marion Hogan, hefði misst vitið og framið 

                                                                                                                                                              

 

 

 

barnið sem Bolender hjónin ættleiddu af fósturbörnum sínum en eftir ættleiðingu fengu þau ekki lengur 
greitt fyrir umönnun barnsins (Casillo, 2018: 13).  
23 Eitthvað sem Norma Jeane var alls ekki vön, leiklistarfólki eða fólk sem vann í eða í kringum 
skemmtanaiðnaðinum.  
24 „the couple smoked, drank, and liked to laugh, play cards, and have a good time [...] she hadn 't even 
been allowed to sing and dance [hjá Bolender hjónunum]“ (Casillo, 2018: 19). 
25 „astonishing accomplishment for a single working woman in 1933.“ (Casillo, 2018: 19-20).  
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sjálfsvíg 82 ára gamall. Ásamt móðurafa Gladys áttu báðir foreldrar hennar við geðræn 

vandamál að stríða (Casillo, 2018: 20-21; Morgan, 2012: 17-18). 

Eftir að hafa búið í húsinu í þrjá mánuði fór álagið að segja til sín og var Gladys 

byrjuð að sjá ofsjónir (e. hallucinations). Norma Jeane varð vitni af atvikinu26 sem varð 

til þess að hún var lögð inn og greind með ofsóknargeðklofa (e. paranoid schizophrenia) 

(Casillo, 2018: 20-21). Eftir þetta bjó Norma Jeane með Atkinsons hjónunum í húsinu 

sem Gladys hafði keypt. Á meðan að Atkinsons hjónin voru í vinnunni varð 

kvikmyndahúsið barnagæsla Normu Jeane þar sem að hún gat forðast raunveruleikann 

(Casillo, 2018: 21). Ári eftir að Gladys hafði verið lögð inn var hún talin óhæf (e. insane 

incompetent) og Grace skipuð sem forráðamaður Gladys. Haustið 1934 var hús Gladys 

selt, Atkinson hjónin fluttu og hafist var handa við að finna nýtt heimili fyrir Normu 

Jeane. Grace McKee, vinkona og forráðamaður Gladys, varð að auki forráðamaður 

Normu Jeane. Grace elskaði hana en hafði því miður ekki efni á að halda henni uppi og 

var Normu því komið fyrir á hinum ýmsu fósturheimilum (Casillo, 2018: 21-22; Monroe, 

2007: 10).  

2.1.2 Fósturheimilaflakk og munaðarleysingjaheimilið 

Næstu árin flakkaði Norma Jeane á milli fósturheimila í Los Angeles, bæði hjá 

vinahjónum eða fjölskyldumeðlimum Grace. Nokkrum sinnum vildi einhver 

fjölskyldumeðlimur ættleiða Normu Jeane en Gladys leyfði það ekki sökum hve hart hún 

hélt enn í þá von að geta orðið forræðismaður Normu. Talið er að Norma Jeane hafi 

verið á um tíu fósturheimilum ásamt einu munaðarleysingjaheimili (Casillo, 2018: 23). 

Dvöl Normu Jeane á fósturheimilunum var misgóð. Í ævisögu sinni, My Story lýsir 

Marilyn Monroe27 þegar hún var kynferðislega misnotuð í fyrsta skiptið níu ára gömul. 

„Fósturfrænka“ Normu neitaði að trúa henni þar sem gerandinn í málinu var einn 

aðalleigjandi hússins sem frænkan hafði umsjón með (Monroe, 2007: 17-18). Síðar sagði 

                                                      
26 Norma Jeane var að borða morgunmat með Atkinsons hjónunum þegar að Gladys henti sér niður 
stigann til að reyna að skaða sig sjálfa sem mest. Normu Jeane var sagt að halda sig í eldhúsinu en hún 
horfði uppá móður sína standandi, öskrandi og hlægjandi (Casillo, 2018: 20-21). 
27 „She is often credited with being one of the first major celebrities to speak publicly about sexual abuse.“ 
(Casillo, 2018: 24).  
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Norma Jeane (þá Marilyn) læknum og nánum vinum sínum að hún hafi verið 

kynferðislega misnotuð oftar af öðrum28 (Casillo, 2018: 24-25).  

Líkt og hefur komið fram þá flakkaði Norma Jeane mikið á milli fósturheimila. 

Fósturheimilinn voru ýmist fólk sem tók börn í fóstur en einnig vinafólk eða skyldfólk 

Grace eða Gladysar. Á milli fósturheimila bjó Norma Jeane stundum hjá Grace. Í ágúst 

1935 giftist Grace hinum fráskilda Doc Goddard og taldi Normu trú um að hún gæti núna 

tekið hana að sér. Sú dvöl entist aðeins í nokkrar vikur vegna fjárhagslega vandræða og 

var Norma Jeane send tímabundið á munaðarleysingjaheimilið Los Angeles Orphans 

Home. Norma er sögð hafa æpt nokkrum sinnum: „I'm not an orphan,“ og reynt að 

sannfæra Grace að hún ætti ekki heima á munaðarleysingjaheimili. Norma dvaldi á 

munaðarleysingjaheimilinu í rúmlega tvö ár og er talið að þau ár hafi haft mikil áhrif á 

hana andlega. Grace reyndi að heimsækja Normu Jeane reglulega og fór með hana í 

kvikmyndahús. Þær dáðu leikkonuna Jean Harlow og er talið að Grace hafi reynt að 

móta Normu Jeane eftir henni, þá rétt um 10 ára. Grace sagði við Normu: „You're 

perfect except for this little bump, sweetheart […] but one day you'll be perfect-like Jean 

Harlow.” Norma Jeane var niðurbrotin 1937 þegar hún frétti að átrúnaðargoð hennar 

hin 26 ára Jean Harlow væri látin29 (Casillo, 2018: 26; Morgan, 2012: 24-27, 32-33; 

Spoto, 1994: 52-56, 60). 

Eftir næstum tveggja ára dvöl á munaðarleysingjaheimilinu flutti Norma Jeane aftur 

til Grace og Doc Goddards. Um miðjan september 1937 flutti Grace með Normu til 

systur sinnar, Enid Knebelkamp, vegna fjölskyldu- og hjónabandserfiðleika. Næstu 

mánuðina flökkuðu Grace og Norma á milli heimili Enid og frænku Grace, Önu Lower. 

Grace og Doc tóku saman á ný og vegna fjárhagsskorts fór Norma Jeane í fóstur til Olive 

                                                      
28 Casillo um Marilyn og kynferðislega misnotkun: „Yet perhaps the most persuasive proof of Marilyn's 
childhood sexual abuse is in her fractured psyche, her divided adult self. We know that she began to 
stutter after he first attack, and she struggled with stuttering throughout her lifetime. Much of her adult 
behavior has the characteristics of someone who has been sexually abused in childhood: Shame. Low self-
esteem. Depression. Nightmares. Substance abuse. Suicidal thoughts. ** ** For the rest of her life 
Marilyn would battle with low self-esteem. All through adulthood she was unable to sustain relationships. 
She was neurotically mistrustful of people and has an extreme fear of abandonment. She felt that people 
were always using her and yet she allowed them to-constantly reenacting the role of a victim. Marilyn was 
also described as „frigid“ by at least one of her doctors, and she had difficulty achieving orgasm.”  (Casillo, 
2018: 25). 
29 Jean Harlow lést úr þvageitrun (e. uremic poisoning) (Spoto, 1994: 60). 
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Monroe, eiginkonu móðurbróður30 Normu, í desember 1937. Vegna náttúruhamfara í 

mars 1938 þurfti Olive að flýja heimili sitt ásamt fjölskyldu og var Norma Jeane enn einu 

sinni send á nýtt fósturheimili. Fósturheimilaflakkingu lauk þó um stund í september 

1938 þegar Norma Jeane fór í til frænku Grace sem, hinnar 58 ára Önu Lower. Norma 

hafði búið tímabundið hjá Önu áður ásamt Grace. Normu Jeane leið vel hjá Önu og 

talaði vel um Önu og tímann sem hún var hjá henni (Casillo, 2018: 26-30;Morgan, 2012: 

34-37).  

Frænka Ana hjálpaði Normu mikið og hughreysti hana. Normu var strítt í skóla 

vegna þess að hún stamaði og voru föt af skornum skammti. Í skólanum var Norma 

fjarlæg hinum skólabörnunum og lýst sem hljóðlátri og feiminni og hún stundum kölluð 

Músin út af því. Hún var einnig hávaxin og grönn miðað við skólafélaga sína. Í skólanum 

var hún ýmist kölluð Norma Jeane the Human Bean eða Norma Jeane the String Bean af 

skólafélögum sínum. Á meðan að Norma bjó hjá Önu gat hún talað við hana um slík mál. 

Þess má geta að þegar Norma Jeane fór á nýtt fósturheimili fór hún í nýjan skóla þar 

sem að fósturheimilin voru oftar en ekki í allt öðrum hluta í Los Angeles. Hún hefur þá 

ekki aðeins þurft að aðlagast nýja heimilinu og fjölskyldunni heldur einnig nýjum skóla 

og skólafélögum. Í viðtali sem var tekið við skólafélaga hennar var rauði þráðurinn í 

viðtölunum hversu einmanaleg og feimin hún var og of ein (Morgan, 2012: 42-43; Spoto, 

1994: 73, 75,77). 

Haustið 1938 byrjaði Norma Jeane á kynþroskaskeiðinu og fékk óvenjulega 

sársaukafullar og óreglulegar blæðingar, en hún var síðar greind með legslímuflakk (e. 

endometriosis). En þar sem Ana var virkur meðlimur í Kristnuvísindakirkjunni þá trúði 

hún ekki á lyf gegn verkjunum heldur sagði hún að: „Prayer was the only medication 

allowed.“ Ana gerði sitt besta til að hugga Normu og biðja fyrir henni á meðan hún 

kvaldist. Marilyn og Önu samdi þó vel og þær dáðu hvor aðra (Casillo, 2018: 28-31; 

Morgan, 2012: 38, 40). 

Á þessum tíma byrjaði líkami Normu Jeane einnig að breytast útlitslega. Fólk fór þá 

að taka meira eftir henni (Casillo, 2018: 31; Morgan, 2012: 38, 40). Í enda 1941 var Ana 

orðin hjartveik og gat ekki lengur hugsað um unglinginn Normu Jeane. Hún fór þá aftur 

                                                      
30 Í nóvember 1929 sagði Marion Otis Monroe eiginkonu sinni, Olive, að hann ætlaði að skreppa út en 
kæmi aftur heim fyrir kvöldmat. Marion kom aldrei aftur heim og aldrei ekki vitað fyrir vissu hvað varð um 
hann (Morgan, 2012: 35). 



32 

að búa hjá Grace og Doc ásamt tveimur dætrum hans, Nona og Bebe. Norma var 

jafngömul Bebe og deildu þær herbergi. Þær voru einnig í sama skóla og urðu góðar 

vinkonur (Casillo, 2018: 32).  

2.2 Norma Jeane Baker verður Norma Jeane Dougherty: eiginkonan og módelið 

Þegar Norma Jeane var 15 ára fékk Doc Goddard atvinnutilboð í Vestur-Virginíu og tók 

hann því. Vegna komandi flutninga úr fylkinu ræddi Grace við nágranna sinn, Ethel 

Dougherty, og ákváðu þær að Norma Jeane skyldi giftast hinum tvítuga syni Ethel, Jim. 

Eftir nokkur stefnumót samþykkti Jim að giftast Normu Jeane vegna þess að hann vildi 

ekki að hún þyrfti að fara aftur á munaðarleysingjaheimilið. Þau giftust 19. Júní 1942, 

nokkrum vikum eftir 16 ára afmæli Normu, Jim Dougherty þá orðin 21 árs (Casillo, 2018: 

32-33; Summers, 1986: 10-11). 

Vorið 1944 fór Jim að vinna fyrir Bandaríkjaher. Á meðan bjó Norma Jeane hjá 

tengdamóður sinni sem útvegaði henni vinnu í flugvélaverksmiðju. Ljósmyndarinn David 

Conover var falið það verkefni að taka myndir af konum við vinnu í verksmiðjunni. 

Norma Jeane var ein af þeim sem hann tók mynd af. Augnablikinu er lýst í bókinni 

Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon: „He was stunned. Something 

happened between Norma Jeane and the lens. Conover was the first person to discover 

what many, many others would soon learn: The camera loved Norma Jeane.“ (Casillo, 

2018: 34-35).  

David Conover hjálpaði og aðstoðaði hina 19 ára Normu Jeane þegar kom að 

fyrirsætuiðnaðinum. Þegar hann taldi hana vera tilbúna var hún skráð hjá 

fyrirsætuskrifstofunni Blue Book. Umboðsmaðurinn þar, Emmeline Snively, ráðlagði 

Normu Jeane að lýsa á sér hárið til að auka líkur á fyrirsætustörfum. Snively um Normu 

Jeane: „She started out with less than any girl I ever knew but she worked the hardest 

[...] she wanted to learn, wanted to be somebody, more than anybody I ever saw before 

in my life.“ (Casillo, 2018: 35). 

Í fyrstu fannst eiginmanni Normu Jeane, Jim Dougerty, fyrirsætustörfin vera í lagi en 

áður en langt um leið fór kostnaðurinn sem fylgdi starfinu að verða meiri en tekjurnar. 

Að auki taldi hann fyrirsætustarfið aðeins tímabundið meðan á stríðinu stæði og bjóst 

við því að um leið og hann kæmi heim myndi Norma hætta störfum og þau stofna til 

fjölskyldu (Casillo, 2018: 35-36). 
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Einn mánuðinn árið 1946 birtist hún á forsíðum fimm tímarita sem leiddi til viðtals 

við 20th Century Fox umboðsmanninn (e. casting agent) Ben Lyon. Norma Jeane kom í 

skjáprufu (e. screen test), þar sem hún kynntist framtíðar förðunarfræðingnum sínum 

Alan „Whitey“ Snyder31. Leon Shamroy sem var kvikmyndamaðurinn sagði: „She got sex 

on a piece of film like Jean Harlow [...] Every frame of that test radiated sex.“ (Casillo, 

2018: 37). Í kjölfar þess að hafa séð skjáprufuna bauð stjórnandi kvikmyndaversins, 

Darryl F. Zanuck, Normu Jeane sinn fyrsta kvikmyndasamning (Casillo, 2018: 37).32 Í 

ágúst 1946 hafði Grace flutt aftur til Los Angeles ásamt Doc. Norma Jeane var enn ekki 

lögráða og því þurfti Grace sem forráðmaður33 hennar að skrifa undir samninginn fyrir 

hennar hönd. Augnablikinu er lýst sem ljúfsáru (e. bittersweet): „Norma Jeane was a 

promising young actress-being compared to their long-ago idol Jean Harlow,“ (Casillo, 

2018: 37-38).  

2.3 Norma Jeane Dougherty verður Marilyn Monroe: fyrstu árin í bransanum 

Áður en Norma Jeane gæti haldið áfram sem kvikmyndastjarna varð að útvega henni 

betra sviðsnafn. Ben Lyon sagði að hún liti út fyrir að vera Marilyn sem Normu þótti vera 

yndislegt nafn. Norma Jeane vildi hafa eitthvað sem tengdi hana við fyrra líf hennar og 

valdi hún því móðurnafn (e. maiden name) móður sinnar, Monroe. Henni fannst að það 

væri eina sanna eftirnafnið sem hún ætti. Þar með var nafnið ákveðið, Marilyn Monroe 

(Casillo, 2018: 38). 

Jim og Norma Jeane voru þegar hér er komið sögu á sitthvorri blaðsíðunni og sendi 

lögmaður Normu Jeane honum skilnaðarpappírana. Jim vildi börn og eiginkonu sem 

húsmóður en Norma Jeane vildi sjá hvert ferillinn myndi fleyta henni. Jim reyndi hvað 

hann gat að tala um fyrir henni en hún var harðákveðin, hún ætlaði að byrja nýtt líf sem 

Marilyn Monroe (Casillo, 2018: 38). 

                                                      
31 „Whitey would become a close friend, and after she became a star, he would do her makeup for all her 
movies and important events of her life. [...] She would specify that on the occasion of her death, no one 
was to “touch” her face other than Whitey Snyder. With her wicked sense of humor she once gifted him 
with money clip engraved, „Whitey dear-While I'm still warm-Marilyn“. (The talented Snyder did indeed 
make up Marilyn's corpse, being the makeup artist who truly was there for her in the beginning and at the 
end.)“ (Casillo, 2018: 37). 
32 Samningurinn hljómaði uppá 75 dollara á viku í 6 mánuði og eftir það yrði ákveðið hvort 
kvikmyndaverið mynd framlengja samningin um ár og myndu laun hennar þá hækka í hundrað dollara á 
viku. 
33 Sjálfráða 21. árs (Casillo, 2018: 37). 
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Næstu ár Marilyn Monroe voru henni erfið. Hún fór að búa ein í fyrsta skiptið á 

ævinni, kvikmyndasamningurinn hennar hjá 20th Century Fox var ekki endurnýjaður 

vegna framboðs og eftirspurn, eins og Marilyn sagði við umboðsmann sinn. Hún lifði á 

fyrirsætustörfunum sem dugðu þó skammt (Casillo, 2018: 39). Í mars 1948 skrifaði hún 

undir sex mánaða samning hjá Columbia Pictures og fékk hlutverk í kvikmyndinni Ladies 

of the Chorus. Henni var að auki úthlutað tímum hjá leiklistarþjálfaranum sínum til 

næstu sjö ára, Natöshu Lytess (Casillo, 2018: 46). Natasha lét Marilyn líða eins og allt 

sem hún gerði væri rangt, fyrsta gagnrýni Natöshu á Marilyn var hversu lágt hún talaði: 

„When you speak your mouth closes up. You will have to work on diction34 …“ (Casillo, 

2018: 46). Því er haldið fram að Natasha sé ábyrg fyrir auðkennandi hljóðmyndun, 

stundum tilgerðarlegu (e. artificial) og ýktu varahreyfingum sem einkenndu Marilyn 

Monroe í byrjun ferils hennar (Casillo, 2018: 47). 

2.4 Kvikmyndastjarnan: hátindurinn og síðustu árin 

Næstu ár Marilyn voru viðburðarík og því aðeins hægt að stikla þar á stóru. Nokkuð 

ítarlega hefur verið farið yfir fyrstu tvo áratugi í lífi Normu Jeane / Marilyn Monroe sem 

ætti að hjálpa til við að útskýra þá óumflýjanlegu erfiðleika sem fylgdu fullorðinsárum 

hennar.  

Í september 1948 var samningur hennar við Columbia Pictures ekki framlengdur, í 

lok árs kynnist hún Johnny Hyde sem kom henni á framfæri. Þau áttu í ástarsambandi en 

Marilyn neitaði að giftast honum, meira að segja nokkrum dögum fyrir andlát hans, 

vegna þess að hún elskaði hann ekki en henni þótti þó vænt um hann (Monroe, 2007: 

135-136). Árið 1949 fékk hún hlutverk hjá MGM í Aspalt Jungle sem markar tímamót á 

ferli hennar sem fyrsta hlutverkið í þekktri kvikmynd. Árið 1950 fær hún hlutverk í All 

About Eve þar sem hún deilir skjá með stórstjörnunni Bette Davis. Sama ár deyr Johnny 

Hyde en hann náði að tryggja henni langtímasamning við 20th Century Fox fyrir andlát 

sitt.  

Árið 1952 kom upp fræga nektardagatals hneykslið. Á fyrstu stjörnuárunum hennar 

hafði hún þurft á pening að halda. Í neyð ákvað hún að samþykkja að sitja fyrir á 

nektarmyndum hjá ljósmyndaranum Tom Kelly. Hún þekkti hann og leið þægilega 

                                                      
34 Framsögn á íslensku. 
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nálægt honum og eiginkonu hans sem var einnig á settinu til aðstoðar. 20th Century Fox 

skipaði Marilyn að neita að hún væri módelið á dagatalinu þegar það kom út. Hún vildi 

ekki segja ósatt og sendi frá sér yfirlýsingu: „I was broke and needed the money. Oh, the 

calendar's hanging in garages all over town. Why deny it? You can get one any place. 

Besides I'm not ashamed of it. I've done nothing wrong.“ Kvikmyndaverið taldi að hún 

hefði tortímt ferli sínum en það var þveröfugt. Með hreinskilni sinni hafði Marilyn vakið 

samúð hjá almenningi og unnið hjörtu þeirra. Marilyn fékk 50 dollara í laun fyrir 

myndatökuna. Hugh Hefner,35 stofnandi Playboy, greiddi margfalt meira fyrir 

ljósmyndirnar af henni þegar þær voru birtar í Playboy. Talið er að þetta fyrsta tölublað 

af Playboy sem kom út í desember 1953 hafi verið upphafið að velgengni tímaritsins. 

(Evans, 2005: 86-87; Morgan, 2012: 147-148; Morgan, 2018: 14-16; Monroe, 2007: 59-

60).  

Sama ár, 1952, birtist Marilyn í fyrsta aðalhlutverki sínu eftir að hafa verið 

aukaleikkona í mörgum kvikmyndum. Það var í dramakvikmyndinni Don't Bother To 

Knock.36 Þar á eftir birtist hún í annarri dramakvikmynd, Niagra, sem sló í gegn. Um mitt 

ár 1953 kom söngvamyndin Gentlemen Prefer Blondes út þar sem Marilyn var í 

aðalhlutverki ásamt Jane Russell sem ljóskan sem hugsar aðeins um karlmenn og 

bankareikninga þeirra (Evans, 2005: tímalína). Ferill Marilyn var búinn að vera á hraðri 

uppleið og var kvikmyndin ein af hennar stærstu hlutverkum, en hingað til hafði hún 

ekki haft sitt eigið búningsherbergi. Hér lýsir hún reynslu sinni af því hvernig 

kvikmyndaverið vildi ekki að henni myndi líða eins og stjörnu, sérstaklega ekki stjörnu af 

þeirri stærðargráðu að hún hefði sitt eigið búningsherbergi:  

I remember when I got the part in Gentlemen Prefer Blondes. Jane Russell - she 

was the brunette in it and I was the blonde. She got $200,000 for it, and I got my 

$500 a week, but that to me was, you know, considerable. She, by the way, was 

quite wonderful to me. The only thing was I couldn't get a dressing room. Finally, I 

really got to this kind of level and I said, "Look, after all, I am the blonde, and it is 

Gentlemen Prefer Blondes!" Because still they always kept saying, "Remember, 

you're not a star." I said, "Well, whatever I am, I am the blonde!" (Meryman, 2007). 

                                                      
35 Hugh Hefner sagði í viðtali að hann hafi átt Marilyn Monroe alla sína velgengni að þakka og vildi vera 
grafinn við hlið hennar sem hann og gerir.  
36 Talin vera ein vanmetnasta kvikmynd hennar af aðdáendum hennar. 
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Marilyn var ansi klók við að fá sínum vilja framgengt og fékk loksins fyrsta 

einkabúningsherbergið sitt. Þetta er aðeins eitt af mörgum dæmum um togstreitu 

hennar við kvikmyndaverið. Til að kynna kvikmyndina Gentlemen Prefer Blondes setti 

Marilyn ásamt Jane Russell handaför og skóför í steypu fyrir utan Grauman's Chinese 

leikhúsið, sem þótti mikill heiður. Í viðtali árið 1962 minntist hún þessa augnabliks: „I did 

have a funny feeling later when I finally put my foot down into that wet cement. I sure 

knew what it really meant to me. Anything's possible, almost“ (Meryman, 2007). Í 

nóvember 1953 kom önnur stórmynd Marilyn út, How to Marry a Millionaire þar sem 

hún birtist ásamt Lauren Bacall og Betty Grable (Evans, 2005: tímalína). 

Í desember 1953 jókst togstreitan á milli Marilyn Monroe og kvikmyndaversins 

þegar hún mætti ekki til vinnu fyrir tökur á Girl in Pink Tights. Í byrjun 1954 rak 20th 

Century Fox hana. Tíu dögum síðar giftist hún handboltastjörnunni Joe DiMaggio í 

ráðhúsi í San Francisco og þau eyddu brúðkaupsferð sinni í Tókýó þar sem Marilyn 

skemmti bandarískum hermönnum.37 15. september 1954 er fræga pilsatriðið fyrir The 

Seven Year Itch tekið upp á Lexington Avenue í New York. Það kom Joe DiMaggio í 

uppnám, pilsatriðið þótti algjört hneyksli á þeim tíma. Þann 5. október var tilkynnt um 

skilnað Marilyn og Joe DiMaggio (Evans, 2005: tímalína).  

Eftir meiri deilur við kvikmyndaverið héldu Marilyn Monroe og góðvinur hennar og 

ljósmyndarinn Milton Greene blaðamannafund 7. janúar 1955 þar sem þau tilkynna um 

stofnun Marilyn Monroe Productions. Viku síðar var Marilyn aftur rekin af 20th Century 

Fox. Í febrúar 1955 byrjaði hún leiklistarnám hjá Lee Strasberg í Actors Studio. Í janúar 

1956 var tilkynnt um nýtt samkomulag milli 20th Century Fox og Marilyn Monroe 

Productions. Mánuði síðar tilkynnti Marilyn samvinnuverk hennar og Sir Laurence 

Olivier, The Prince and the Showgirl. 29. júní 1956 giftist hún leikritaskáldinu Arthur 

Miller. Nokkrum vikum síðar fór hún til London til að hefja tökur á The Prince and the 

Showgirl. Í ágúst upplifir hún sitt fyrsta fósturlát sem tók mikið á hana. Nokkrum 

mánuðum síðar þann 29. október fékk hún þann heiður að hitta jafnaldra sinn, Elísabetu 

II bretadrottningu. Kvikmyndin The Prince and the Showgirl var frumsýnd um miðjan júní 

1957. Aðeins örfáum vikum liðnum upplifir hún annað fósturlát (Evans, 2005: tímalína). 

                                                      
37 Samkvæmt Marilyn var þetta eitt af ánægulegustum stundum lífs hennar (Meryman, 2007).  
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Í byrjun ágúst 1958 hófust tökur á Some Like It Hot og lauk í nóvember. Um miðjan 

desember missti hún enn einu sinni fóstur. Í mars 1959 var Some Like It Hot frumsýnd. Í 

mars 1960 hlaut Marilyn Golden Globe verðlaunin fyrir „besta leikkona í gamanmynd“ 

fyrir þá mynd. Í júlí 1960 byrjuðu tökur á The Misfits, sem þáverandi eiginmaður hennar 

skrifaði handritið af og er talið að persóna Marilyn, Roslyn, sé byggð á Marilyn sjálfri. Í 

enda ágúst fékk Marilyn taugaáfall38 á meðan tökum stóð yfir á The Misfits (Evans, 2005: 

tímalína). 

Þann 11. nóvember 1960 var tilkynnt um skilnað Marilyn og Arthurs Miller. 

Nokkrum dögum seinna, 16. nóvember, lést Clark Gable,39 mótleikari Marilyn í The 

Misfits, úr hjartaáfalli. Þann 20. janúar 1961 var gengið frá skilnaði hennar og Arthur 

Miller. Ellefu dögum síðar var The Misfits frumsýnd. 7. febrúar var Marilyn lögð inn á 

Payne Whitney Psychiatric sjúkrahúsið í New York, 11. febrúar er hún flutt á Columbia 

Presbyterian sjúkrahúsið með aðstoð fyrrverandi eignmanns hennar, Joe DiMaggio 

(Evans, 2005: tímalína). 

Í febrúar 1962 flutti hún inn í nýtt hús í Brentwood í Los Angeles. Í mars fékk hún 

Golden Globe verðlaunin „eftirlætiskvikmyndastjarna heims“. Í lok apríl hófust tökur á 

Something's Got to Give. Marilyn hafði verið mikið veik á meðan að tökum stóð og var 

kvikmyndaverið afar ósátt þegar hún fór 19. maí til að syngja afmælissönginn fyrir 

bandaríkjaforseta, John F. Kennedy, eftir mikla fjarveru á tökustað. Síðar varð þetta 

kvöld eitt af þekktustu viðburðunum í lífi Marilyn ásamt kjólnum sem hún klæddist við 

þetta tilefni. 36 ára afmælisdagurinn hennar 1. júní var síðasti vinnudagur Marilyn hjá 

Fox en 7. júní reka þau hana vegna samningsrofs (Evans, 2005: tímalína). Í viðtali lýsti 

Marilyn hvernig það væri komið við hana og leikara yrðu þeir veikir:  

How dare you get a cold! I mean, the executives can get colds and stay home 

forever and phone it in, but how dare you, the actor, get a cold or a virus. You 

know, no one feels worse than the one who's sick. I sometimes wish, gee, I wish 

they had to act a comedy with a temperature and a virus infection [...] This is 

                                                      
38 Tökur á kvikmyndinni hafði mikil áhrif á hjónaband Marilyn og Arthurs. Hann hafði skrifað söguna sem 
valentínusargjöf til hennar en persónan sem Marilyn er leikur, Roslyn, er mikið byggð á henni. Á meðan að 
tökum stóð var Arthur mikið að breyta handritinu og átti Marilyn nú þegar erfitt með að muna línur og 
bætti þetta ekki úr. Erfiðar tökur og var þetta síðasta fullkláraða kvikmynd Marilyn og samleikara hennar 
Clark Gable.  
39 Marilyn leit á hann sem föðurímynd vegna þess að hann leit eins út og maðurinn á ljósmyndinni sem 
móðir hennar sýndi henni af blóðföður hennar.  
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supposed to be an art form, not just a manufacturing establishment. The sensitivity 

that helps me to act, you see, also makes me react. An actor is supposed to be a 

sensitive instrument. Isaac Stern takes good care of his violin. What if everybody 

jumped on his violin? (Meryman, 2007). 

Hér er enn eitt dæmið um hvernig kvikmyndaverið kom fram við Marilyn og leikara. Á 

ferli sínum veiktist Marilyn reglulega og bætti þá ekki úr skák hve oft krafist var af henni 

að mæta þrátt fyrir veikindin. Marilyn sagði í viðtali að veikindin hefðu aðeins verið 

notuð til að hylma yfir raunverulegu ástæðuna, sem var að kvikmyndaverið var búið að 

eyða of miklum tíma og pening í kvikmyndina Cleopatra. Casillo vitnar í talsmann Fox: 

„No company can afford Monroe and Taylor.“ (Casillo, 2018: 265). 

Þann 20. júlí er Marilyn lögð inn á sjúkrahús vegna móðurlífsbólgu, 3. ágúst birtist 

síðasta viðtalið við hana í tímaritinu Life, 4. ágúst er síðasti dagurinn sem Marilyn sést á 

lífi. 5. ágúst kemur ráðskona Marilyn að líki hennar. Þann 8. ágúst er jarðaför Marilyn 

Monroe í Westwood Memorial Park kirkjugarðinum (Evans, 2005: tímalína). Það hefur 

alltaf ríkt mikil dulúð yfir því hvernig Marilyn Monroe dó. Niðurstaða krufningar var: 

„probable suicide“, og lokaniðurstaðan var: „acute barbiturate poisoning-ingestion of 

overdoes.“ (Spoto, 1994: 713; Morgan, 2012: 343). Marilyn lést vegna róandi- og 

svefnlyfja en er misjafnt hvort fólk telji það hafa verið óvart40 eða sjálfsmorð.41 Það er til 

mikið af samsæriskenningu í kringum dauða Marilyn, sumir kenna m.a. Kennedy 

fjölskyldunni eða öðrum42 um að hafa myrt hana (Summers, 1986: 345-347; Morgan, 

2012: 345-346) 

2.5 Tvíburinn Normarilyn: sjaldséða hliðin og kyntáknið 

Þar sem að Marilyn Monroe er fædd 1. júní er stjörnumerkið hennar tvíburi. Hún lýsti 

sjálfri sér að hún væri með tvö eðli, eins konar Jekyll og Hyde (Buchthal og Comment, 

2010: vii). Norma Jeane og Marilyn Monroe voru tvær sitthvorar persónur hennar. 

                                                      
40 Óvart innbyrt of margar svefntöflur ásamt óhóflegu magni af áfengi, liðið útaf og ekki vaknað aftur 
(Morgan, 2012: 343). 
41 Í fréttum var það strax tilkynnt að Marilyn Monroe hefði framið sjálfsmorð. Varð það til þess að konur 
og stelpur reyndu að fremja sjálfsmorð. Því miður tókst sumum þeirra það. Talið er að ástæðan hafi verið 
annars vegar, þær skildu hana og hvers vegna hún hefði tekið sitt eigið líf. Hins vegar, ef Marilyn sem er 
svona falleg getur ekki lifað hvernig á ég að geta það? (Morgan, 2012: 340). 
42 FBI, fólkinu í kringum Marilyn, þá húshjálpin og læknarnir eða Strasberg hjónin. Sagt var að Marilyn 
ætlaði að breyta erfðaskrá sinni þannig að Strasberg hjónin myndu ekki erfa hana vegna þess að þau 
aðstoðuðu hana ekki þegar henni var haldið á geðsjúkrahúsinu gegn hennar vilja (Morgan, 2012: 345-
346). 
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Kvikmyndaverið vildi aðeins sýna kvikmyndastjörnuna Marilyn en ekki hina mannlegri 

hlið, Normu Jeane. Hér verður farið aðeins yfir þessar andstæður og fleira sem lýsir 

Marilyn Monroe sem raunverulegri manneskju. 

2.5.1 Persona vs. person 

Í gegnum tíðin hefur oft verið minnst á muninn á milli Marilyn og Normu Jeane. Í 

sjálfsævisögu sinni minnist Marilyn sjálf á þetta með sögu um eina af ástæðunum fyrir 

því hversu sein hún átti til að vera:  

It isn't Marilyn Monroe in the tub but Norma Jean. I'm giving Norma Jean a treat. 

She used to have to bathe in water used by six or eight other people. Now she can 

bathe in water as clean and transparent as pane of glass. And it seems that Norma 

can't get enough of fresh bath water that smells of real perfume [hún átti til með 

að hella ilmvatni í baðið] (Monroe, 2007: 150). 

Marilyn er að dekra við Normu Jeane hliðina á sér og reyna að bæta upp fyrir það sem 

hún hlaut aldrei í æsku. Marilyn elskaði að fólk væri að bíða eftir henni á viðburði og 

væri spennt að sjá hana, henni fannst hún vera þráð. Í æsku var það öfugt, henni fannst 

að enginn vildi hana, ekki einu sinni móðir hennar. Marilyn lýsti því hvernig henni leið 

þegar hún var að fara á viðburði í My Story: „I get thrilled as if I were Norma Jean going 

to a party and not Miss Monroe. The later I am the happier Norma Jean grows” 

(Monroe, 2007: 150). Í síðasta viðtali sínu ræddi hún einnig um vandamál hennar að 

vera sein á viðburði:  

One of my problems happens to show: I'm late. I guess people think that why I'm 

late is some kind of arrogance and I think it is the opposite of arrogance. I also feel 

that I'm not in this big American rush, you know, you got to go and you got to go 

fast but for no good reason. The main thing is, I want to be prepared when I get 

there to give a good performance or whatever to the best of my ability. A lot of 

people can be there on time and do nothing, which I have seen them do, and you 

know, all sit around sort of chit chatting and talking trivia about their social life. 

Gable said about me, "When she's there, she's there. All of her is there! She's there 

to work." (Meryman, 2007). 

Marilyn fannst samtíminn vera að fara of hratt en hún vildi frekar taka sér sinn tíma og 

gera hlutina almennilega. Það er skondið hversu vel þetta viðhorf á við nútímann.  

Leiklistarkennarinn hennar Lee Strasberg minntist á það hvernig ytri persona og 

innri person Marilyn voru í minningaræðu sinni í jarðaför hennar:  
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Marilyn Monroe was a legend. In her own lifetime she created a myth of what a 

poor girl from a deprived background could attain. For the entire world she became 

a symbol of the eternal feminine. But I have no words to describe the myth and the 

legend. I did not know this Marilyn Monroe. We gathered here today, knew only 

Marilyn – a warm human being, impulsive and shy, sensitive and in fear of 

rejection, yet ever avid for life and reaching out for fulfillment (Buchthal og 

Comment, 2010: 231). 

Aðeins nánustu vinum Marilyn var boðið í jarðaförina sjálfa og er það líklega fólkið sem 

þekkti manneskjuna Marilyn en ekki persónuna (e. persona) sem Marilyn Monroe var.  

2.5.2 Kyntákn 

Í gegnum feril Marilyn má marka nokkur atvik43 þar sem kynþokki hennar var í 

brennidepli en frægasta dæmið er líklegast þegar Marilyn var sett á forsíðu fyrsta 

tölublaðs Playboy í desember 1953 án hennar vitundar. Í blaðinu var mynd af henni 

naktri sem birtist í nektardagatali, eins og var rætt var í kafla 2.4 hér fyrir ofan. Annað 

dæmi væri hið fræga pilsatriði í The Seven Year Itch sem olli usla á sínum tíma þar sem 

að konur beruðu sig ekki svona mikið. Mikill múgæsingur og fjölmiðlafár myndaðist í 

kringum málið sem er álitið hafa verið síðasta hálmstráið sem leiddi til skilnaðar Marilyn 

og Joe DiMaggio.  

Í Tízkubókinni frá árinu 1963 er rætt um sígilt vaxtarlag: „Til er margskonar 

„vaxtarlag“, er aðdáun vekur, allt frá „kynbombu“-vaxtarlagi kvikmyndadísa eins og 

Marilyn Monroe, Enita Ekberg og Gina Lollobrigida til fyrsta flokks sýningarstúlkna [...] 

hvert vaxtarlag getur verið fagurt á sinn hátt“ (Young, 1963: 38). 

Marilyn var í raun blessuð og bölvuð vegna líkamsvaxtarlags síns, kynbombu-

vaxtarlag eða stundarglas-vaxtarlagið, hún gat í raun ekkert að því gert hvernig 

náttúrulegt vaxtarlag hennar var og hafði því í raun enga stjórn yfir hlutgervingu sinni 

sem kyntákn. Marilyn var einnig náttúrulega kynþokkafull og í sjálfsævisögu sinni segir 

hún frá atviki þar sem henni er í raun sagt að hún þurfi ekki að leika, bara að standa fyrir 

framan myndavélina44 en hún vissi að hún hefði þennan eiginleika frá náttúrunnar hendi 

eins og hún segir frá í síðasta viðtalinu: 

                                                      
43 Árið 1952 fór Marilyn í myndatöku á vegum kvikmyndaversins til að sanna að hún myndi meira að segja 
líta vel út í kartöflupoka. 
44 „You are a young woman who gives off sex vibrations-no matter what you are doing or thinking. The 
whole world has already responded to those vibrations [...] you can make a fortune just standing still or 
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I don't mind being burdened with being glamorous and sexual. But what goes with 

it can be a burden. I feel that beauty and femininity are ageless and can't be 

contrived, and glamour, although the manufacturers won't like this, cannot be 

manufactured. Not real glamour; it's based on femininity. I think that sexuality is 

only attractive when it's natural and spontaneous (Meryman, 2007). 

Hér sést einnig glögglega hversu á undan Marilyn var sínum samtíma í því hvernig hún 

heldur því fram að ekki sé hægt að fjöldaframleiða allt. Síðar í viðtalinu ræðir hún um 

skoðun sína á að vera talin vera kyntákn:  

I never quite understood it, this sex symbol. I always thought symbols were those 

things you clash together! That's the trouble, a sex symbol becomes a thing. I just 

hate to be a thing. But if I'm going to be a symbol of something I'd rather have it 

sex than some other things they've got symbols of! (Meryman, 2007). 

Marilyn kemur hér inn á það að vera hlutgerð og að hún hati að vera hlutur en sættir sig 

við að vera kyntákn þurfi hún að hafa táknmynd yfirhöfuð. Í bókinni Heavenly Bodies: 

Film Stars and Society ræðir Richard Dyer um Marilyn Monroe og kynvitund (e. 

sexuality). Dyer ræðir hvernig samasemmerki var sett á milli Marilyn og kynvitundar: „a 

message that ran all the way from what the media made of her in the pin-ups and 

movies to how her image became a reference point for sexuality in the coinage of 

everyday speech” (Dyer, 2004: 20). Svo mikil var áherslan á kynvitund Marilyn að hún 

varð eiginlega þekkt orð á heimilinu fyrir kynlíf (Dyer, 2004: 23). Eins og sést hér fyrir 

ofan í orðum Marilyn þá virðist hún ekki alveg vita í hvorn fótinn hún eigi að stíga 

varðandi stöðu sína sem kyntákn og ræðir Dyer það:  

Monroe herself was a taboo breaker, from riding the scandal of the nude Golden 

Dreams calendar to showing her nipples in her last photo session with Bert Stern 

and doing a nude bathing scene in the unfinished Something's Got To Give, unheard 

of for a major motion picture star (Dyer, 2004: 26). 

Marilyn var ef til vill ekki hrifin af því að vera gerð að táknmynd kynlífs en hún var með 

náttúrulegan kynþokka eins og hún sagði sjálf. Marilyn var hlutgerð sem kyntákn en 

                                                                                                                                                              

 

 

 

moving in front of the cameras and doing almost no acting whatsoever [...] “I don't want that,” I said.” 
(Monroe, 2007: 173). 
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með þeim nektaratriðum og ljósmyndatökum sem hún tók þátt í sjálfviljug sýndi hún að 

það var í raun hún sem var stjórnvöllinn. Mögulega var hún ósjálfrátt að brjótast í 

gegnum múrinn og ögra kvikmyndaverunum og heiminum með því að vera hún sjálf. 

Henni leið vel í líkama sínum og virtist hafa verið afar sjálfsörugg með útlit sitt. Að auki 

hefur oft verið talað um að henni hafi liðið best fyrir framan myndavélina og að 

myndavélin hafi hreinlega elskað hana. Casillo ræðir hvernig Marilyn var að reyna að 

breyta ímynd sinni 1962: 

Marilyn was desperately trying to convince the public - and herself - that she was 

more than a sex symbol. The interviews gave she to magazines that summer clearly 

illustrated her divided mind. “I'm not only proud of my firm bosom,” […] I'm going 

to be proud of my firm characters.” (Casillo, 2018: 271). 

Ljósmyndarinn Bert Stern óskaði eftir að taka myndir af Marilyn fyrir Vogue. Hún 

samþykkti strax, sérstaklega þar sem að hún hafði aldrei birst í tískutímaritinu sem er og 

var þekkt fyrir stíl og fágun. Ljósmyndirnar voru síðar kallaðar „The Last Sitting“ en þær 

voru teknar yfir nokkrar myndatökur (e. 

sessions). Stern viðurkenndi mörgum 

árum seinna að fyrir fyrstu myndatökuna 

hafi hann ætlaði sér að taka ljósmyndina 

sem myndi skilgreina Marilyn Monroe og 

sagði: „How else could it be the definitive 

photo of Marilyn Monroe if she wasn't 

naked?“ Hún hafði þó ekki samþykkt 

áætlun hans né vitað af henni fyrr en 

hún mætti á staðinn (Casillo, 2018: 271-

272; Spoto, 1994: 660-661).  

Fyrir fyrstu myndatökuna, þann 23. 

júní, óskaði Marilyn eftir að það yrðu 

þrjár flöskur af kampavíninu Dom 

Pérignon á tökustaðnum. Stern pantaði 

kassa. Er Marilyn kom á tökustað og var 

að mála sig tók hún eftir slæðum og 

skartgripum. Það var þá sem hún komst 

Mynd 1 Mynd af Marilyn Monroe úr fyrri 
myndatökunni með Bert Stern í júní 1962. Hér 
sést til dæmis í örið. 
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Mynd 2 Einnig mynd af Marilyn Monroe í fyrri myndatökunni með Bert Stern í júní 1962. Hér 
sjást áhrif sterka ljóssins. Einnig má sjá hýjunginn (e. peach fuzz) sem hún var þekkt fyrir að 
neita að fjarlægja. Með andlitskremi veitti hann henni aukinn ljóma í kvikmyndum.  

að áætlun Stern. Eftir að hann og fleiri náðu að sannfæra hana samþykkti hún að sitja 

fyrir nakin.45  

Á meðan að myndatökunni stóð notaði Stern stundum afar skær ljós sem drógu 

fram alla galla.46 Samtímafólk Marilyn sögðu seinna hversu illa hún leit út og að hún 

hefði á þessum tíma verið orðin alltof grönn. Áður fyrr hefði hún borðað almennilega en 

á þessum tíma samanstóð mataræði hennar af harðsoðnum eggjum og kampavíni. 

Casillo veltir fyrir sér hvort að þráhyggja hennar á að léttast hefði verið vegna þess að: 

„the voluptuous bodies of the 1950s – an ideal she helped create-were considered 

nostalgic by 1962.“ (Casillo, 2018: 271-276; Spoto, 1994: 660-661).  

                                                      
45 Casillo: „Imagine her confusion: one day she was on the phone with Brando talking about Macbeth; the 
next Vogue was askingwas asking her to pose naked. Marilyn was flattered, horrified, honored, excited, 
offended, and elated-all at the same time. Marilyn delighted in showing her body, but wasn't she 
supposed to be working on a new image? “ (casillo, 2018: 273). 
46 „When Stern used sharper lighting and his camera moved in close with a stark approach, the results 
were at times unflattering, and could be penetrate and exposed he enigmatic phenomenon that was 
Marilyn Monroe, to demystify her beauty. The bright lighting he chose at times exaggerated her laugh 
lines, pores, freckles, bleach-damaged hair, and the soft down on her face. Often one's eye goes to the 
scar on her belly; the angry slash that she was so self-conscious about and was assured would be 
retouched was never retouched.“ (Casillo, 2018. 275).  
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Mynd 3 Marilyn Monroe í seinni myndatökunni með Bert Stern í júlí 
1962. 

Vogue voru ekki 

ánægð með fyrstu 

myndatökuna og 

fannst það ekki passa 

við ímynd tímaritsins. 

Vogue vildi sjá Marilyn 

í hátískufatnaði og var 

önnur myndataka 10. 

júlí. Casillo lýsir 

myndatökunni: „This 

session seemed to be 

more in tune with the 

direction in which 

Marilyn hoped her 

image was going-

stylish and 

sophisticated. […] Now 

Marilyn understood 

the value of fashion as part of her new maturing image.“ (Casillo, 2018: 278). Hægt er 

að sjá muninn á þessum tveimur myndtökum á myndum 1-3 og einnig í viðauka 1 og 2.  
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3 Marilyn í poppmenningu: áhrif og birtingamynd 

Líkt og hefur komið fram þá lést Marilyn Monroe í byrjun ágúst 1962 aðeins 36 ára. Í 

dag, meira en hálfri öld eftir andlát hennar, má enn sjá andlit hennar út um allt og kaupa 

vörur tengdum henni. Í þessum kafla verður farið yfir áhrif hennar á poppmenningu og 

hvernig Marilyn hefur endurspeglast í henni ásamt fjöldamenningu og 

verslunarmenningu. Í fyrsta hluta verður farið almennt yfir áhrif hennar á hina almennu 

poppmenningu, list, tónlist og þess háttar ásamt birtingamynd hennar, í kvikmyndum. Í 

öðrum hluta verður farið yfir Marilyn sem söluvöru, hver hefur réttin á að selja vörur 

með mynd af henni? Er einhver sem á réttinn? Ef svo er, er honum fylgt eftir eða er 

Marilyn orðin hluti af almenningseign (e. public domain). Í lokin verður svo fjallað um 

Marilyn sem söluvöru en í öðru samhengi, alvöru hlutir sem voru í eigu Marilyn Monroe 

sjálfrar og seldir á uppboði svo fólk geti bókstaflega eignast hluta af henni og eigum 

hennar. 

3.1 Marilyn í list 

Marilyn hefur orðið mörgum listamönnum innblástur. Helsta dæmið væri líklega 

popplistamaðurinn Andy Warhol. Mun ég nefna áhrif Marilyn á hann og öfugt í fyrri 

hluta. Í seinni hluta mun ég ræða um vefskrítlur sem hægt væri að deila um hvort eigi að 

telja sem list. Mun ég ræða um vefskrítlur sem list vegna þess að þeir sem búa til 

vefskrítlur, sem er oftar en ekki almenningur, eru í raun og veru listamenn á sinn eigin 

hátt.  

3.1.1 Popplist 

Rétt eftir andlát Marilyn hóf listamaðurinn Andy Warhol, sem var þekktur fyrir popplist 

(e. pop art), að vinna að verkum með Marilyn í aðalhlutverki og fjöldamenningu/ 

fjöldaneysluhyggju:  

Andy Warhol begins to produce multiple works that have the actress as the 

main character. And the fact is that this pop art’s master was so interested 

in showing in his works mass consumer products that he couldn’t miss the 

chance to show the actress as another product of the popular culture and 

this way created a speech about youth, evolution and death itself, as we can 

https://www.artetrama.com/en/artists/andy-warhol-sunday-b-morning
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see on his first work about the actress “Marilyn diptych” (Andy Warhol: 

Marilyn series, 2014). 

Diptych47 sem var eins konar 

altarismynd eða hjaratafla sem 

skiptist í tvennt og hægt að loka 

sem bók (A. S. Hornby, 2005: 

428). Listaverk Warhol var 

tvískipt, en sama myndin48 af 

Marilyn notuð og margfölduð. 

Annar hlutinn var með myndum 

af Marilyn í lit en hinn hlutinn var 

í svart og hvítu. Átti það að 

tengja líf og dauða Marilyn. Tvískiptin voru notuð til að endurspegla snið sem er oftast 

notað í trúarlegum tilgangi. Það var gert til að tengja Marilyn við trú og vísað í dýrkunina 

(e. idolization) á Marilyn Monroe (Analysis: Andy Warhol's Marilyn Monroe Series (1962, 

1967), án árs).  

Andy Warhol gerði um 50 verk með sömu myndinni af Marilyn og meðal þeirra 

verka var eitt kallað Marilyn Series þar sem hann notaði tíu mismunandi afbrigði af litum 

með sigtiprentunartækni (e. screenprinting technique). Nokkur mismunandi tíu mynda 

sett í mismunandi litaafbrigðum voru framleidd. (Andy Warhol: Marilyn series, 2014). 

Þessar myndir hafa orðið afar vinsælar og birtast oft í tengslum við Marilyn Monroe. 

Verk Warhol af Marilyn hafa átt stóran hlut í að móta ímynd hennar í poppmenningu. 

Að sama skapi hafa þau einnig haft mikil áhrif á ímynd Warhol sjálfs í listsköpun. 

3.1.2 Vefskrítlur (e. memes) 

Vefskrítla (e. meme) er oftast mynd með texta sem er með eiginleika kímni sem er búin 

til og birt á internetinu. Vefskrítlur geta valdið æði (e. trend) þar sem fólk keppist við að 

búa til fyndnustu og skemmtilegustu útfærsluna af sama grunninum og birta hana svo á 

                                                      
47 Diptych: a painting, especially a religious one, with two wooden panels that can be closed like a book 
(A. S. Hornby, 2005: 428).  
48 Mynd af Marilyn Monroe frá tökum á Niagara (1953) sem var tekin af Gene Korman (Andy Warhol: 
Marilyn series, 2014). 

Mynd 4 Diptych/Tvískipt Marilyn Monroe eftir Andy 
Warhol. 

https://www.artetrama.com/en/printmaking/serigraphy
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samfélagsmiðlum. Nýlega varð Marilyn Monroe hluti af svokölluðu æði þar sem það var 

enn einu sinni vitnað rangt í hana og var sú setning grunnur að vefskrítlunni. Setningin 

sem er oft kennt við Marilyn hljómar svona: 

I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and 

at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as 

hell don't deserve me at my best (If You Can't Handle Me at My Worst, án árs). 

Úr þessari setningu varð æði að gera vefskrítlu með andstæðum. Fólk gerði margar 

útfærslur af textanum og yfirfærði á hinar ýmsu vegu (If You Can't Handle Me at My 

Worst, án árs). Í viðauka 3 er hægt að sjá mismunandi útfærslur af vefskrítlum en hér 

fyrir neðan má sjá dæmi af nokkrum útfærslum af æðinu: 

  

  

Mynd 5 hér er vitnað í upprunalegu 
og endurgerðina á kvikmyndinni It. 

Mynd 6 hér er grunnurinn til staðar 
og myndir af Britney Spears í 
misgóðu ástandi notaðar. Einnig er 
hér gert grín af því hvernig það er 
hægt að vitna vitlaust í alla. 

Mynd 8 Netflix tók þátt. Mynd 7 Byggt á kvikmyndinni Moana. 

https://knowyourmeme.com/memes/if-you-cant-handle-me-at-my-worst
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3.2 Marilyn í tónlist 

Marilyn Monroe hefur ekki aðeins haft áhrif á eða sést í listaverkum heldur einnig í 

tónlist. Frægasta dæmið er líklega lag Elton John Candle in the Wind. Hér er brot af 

textanum49 sem byrjar á „Goodbye Norma Jean“: 50 

[...] it seems to me you lived your life 

Like a candle in the wind 

Never knowing who to cling to 

When the rain set in 

And I would have liked to have known you 

But I was just a kid 

Your candle burned out long before 

Your legend ever did 

[...] 

Goodbye Norma Jean 

From the young man in the 22nd row 

Who sees you as something more than sexual 

More than just our Marilyn Monroe 

[...] 

Loneliness was tough 

The toughest role you ever played 

Hollywood created a superstar 

And pain was the price you paid 

[...] 

Even when you died 

Oh the press still hounded you 

                                                      
49 Textinn í heild sinni má finna í viðauka 5. 
50 Þegar Marilyn var kölluð Norma Jeane átti hún stundum til meða að sleppa að skrifa e-ið í enda Jeane. 
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Mynd 9 líklega ein frægasta tilvitnunin sem er 
ekki eftir Marilyn Monroe. 

All the papers had to say 

Was that Marilyn was found in the nude [...]  

(„Candle in The Wind“, án árs). 

Lag og texta sömdu Elton John og Bernie Taupin árið 1973. Textinn sagður frá 

sjónarhorni aðdáanda sem sér hina raunverulegu manneskju á bakvið ofurstjörnuna, sér 

viðkvæmu manneskjuna og líkir henni við kerti sem flöktir í vindinum. Einnig er minnst á 

hvernig goðsögn hennar hefur lifað áfram lengur en hún sjálf. Hvernig fjölmiðlar hrelltu 

hana, jafnvel eftir dauða, og það sem skipti mestu fyrir þá var að hún fannst nakin.51 

Þetta lag var svo yfirfært með uppfærðum texta fyrir jarðaför Díönu prinsessu sem Elton 

John söng í og bar lagið þá heitið Englands Rose, en eins og vitað er þá hrelltu 

fjölmiðlarnir Díönu prinsessu.  

Marilyn Monroe og Díana prinsessa áttu reyndar margt sameiginlegt sé það skoðað 

betur, þær tilheyrðu til dæmis báðar almenningi. Díana var kölluð prinsessa fólksins og 

Marilyn talaði um fólkið í síðasta viðtalinu sínu: „I want to say to the people, if I am a 

star, the people made me a star. No studio, no person, but the people did“ (Meryman, 

2007). 

Þrátt fyrir að lag Eltons John nái að 

lýsa manneskjunni á bakvið Marilyn 

Monroe afbragðs vel þá eru samt til lög 

sem mistekst þetta og vitna vitlaust í 

Marilyn, sem hún vildi alls ekki.52 Eitt af 

þessum lögum er Marilyn Monroe eftir 

Nicki Minaj. Upplýsingarnar sem Nicki 

byggir textann sinn á er úr tilvitnun sem 

er ranglega bendluð við Marilyn (sjá 

mynd 9). Hægt er að bera saman röngu tilvitnunina við texta Nicki Minaj:  

                                                      
51 Það er nokkuð almenn þekking að það sé talið að Marilyn hafi sofið nakin eða aðeins sofið í/með Chanel 
N°5, því henni fannst of klúrt að segja nakin (https://www.youtube.com/watch?v=r6AtDQZ8K28). 
52 Í viðtalið hjá Maurice Zolotow sagði Marilyn: „Please quote me right“. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r6AtDQZ8K28


50 

I can be selfish 

Yeah, so impatient 

Sometimes I feel like Marilyn Monroe 

I'm insecure 

Yeah, I make mistakes 

Sometimes I feel like I'm at the end of the road 

[...] 

Call it a curse 

Or just call me blessed 

If you can't handle my worst 

You ain't getting my best 

Is this how Marilyn Monroe felt felt felt felt? 

Must be how Marilyn Monroe felt felt felt felt  

("Marilyn Monroe“, án árs). 

Nicki Minaj setur tilvitnun sem hún telur vera eftir Marilyn Monroe í söngtexta, aðlagar 

að sjálfri sér og veltir því svo fyrir sér hvort að Marilyn Monroe hafi liðið eins og henni 

sjálfri líður. Hún setur sig í spor Marilyn og samsamar sig henni. Tilvitnunin sem er haldið 

að sé eftir Marilyn, en er það í raun ekki, er orðin hluti af arfleifð Marilyn.  

Madonna er þekkt fyrir að hafa byggt mikið af sinni ímynd á Marilyn Monroe og 

fleiri vinsælum kvikmyndastjörnum fyrri tíma. Madonna byggði tónlistarmyndbandið við 

Material Girl mikið á söngatriði Marilyn Diamonds are a Girl's Best Friend úr 

kvikmyndinni Gentlemen Prefer Blondes frá 1953. En í tónlistarmyndbandinu er 

Madonna klædd eins og Marilyn. Í laginu Vogue eftir Madonnu minnist hún á helstu 

stjörnur fyrri tíma, einskonar virðingarvottur til þeirra: 

Greta Garbo, and Monroe 

Dietrich and DiMaggio 

Marlon Brando, Jimmy Dean 

On the cover of a magazine 
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[...] 

They had style, they had grace 

[...] 

("Vogue", án árs). 

Lag Madonnu er gott dæmi um hvernig Marilyn hefur verið steypt í sögubækurnar sem 

ein af þeim stóru. Eitt annað lag sem minnist á Marilyn Monroe en þó á minni skala er 

lagið The Lady Is A Vamp eftir Spice Girls sem voru þekktar fyrir stúlkukraft (e. girl 

power) á tíunda áratugnum. Lagið fjallar um nýju sterku stelpuna en minnast á stjörnur 

poppmenningar fyrri ára, líkt og Madonna. Þær nefna nokkrar stjörnur og einkenni 

þeirra en svo kemur þessi setning: „That's all in the past, legends built to last but she's 

got something new she's a power girl in a 90's world and she knows just what to do.“ 

Þær virða fólkið sem kom á undan þeim en vara við að nýir tímar séu framundan. Í 

hluta53 textans er vitnað í Marilyn Monroe en þó án þess að hún sé nefnd beint með 

nafni:  

Jackie O 

We loved her so 

Sorry Mr President as far as we know 

Norma Jean had a Seven Year Itch 

Some Like It Hot to a fever pitch 

("The Lady Is A Vamp", án árs). 

Hér er á lúmskan hátt verið að vitna í orðróm um framhjáhald Marilyn Monroe við 

bandaríkjaforseta, John F. Kennedy sem var giftur Jackie Kennedy, síðar Jackie Onassis. 

Seinni hlutinn gæti verið að vísa í framhjáhaldið eða hjónaband Marilyn Monroe við 

handboltastjörnuna Joe DiMaggio með því að nota fyrra nafn hennar, Norma Jean. 54 

Kvikmyndir hennar eru notaðar í orðaleik þar sem að Seven Year Itch fjallar um 

„kláðann“55 til að halda framhjá sem kemur eftir sjö ára í hjónabandi en er þetta einnig 

                                                      
53 Hægt er að nálgast textann í heild sinni í viðauka 6. 
54 Þegar Marilyn Monroe giftist Joe DiMaggio hét hún en löglega Norma Jeane og tók eftirnafn hans, 
DiMaggio. 
55 Grái fiðringurinn. 
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kvikmyndin sem er talin hafa endaði hjónaband hennar og DiMaggio. Some Like It Hot 

gæti verið túlkað sem annar orðaleikur þar sem að hér er einnig titill á vinsælli mynd 

Marilyn og jafnvel síðasti hátindurinn í kvikmyndaferli hennar og því orðið fever pitch 

notað eins og það er skilgreint í Oxford orðabókinni: „a very high level of excitement or 

activity“ (A. S. Hornby, 2005:567).  

Marilyn Monroe birtist ekki aðeins í lagi Spice Girls heldur einnig í kvikmynd þeirra 

Spice World sem kom út 1997. Í gegnum myndina er mikið um beinar og óbeinar56 

tilvísarnir í Marilyn Monroe. Í einu atriðinu í myndinni klæða Spice Girls sig upp sem 

frægar stjörnur fyrri tíma, flestar sem nefndar voru í The Lady Is A Vamp laginu. Þar á 

meðal er Geri Halliwell, Ginger, klædd upp sem Marilyn Monroe í hvíta kjólnum úr The 

Seven Year Itch. Það er þó ekki eina dæmið þar sem er minnst á Marilyn Monroe í 

kvikmynd og þá í samanburði við Jackie Kennedy.57 

Enn er verið að vitna í Marilyn Monroe í tónlist í dag. Nýjustu dæmin sem ég hef 

tekið eftir eru bæði lög frá plötum sem komu út árið 2018. Fyrsta dæmið er lag Mariah 

Carey ásamt Slick Rick og Blood Orange Giving Me Life: „Feeling myself like I'm Norma 

Jeane“ ("Giving Me Life", án árs). Mariah Carey er þekkt sem mikill aðdáanda Marilyn og 

gæti mögulega verið að vitna í hvernig Marilyn Monroe skiptist í raun í tvær persónur, 

Marilyn og Normu Jeane. Líkt og var fjallað um í kafla 2.5 um upplifun Marilyn á því 

hvernig hún upplifði sig sjálfa sem annars vegar stjörnuna Marilyn Monroe og hinsvegar 

sem stelpuna sem enginn vildi, Normu Jeane.  

Hitt lagið er eftir Lily Allen ásamt Burna Boy og heitir Your Choice og hljómar 

setningin svona: „Girl, I'm not speaking no more. I know you're bad like Marilyn Monroe. 

I see fire in your love.“ Hér er vitnað í Marilyn sem slæma og hægt að túlka það á 

margvíslega vegu, til dæmis að hún hafi verið frumkvöðull og ekki hlustað á 

kvikmyndaverin, farið sína eigin leið eða að það sé verið að tala um kynþokka Marilyn og 

hversu mikið hún barðist fyrir auknu kynfrelsi kvenna ("Your Choice", án árs). 

                                                      
56 Í einu atriðinu er verið að tala um að gera kvikmynd með Spice Girls í aðalhlutverki og annar spyr hvort 
þær geti leikið og hinn segir á móti: „What act?! Did anyone care if Marilyn Monroe could act, all they 
cared was is she in focus“.  
57 Í kvikmyndinni Legally Blonde (2001) er verið að segja upp Elle, aðalkarakternum og er ástæða kærasta 
hennar: „If I'm going to be a senator well I need to marry a Jackie not a Marilyn“ og hlær og svar hennar 
er: „So you are breaking up with me because I'm… too blonde?!“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=yfy4and2vPg&feature=youtu.be&t=99). 

https://www.azlyrics.com/lyrics/mariahcarey/givingmelife.html
https://www.youtube.com/watch?v=yfy4and2vPg&feature=youtu.be&t=99
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3.3 Táknmyndir og hlutgerving  

Íslensk rannsókn var gerð í maí 2018. Rannsóknin er meistararitgerð í menningarfræði 

eftir Díönu Sjöfn Jóhannesdóttur. Ritgerðin ber heitið Táknmyndir kynþokkans: frá 

Marilyn Monroe til Kim Kardashian - Um aukna sjálfsmiðlun einstaklinga á 

samfélagsmiðlum og meðvitaða og ómeðvitaða sjálfshlutgervingu á líkama og persónu í 

kjölfarið. Marilyn Monroe er miðpunktur þessarar rannsóknar ásamt nútímastjörnunni 

Kim Kardashian-West. Samantekt Díönu á ritgerðinni hljómar svona:  

Ritgerðin fjallar um miðlun á sjálfi á samfélagsmiðlum og hvernig einstaklingurinn 

nýtir sér fyrirframgefnar ímyndir og táknmyndir úr dægur – og 

frægðarmenningunni og frá öðrum fjölmiðlum í sjálfsmiðlun sinni. Gert verður grein 

fyrir því hvernig notendur myndrænna samfélagsmiðla á borð við Instagram eru 

með notkun sinni að hlutgera sjálfan sig. Skoðuð verður kerfisbundin hlutgerving á 

kvenlíkamanum í fjölmiðlum í ljósi frægðarmenningar samfélagsins og sjónum þá 

aðallega beint að stærstu kyntáknum dægurmenningarinnar, þeim Marilyn Monroe 

og Kim Kardashian. Reynt verður síðan að svara því hvers vegna ungar konur 

ákveða að hlutgera eigin líkama og eigin persónu gagngert með miðlun sinni á 

samfélagsmiðlinum Instagram þrátt fyrir að samfélagsmiðlar eigi að færa notendum 

sínum tiltekið frelsi (Díana Sjöfn Jóhannsdóttir, 2018: 1). 

Díana ber saman tvö afar þekkt kyntákn poppmenningar frá gjörólíku tímabili. Marilyn 

Monroe frá sjötta áratugnum þar sem aðeins tímarit voru til staðar til að birta slúður og 

ljósmyndir og aðdáendur höfðu lítið aðgengi að hinni raunverulegu Marilyn Monroe. 

Þeir aðdáendur sem bjuggu ekki nálægt henni höfðu aðeins val á að fylgjast með henni í 

kvikmyndum, sjónvarps- og tímaritsviðtölum. Á hinn bóginn var litið á Kim Kardashian-

Wests sem hefur í raun skapað feril sinn og haldið honum gangandi með því að stjórna 

ímynd sinni í gegnum samfélagsmiðla og raunveruleikasjónvarp. Aðdáendur fá miklu 

meira aðgengi að Kim og paparazzi ljósmyndarar eru miklu ágengari en á tímum 

Marilyn. Marilyn átti einnig erfiðara með að stjórna frásögn sinni í fjölmiðlum, Kim getur 

birt yfirlýsingu á Instagram sekúndum eftir að hún hefur skrifað hana og fjölmiðlar geta 

svo dreift henni áfram en allir hafa samt aðgang að frumheimildinni - yfirlýsingu Kim 

Kardashian-West á Instagram síðu hennar - þannig að almenningur getur túlkað hana 

sjálfur, enginn millimaður.  

Marilyn átti erfitt með að stjórna ímynd sinni í fjölmiðlum nema með viðtölum en 

jafnvel þá var hægt að vitna rangt í hana eða mistúlka hana. Í síðasta viðtalinu hennar 

eru síðustu orð hennar á upptökunni: „Please don't make me look like a joke [hlær]“ en 
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Mynd 10 Hér má sjá dæmi um Marilyn í nútíma 
auglýsingu. Myndin er tekin í hléi á 
kvikmyndasettinu fyrir kvikmyndina Gentlemen 
Prefer Blondes. Coca-Cola að „monta“ sig að hafa 
kysst Marilyn.  

viðtalið fjallaði um Marilyn og hennar sjón á frægð. Í viðtalinu sagði hún einnig: „[…] you 

can read about yourself, somebody else's ideas about you, but what's important is how 

you feel about yourself - for survival and living day to day with what comes up“ 

(Meryman, 2007). Marilyn talaði oft um hvernig henni fannst hún vera eign almennings, 

líkt og var rætt í kafla 3.2 í samanburði við Díönu Prinsessu. Í sjálfsævisögu sinni ræðir 

hún þetta nánar og er áhugavert að orðið almenningur er skrifað með stórum staf:  

I knew I belonged to the Public and to the world, not because I was talented, or 

even beautiful but because I had never belonged to anything or anyone else. The 

Public was the only family, the only Prince Charming and the only home I had ever 

dreamed of (Monroe, 2007: 159). 

Sýn hennar endurspeglar líka hvernig æska hennar hafði mikil áhrif á hana á 

fullorðinsaldri. Á meðan að Marilyn var enn á lífi upplifði hún sig sem hlut: „sometimes 

I'm invited places to kind of brighten up a dinner table like a musician who'll play the 

piano after dinner, and I know you're not really invited for yourself. You're just an 

ornament“ (Meryman, 2007). Í raun er sorglegt að sjá hvernig hún var hlutgerð og fékk 

ekki að njóta sín betur sem manneskja og sem hún sjálf. Í sama viðtali er önnur merkileg 

setning sem hún segir: „It's nice to be included in people's fantasies but you also like to 

be accepted for your own sake. I don't look at myself as a commodity, but I'm sure a lot 

of people have,“ (Meryman, 2007). Hér ræddi hún um upplifun sína að fá ekki að vera 

hún sjálf heldur aðeins ímyndun fólks, að hún að líti ekki á sjálfa sig sem söluvöru (e. 

commodity). Í dag eru hlutir í 

tengslum við hana vinsælar 

söluvörur og í raun hún sjálf vinsæl 

söluvara.  

3.4 Marilyn sem söluvara 

Nánast hvert sem litið er í dag er 

hægt að reka augun í söluvöru í 

tengslum við Marilyn Monroe. Hvort 

sem það sé fatnaður, skraut, styttur, 

veggspjöld, snyrtivörur eða í raun 

hvað sem er. Þetta eru þó ekki allt 
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Mynd 11 Snyrtivörurlína MAC 
tileinkuð Marilyn. 

vörur sem eru unnar í samstarfi með búi (e. estate) Marilyn Monroe, The Estate of 

Marilyn Monroe, og líklega ómögulegt að reyna að stjórna öllum þeim vörum sem eru 

framleiddar í tengslum við hana.  

Búið var í eigu Anna Strasberg, seinni eiginkonu Lee Strasberg, en líkt og hefur 

komið fram áður þá arfleiddi Marilyn Monroe Lee og Paulu Strasberg58 að 

meirihlutanum af sínum eigum. Þegar Lee59 féll frá þá erfði Anna eigur hans og þar með 

bú Marilyn Monroe. Anna Strasberg réð CMG Worldwide til að stjórna búi Marilyn en 

þau sérhæfa sig í að sjá um bú frægra látinna stjarna. Þau sjá um að veita fyrirtækjum 

réttindi til að nota og búa til Marilyn Monroe vörur. Mark Roesler, framkvæmdastjóri 

CMG, segir hér frá dæmum að þeim verkefnum: "We did hundreds and hundreds of 

programs with companies like Mercedes-Benz to Coca-Cola to fragrance, clothing, 

giftware, collectibles, paper products, things like that," (Blair, 2014). Sjá myndir 10 og 11 

sem dæmi um verkefnin.  

Nokkrum árum síðar seldi Anna Strasberg það 

sem var eftir af búi Marilyn til nýs fyrirtækis, ABG 

(Authentic Brands Group) árið 2010.60 

Framkvæmdastjóri ABG, Jamie Selter sagði að ABG 

ætlaði að uppfæra og hreinsa vörurúrval Marilyn 

Monroe frá: „trinkets to cosmetic lines, spas, salons 

and apparel“ eða frá minjagripum í meðal (e. mid-

tier) lúxus vörur og nefndi þá verandi samstarfaðila 

Dior, Dolce & Gabbana, MAC Cosmetics61 og 

Marilyn Monroe Cafes (hágæða kaffihúsakeðju) 

(Weisman, 2012). ABG ákváðu einnig að setja meiri 

áherslu á stafræna ímynd Marilyn Monroe og í mars 2011 var Marilyn Monroe komin á 

Twitter með sannan aðgang (e. verified account), hún er einnig á Facebook, Instagram 

og Pinterest ásamt því að vera með sína eigin vefsíðu, MarilynMonroe.com (Weisman, 

                                                      
58 Lést 1966. 
59 Lést 1982. 
60 Anna Strasberg er minnihluta félagi í fyrirtækinu.  
61 Ég á eina vörur úr förðunarlínunni sem MAC gaf út til heiðurs Marilyn Monroe. Á pakkningunni stendur: 
Marilyn Monroe™: Rights of publicity and persona rights: The Estate of Marilyn Monroe, LLC. www. 
MarilynMonroe.com. Photograped by Milton H. Green © 2012 Joshua Greene.  
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2012). Með stafrænni tækni var einnig hægt að endurlífga Marilyn Monroe eins mikið 

og hægt er með því að birta stafræna útgáfu af Marilyn Monroe í ilmvatnsauglýsingu hja 

Dior62 ásamt Charlize Theron og tveimur látnum stjörnum, Grace Kelly og Marlene 

Dietrich (Elizabeth Blair, 2014). Marilyn var líka endurlífguð í ilmvatnsauglýsingum fyrir 

Chanel N°5.63 Marilyn var þekkt fyrir að sofa aðeins íklædd ilmvatninu. Árið 2012 birti 

Chanel myndband64 á Youtube síðu sína, Marilyn and N°5 - Inside CHANEL, sem fjallar 

um samband Marilyn Monroe við Chanel N°5 í gegnum árin.65 

Marilyn var líka mikið 

nefnt í tengslum við Max 

Factor og er talið að hún hafi 

notað vörur frá þeim þegar 

hún var á lífi. Fyrir nokkrum 

árum gaf Max Factor út 

nokkra varaliti til heiðurs 

hennar en það er talið að 

Marilyn hafi notað um fimm 

mismunandi liti af rauðum á 

varirnar á sér til að skyggja og 

láta þær virðast stærri. Max Factor eignaði sér eiginlega útlit hennar í auglýsingu fyrir 

nokkrum árum eins og sést á mynd 12 þá stendur „Created by Max Factor“ en líkt og 

hefur komið fram í ritgerðinni þá var það ekki ein manneskja eða fyrirtæki sem sá um að 

búa til Marilyn Monroe og ímynd hennar.  

Árið 1952 rétt eftir að nektardagatalsmyndirnar komu út fóru þær að birtast á 

öskubökkum og glervöru. Marilyn var ekki ekki ánægð með það og sagði: „I don't know 

exactly what rights I have, but it seems to me I should have some say in the way my 

picture is used“ (Morgan, 2018: 193). Hver hefur ákvörðunarréttinn í þessum málefnum 

virðist því hafa verið vandamál bæði á hennar og okkar tímum. The Estate of Marilyn 

                                                      
62 J'Adore Dior auglýsingin https://www.youtube.com/watch?v=eyA71PGUNYM  
63 Chanel N°5 auglýsing https://www.youtube.com/watch?v=zig2S3U5dpk  
64 Marilyn and N°5 - Inside CHANEL https://www.youtube.com/watch?v=Wo8UtWiYiZI 
65 Sért þú að lesa áþreifanlega eintakið af ritgerðinni mund þú eflaust verða vör/var við ilminn af Marilyn 
Monroe eða Chanel  N°5. En hefur blaðsíðan verið úðuð í ilmvatninu.  

Mynd 12 Auglýsing Max Factor 

https://www.youtube.com/watch?v=eyA71PGUNYM
https://www.youtube.com/watch?v=zig2S3U5dpk
https://www.youtube.com/watch?v=Wo8UtWiYiZI
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Monroe hefur ákveðinn rétt til að stjórna hver fær að nota og birta ímynd Marilyn en 

það eru alltof mikið af vörum sem er ómögulegt að fylgjast með og stjórna í dag, þá 

sérstaklega vegna komu internetsins.  

Marilyn hefur þó líka haft öfug áhrif á markaðinn. Í Japan hættu sumar japanskar 

konur að klæðast nærfatnaði eftir að þær heyrðu að Marilyn myndi ekki klæðast 

nærbuxum, Marilyn fannst línurnar sem sæjust í gegn skemma heildar útlitið. Japanskir 

sölumenn höfðu áhyggjur af nærfatnaðmarkaðnum út af þessu (Morgan, 2018: 198). 

Marilyn hefur þó haft meiri áhrif á sölutölur og er nánast nóg að setja mynd af henni á 

vöruna til þess að hún seljist.  

Marilyn Monroe er ekki einungis söluvara í verslunum heldur hafa í gegnum tíðina 

verið seldir munir frá henni sjálfri og oftar en ekki á uppboðum. Í erfðaskrá Marilyn lýsti 

hún því yfir að hún vildi að hennar persónulegu munir og fatnaður myndi fara til vina og 

samstarfsfólks síns. Líkt og hefur verið minnst á nokkrum sinnum áður þá erfði ekkja Lee 

Strasberg, Anna Strasberg, meirihlutann af eignum Marilyn. Árið 1999 réði Anna 

Strasberg Christie's66 til að halda uppboð fyrir marga af þeim munum (Blair, 2014). 67 

Einnig hefur verið vinsælt að safna Marilyn Monroe dúkkum og hafa sumir 

listamenn sérhæft sig í að gera Marilyn Monroe fígúrur. Einn af þeim þekktustu er Kim 

Goodwin en hann lést nýlega. Það var áberandi í aðdáendasamfélaginu hversu mikil sorg 

var yfir andláti hans. Til að minnast hans birti fólk myndir af dúkkunum eftir hann og 

sögðu frá samskiptum sínum við hann persónulega. Einnig var talað um hversu meira 

virði dúkkurnar væru núna þar sem það væri ekki lengur hægt að fá Marilyn Monroe 

dúkkur með hans gæðastimpli.  

  

                                                      
66 Þekkt uppboðshús. 
67 Hér er slóð að lista yfir þá muni sem voru á uppboðinu http://themarilynmonroecollection.com/the-
personal-property-of-marilyn-monroe-christies-1999/  

http://themarilynmonroecollection.com/the-personal-property-of-marilyn-monroe-christies-1999/
http://themarilynmonroecollection.com/the-personal-property-of-marilyn-monroe-christies-1999/
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4 Marilyn og aðdáendurnir 

Líkt og hefur komið fram áður þá þakkaði Marilyn fólkinu fyrir stjörnustöðu sína og 

virðist almenningur vera mikill aðdáandi hennar bæði þá og nú. Í dag er enn mikið af 

aðdáendahópum starfandi og eru með viðburði í tengslum við fæðingar og dánardag 

Marilyn. Sumir yngri aðdáendur Marilyn hafa kallað sig Marilynette68 en hef ég lítið 

orðið vör við það.  

4.1 Aðdáendahópar og markmið þeirra 

Líklega elsti aðdáendahópur eða hópur af aðdáendum Marilyn væri The Monroe Six sem 

samanstóð af sex unglingum í New York sem eltu Marilyn um borgina, tóku myndir af 

henni og með henni. En hún vingaðist við hópinn og þekkti þau með fyrra nafni. Einn 

þeirra er James Haspiel sem hefur skrifað margar bækur um hana og hversu góð og opin 

hún var við þau. Hann tók margar einstakar myndir af henni í þau átta ár sem hann 

þekkti hana (Haspiel, 1991: 54-55). 

Elsti aðdáendaklúbbur Marilyn Monroe ber heitið Marilyn Remembered og hefur 

verið starfræktur frá 1982 með náð (e. grace) og sæmd (e. dignity) að eigin sögn. 

Hópurinn er einnig með vefsíðu og lokaðan hóp á Facebook. Til að komast inn í hópinn 

þarftu að svara spurningalista og það er farið yfir hann áður en þú ert samþykkt/ur í 

hópinn. Hægt er að lesa meira um hópinn í viðauka 7 (Marilyn Remembered, án árs). 

Annar lokaður hópur á Facebook er Marilyn Monroe: The Immortal Goddess og er 

markmið hópsins að halda goðsögn Marilyn Monroe á lífi. Enn einn Facebook hópur er 

Immortal Goddess og hljóðar lýsing hópsins svona:  

Immortal Marilyn is the oldest continuously running internet-based Marilyn 

Monroe fan group around. We have been honoring Marilyn's memory for over 15 

years through our website, fan discussion groups, memorial events, and our four 

annual deliveries of flowers to Marilyn's crypt. Please visit our website at 

www.immortalmarilyn.com to learn more about our history and our efforts to 

preserve Marilyn's memory. Our Facebook group is a place for new fans and 

longtime fans to discuss the real Marilyn Monroe. It's a place to share and to learn 

                                                      
68 „Any person, female or male, that has a deep respect and love for Marilyn Monroe. This person knows 
her life story and almost every detail about her. This person would do anything to protect Marilyn's good 
name. A Marilynette is truly inspired by Marilyn and will always love, trust, and understand Marilyn. 

Wow that person has a twitter for Marilyn Monroe. He/she must be a Marilynette.“ Úr Urban 
orðabókinni. 

http://www.immortalmarilyn.com/
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and a place where we honor Marilyn for who she really was and? combat the many 

rumors that surround her life and death (Immortal Marilyn, án árs). 

Markmið þeirra er að halda hinni réttu minningu Marilyn uppi og vitna rétt í hana. 

Vefsíðan virðist vera niðri vegna einhverskonar netárásar og gat ég því ekki notað síðuna 

og efni hennar eins mikið og ég ætlaði mér við gerð þessara ritgerðar og verður því þessi 

lýsing á Facebook hóp þeirra að duga til að sýna markmið þeirra.  

Í raun eru markmið flestra hópa og síðna um Marilyn Monroe að halda minningu 

hennar uppi og koma í veg fyrir að ósönnum tilvitnunum og ljósmyndum af henni sé 

dreift. Á meðan að rannsókn minni stóð tók ég eftir því að ef einhver birti tölvubreyttri69 

mynd á Facebook hópinn voru flestar athugasemdirnar um að myndin væri tölvubreytt 

og ætti ekki heima í hópnum. Sumir deildu um hvort tölvubreyttar myndir ættu að fá að 

vera birtar. Sumir vildi meina að myndirnar væru hluti af list og tjáningarfrelsi en aðrir 

töldu þær skyggja á ímynd Marilyn. Í sumum Facebook aðdáendahópum eru reglur um 

að birta aðeins raunverulegar myndir af Marilyn, ekki tölvubreyttum. Í sumum hópum er 

einnig bannað að birta myndir af sjálfum sér eða eftirhermum þó það sé í tengslum við 

Marilyn.  

4.2 Hátíðisdagar 

Marilyn lifir í hjörtum aðdáenda sinna 

og eru tveir dagar á ári sem Marilyn 

Monroe aðdáendur syrgja hana og 

halda upp á líf hennar. Annars vegar á 

afmælisdegi hennar, 1. júní og 

dánardegi hennar, 5. ágúst. Það er 

misjafnt hvernig fólk heiðrar 

minningu hennar á þessum degi, 

ýmist með því að horfa á kvikmynd 

með henni eða birta mynd á samfélagsmiðlum af Marilyn Monroe. Aðdáendahópurinn 

Marilyn Remembered hefur haldið afmælisveislu henni til heiðurs en í fyrra hefði 

Marilyn orðið 92 ára. Þá komu saman nokkrir meðlimir og fengu sér afmælisköku henni 

                                                      
69 Mynd sem hafði verið breytt í myndvinnsluforritinu Photoshop 

Mynd 13 92 ára afmæliskaka Marilyn. 
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til heiðurs, sjá mynd 13 og 14 

(MARILYN MONROE 92ND BIRTHDAY 

CELEBRATION, 2018).  

Marilyn Remembered var stofnað 

á dánardegi Marilyn þann 5. ágúst þar 

sem að fjórir aðdáendur kynntust við 

grafhvelfingu Marilyn og fóru að ræða 

saman um að það væru engir 

aðdáendahópar né minningarathöfn á 

dánardegi hennar. Hér er smá innsýn í 

hvernig störf hópsins voru fyrir tíma internetsins ásamt minningarathöfninni: 

Word about our club spread quickly through friends and the media. Soon, monthly 

meetings were held at Greg’s home and we started hosting a memorial service for 

Marilyn every year. Before the Internet and email, Greg would call fan club 

members individually to let them know about the next meeting. He started to 

reach out to people who were directly associated with Marilyn, asking them to 

speak at meetings and the memorial service. Over the years, we have hosted 

countless people who knew Marilyn personally and worked with her professionally. 

Speakers at our events have included award winning actors, film industry 

professionals, studio executives, Marilyn’s photographers and hairdressers, and 

even her first husband and foster family members (The Marilyn Remembered Fan 

Club Celebrates 35 Years!, 2017). 

Á hverju ári á dánardegi Marilyn, 5. ágúst, 

heldur Marilyn Remembered 

aðdáendahópurinn sérstaka 

minningarathöfn til heiðurs Marilyn 

Monroe hjá hvíldarstað hennar í 

Westwood Village Memorial Park. Í fyrra 

talaði til dæmis Greg Schreiner sem er 

mikill Marilyn Monroe safnari og Lois 

Banner sem skrifaði meðal annars bók 

sem hefur verið vitnað í í þessari ritgerð 

en ásamt þeim voru margir aðrir sem 

töluðu við minningarathöfn Marilyn. Eins og sá má á myndum 15-16 þá er mikið um 

Mynd 14 Gestir í 92 ára afmæli Marilyn. 

Mynd 15 Gestir í minningarathöfninni 2018, sú 
til vinstri virðist hafa fengið innblástur frá 
Marilyn í hár, förðun og fatavali. 
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blóm og fólk klæðir sig upp og 

stendur viðburðurinn við það 

að vera minningarathöfn. 

Mikið er um blóm við 

grafhvelfingu Marilyn. Ásamt 

blómunum hafa aðdáendur 

límt myndir af Marilyn á 

grafhvelfinguna, sem eru 

vanalega ekki, sjá mynd 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 17 Hér má sjá grafhvelfingu Marilyn á dánardegi hennar 5. ágúst 2018. 

Mynd 16 Fleiri gestir og hér sést klæðaburður gesta vel. 
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Lokaorð 

Poppmenning er í raun svolítið lík tungumáli. Þú þarft að þekkja poppmenningu til að 

skilja þegar er verið að vitna í eitthvað sem er hluti af poppmenningu. Líkt og hefur 

komið margoft fram þá er ómögulegt að hafa tæmandi lista yfir það sem hefur verið 

skrifað um Marilyn Monroe og sama má segja um áhrif hennar.  

Það er þó áberandi að hún hefur haft mikil áhrif á poppmenningu og helstu dæmin 

um það er hvernig hún hefur veitt listamönnum eins og Andy Warhol og Madonna 

innblástur. Andy Warhol og Madonna hafa einnig haft gífurlega mikil áhrif á 

poppmenningu sjálf og án áhrifa Marilyn þá hefði poppmenning líklega orðið allt önnur 

en hún er í dag.  

Æska Marilyn hefur einnig haft mikil áhrif á hana sem persónu og leikara. Henni 

fannst hún ekki tilheyra einum né neinum nema þá helst almenningi, fólkinu og 

poppmenning er menning fólksins. Finnst mér því náttúrulegt að telja Marilyn sem 

stóran hluta af nútímapoppmenningu enda er Marilyn og áhrif hennar allt í kringum 

okkur. Jafnvel væri hægt að nefna Playboy málið sem dæmi um hvernig Marilyn hafði 

áhrif á viðhorf til kynvitundar.  

Marilyn hefur einnig áhrif á nýjar listir og æði nútímans, svokallaðar vefskrítlur og er 

enn vitnað í hana í tónlist og á fleiri vettföngum poppmenningar. Þó innan listarinnar sé 

mikið ýtt undir tjáningarfrelsi til sköpunar er ekki hægt að segja það sama um 

söluvarning. The Marilyn Monroe Estate reynir að stjórna ímynd Marilyn og þeim vörum 

sem eru framleiddar eða gerðar í hennar nafni en er það ómögulegt vegna fjöldans sem 

er framleiddur án samþykkis.  

Líkt og hefur komið fram þá var eitthvað við Marilyn sem margir heillast af og ég tel 

að það hafi verið barnslegu einkenni hennar, feimni, viðkvæmni en einnig sjálfstraust, 

og á sumum sviðum skortur á sjálfstrausti, sem dregur fólk að henni, þau sjá sig sjálf í 

henni eða taka eftir eiginleikum sem þau vilja eigna sér. Þó það sé lítið talað um það í 

almennri poppmenningu og þá frekar meira í aðdáendahópum þá las hún mikið og var 

alltaf að reyna að betrumbæta sig. Ég tel því að Marilyn Monroe sé afbragðs 

nútímafyrirmynd, hún var á undan sínum samtíma með sínar skoðanir og hugsanir og 

kvikmyndaverin reyndu að kúga hana niður. Marilyn virðist hafa borið sigur úr býtum 

þar sem að fólkið sá um að gera hana að stjörnunni sem hún er í dag, bæði góðu og 
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slæmu hliðarnar af ímynd hennar. Aðdáendahóparnir reyna þó að berjast fyrir 

raunímynd hennar og vitna rétt í orð hennar. Með leiðréttingu á einni rangri tilvitnun 

eða einni tölvubreyttri mynd í einu ætla aðdáendahóparnir að halda í raunímynd 

Marilyn og heiðra minningu hennar og hennar orð.  
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Viðauki 1 – Fyrri „The Last Sitting“ Bert Stern 1962 
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Viðauki 2 – Seinni „The Last Sitting“ Bert Stern 1962  
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Viðauki 3 – Vefskrítlur 

Hér er sama myndin af Marilyn notuð en allt önnur skilaboð:  
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Fleiri vefskrítlur. Hér til vinstri er dæmigerð vefskrítla. Myndin til hægri hefur verið klippt 

til að passa. Hægri myndin er flóknari meme þar sem texti hefur verið bættur við og í 

raun mynd til að deila um netið til fróðleiks (oftast).  
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Viðauki 4 – Munurinn á Kristinuvísindakirkjunni (Christian Science) og 
Vísindakirkjunni (Scientology) 

Beinn texti úr grein sem lýsir muninn á Kristinuvísindakirkjunni (Christian Science) og 

Vísindakirkjunni (Scientology) https://www.thoughtco.com/christian-science-vs-

scientology-3973505 

Christian Science vs. Scientology: The Basics 

Christian Science was founded by a Mary Baker Eddy in 1879 as a Christian 

denomination. Scientology was founded by L. Ron Hubbard in 1953 as an independent 

religion. The most significant difference lies in the teachings about God. Christian 

Science is a branch of Christianity. It acknowledges and focuses on God and Jesus, and it 

recognizes the Bible as its holy text. Scientology is a religious response to peoples' cry 

for therapeutic help, and its reasoning and purpose lie in the fulfillment of the human 

potential. The concept of God, or a Supreme Being, does exist, but it's of little 

importance in the Scientology system. Christian Science sees God as the sole creator, 

whereas in Scientology the "thetan," the person fully free from an imprisoned life, is a 

creator. The Church of Scientology states that you do not have to give up your 

Christianity or faith in any other religion. 

  

https://www.thoughtco.com/christian-science-vs-scientology-3973505
https://www.thoughtco.com/christian-science-vs-scientology-3973505
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Viðauki 5 – Elton John - Candle in the Wind. Textinn í heild sinni  

Goodbye Norma Jean 

Though I never knew you at all 

You had the grace to hold yourself 

While those around you crawled 

They crawled out of the woodwork 

And they whispered into your brain 

They set you on the treadmill 

And they made you change your name 

 

And it seems to me you lived your life 

Like a candle in the wind 

Never knowing who to cling to 

When the rain set in 

And I would have liked to have known you 

But I was just a kid 

Your candle burned out long before 

Your legend ever did 

 

Loneliness was tough 

The toughest role you ever played 

Hollywood created a superstar 

And pain was the price you paid 

Even when you died 

Oh the press still hounded you 

All the papers had to say 

Was that Marilyn was found in the nude 

 

And it seems to me you lived your life 

Like a candle in the wind 

Never knowing who to cling to 
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When the rain set in 

And I would have liked to have known you 

But I was just a kid 

Your candle burned out long before 

Your legend ever did 

 

Goodbye Norma Jean 

Though I never knew you at all 

You had the grace to hold yourself 

While those around you crawled 

 

Goodbye Norma Jean 

From the young man in the 22nd row 

Who sees you as something more than sexual 

More than just our Marilyn Monroe 

 

And it seems to me you lived your life 

Like a candle in the wind 

Never knowing who to cling to 

When the rain set in 

And I would have liked to have known you 

But I was just a kid 

Your candle burned out long before 

Your legend ever did 

 

Your candle burned out long before 

Your legend ever did 
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Viðauki 6 – Spice Girls - The Lady Is A Tramp. Textinn í heild sinni 

Elvis was a coola shaker 

Marley, Ziggy, Melody Maker 

She's a Bond babe, kick some ass 

Doctor No, this girl's got class 

Charlie's Angels, 

Girls on top 

Handbags, heels, their pistols rock 

Baby Love, a soul glam queen 

Sing the blues a love supreme 

Sixties Twiggy set the pace 

Way back then she had the face 

 

That's all in the past, 

Legends built to last 

But she's got something new 

She's a power girl in a 90's world 

And she knows just what to do 

 

'Cause the lady is a vamp, 

She's a vixen not a tramp 

She's a da da da da da da da 

Come on fellas place your bets 

'Cause you ain't seen nothing yet 

She's the top of the top 

She's the best 

Yes 

 

Jackie O 

We loved her so 

Sorry Mr President as far as we know 
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Norma Jean had a Seven Year Itch 

Some Like It Hot to a fever pitch 

Sandy, Danny, summer love 

Pink Ladies, T-Birds, the moon above 

 

That's all in the past, 

Legends built to last 

But she's got something new 

She's a power girl in a 90's world 

She's a downtown swinging dude 

 

'Cause the lady is a vamp, 

She's a vixen not a tramp 

She's a da da da da da da da 

Come on fellas place your bets 

'Cause you ain't seen nothing yet 

She's the top of the top 

She's the best 

Yes 

 

Scary, Baby, Ginger, Posh, 

Sporty: Yes, now that's your lot 

We're the Spice Girls ready to go 

Ladies and gents can you please take your seats 

And we hope that you enjoy the show 

Thank you very much 
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Viðauki 7 – Nánari lýsing á Marilyn Remembered aðdáendahópnum 

Marilyn Remembered is the longest running Marilyn Monroe fan club in existence 

today. We have kept the memory of Marilyn alive with dignity and grace since 1982. 

This year we celebrate our 35th anniversary.  

The club was founded by Greg Schreiner, Teresa Seeger, Catherine Seeger, and 

Anthony Cordova. These four lifelong fans met by chance on August 5th at her grave. 

They had come to remember Marilyn on the anniversary of her passing. While 

remembering her, they discussed the fact there were no fan clubs for Marilyn Monroe 

or a recurring commemorative service at that time. And thus, the Marilyn Remembered 

Fan Club was born. 

The club consists not only of fans, but also people who actually knew Marilyn, 

including award-winning actors, film industry professionals, studio executives, 

photographers, hairdressers, and even Marilyn’s first husband and foster family 

members.  

Each year on August 5th, Marilyn Remembered hosts a special memorial event at 

Westwood Village Memorial Park where Marilyn is laid to rest. We also host a birthday 

party for Marilyn, as well as a holiday party for our members. We meet as a club 

regularly in Los Angeles. A dedicated group of Marilyn Monroe fans keep her legend 

alive by planning and arranging these events throughout the year. 

Marilyn Remembered is open to all Marilyn Monroe enthusiasts worldwide. Join the 

club by visiting our website and signing up to be on our email list. You can also follow us 

on Facebook, Instagram and Twitter. www.MarilynRememberedFanClub.com 

This is the MARILYN REMEMBERED FAN CLUB Facebook group. Posts not directly 

related to celebrating the life of Marilyn Monroe, keeping her legend alive, and/or how 

she is part of your life will be deleted. Repeat offenders will be removed from the 

group. Please make posts about non-Marilyn related topics on your personal page or on 

other Facebook pages. Thanks for your compliance and understanding. 
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For buying, selling or trading Marilyn Monroe memorabilia, please visit Scott's 

group: https://www.facebook.com/groups/MarilynMonroeCollectionBuySellTrade/. 

(https://www.facebook.com/groups/MarilynRemembered/) 

https://www.facebook.com/groups/MarilynMonroeCollectionBuySellTrade/
https://www.facebook.com/groups/MarilynRemembered/

