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Ágrip 

 

Í ritgerðinni verður athygli beint að birtingarmyndum kvenna í gamanþáttum með áherslu 

á konur og starfsframa. Skoðaðar verða þjóðfélagslegar aðstæður í Bandaríkjunum á 

tímum þáttanna og fjallað um áhrif breytinga í kjölfar kvenréttindabaráttunnar á síðari 

hluta tuttugustu aldarinnar. Lögð verður áhersla á lykilþáttaraðir sem allar nutu mikilla 

vinsælda og skarta að einhverju leyti feminískum kvenhetjum. Ritgerðin greinist í kafla 

eftir þáttunum og tímabilinu sem þeir eru fulltrúar fyrir.  I Love Lucy, sem að mörgu leyti 

mótuðu gamanþáttaformið á upphafsárum sjónvarpsins á sjötta áratug tuttugustu 

aldarinnar, kom með uppreisnarsegginn Lucy Ricardo fram á sjónarsviðið. Hún þráir heitt 

að eiga einhvers konar starfsferil á sama tíma og staðalímyndinni um 

fyrirmyndarhúsmóðurina var haldið á lofti í dægurmenningunni. Ann Marie í That Girl 

sjöunda áratugarins leggur áherslu á að hún vilji standa á eigin fótum og einbeita sér að 

starfsferli sínum sem leikkona. Mary Richards í The Mary Tyler Moore Show varð á 

áttunda áratugnum að nokkurs konar táknmynd nútímakonunnar sem einbeitti sér að 

starfsferli sínum. Þá er samnefnd aðalpersóna Murphy Brown á níunda áratugnum og fram 

á þann tíunda harðskeyttur fréttamaður sem verður einstæð móðir. Í Friends á tíunda 

áratugnum og fyrstu árum tuttugustu og fyrstu aldarinnar er fylgst með Rachel Green taka 

sín fyrstu skref í átt að sjálfstæði og byggja upp farsælan starfsframa í tískuiðnaðinum. 

Hér verður fjallað um þættina út frá feminísku sjónarmiði og jafnframt komið inn á 

mikilvægi kvenna í áhrifastöðum í bandaríska sjónvarpsþáttaiðnaðinum við að koma 

sterkum og fjölbreytilegum kvenpersónum á skjáinn.  
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Abstract 

 

The focus in this thesis is on the portrayal of women in sitcoms with an emphasis on 

women on a career path. Relevant social circumstances in the United States will be 

highlighted as well as the impact of the women’s rights movement. It will center on 

popular and key sitcoms that have a feministic protagonist to some degree. The thesis is 

broken into chapters based on each TV show and the era they represent. I Love Lucy, a 

series that was in many ways groundbreaking in the early days of television in the 1950s, 

brought forth the rebel Lucy Ricardo. She dreams of having a career of her own whilst 

the stereotypical portrayal of women in popular culture at the time was that of a devoted 

housewife. That Girl’s Ann Marie claims her independence in the 1960s as she chooses 

to pursue a career in acting. In the 1970s Mary Richards in The Mary Tyler Moore Show 

became somewhat of a symbol for the modern woman focusing on a career. Murphy 

Brown portrayed a tough journalist, in the 1980s and early 1990s, who becomes a single 

mother. On Friends in the 1990s Rachel Green takes her first steps towards independence 

and as the show progresses builds a successful career in the fashion industry. The sitcoms 

will be analyzed from a feministic perspective as well as pointing to the importance of 

women behind the scenes in the television industry in regard to getting strong and 

multidimensional characters on the screen.  
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1 Inngangur  

 

Gamanþættir hafa löngum verið á meðal vinsælasta efnis sem sýnt er í sjónvarpi. Þættir 

eins og I Love Lucy (1951-57) og Friends (1994-2004) slógu raunar svo rækilega í gegn 

að þeir drógu met fjölda áhorfenda að skjánum í hverri viku. Miðað við hvað þættirnir 

náðu til margra má því segja að mögulegur áhrifamáttur þeirra hafi verið gríðarlegur en 

þættirnir eru á meðal farsælustu þátta allra tíma og náðu til áhorfenda um allan heim. 

Birtingarmyndir kvenna í gamanþáttum geta þar af leiðandi haft ákveðin þjóðfélagsleg 

mótunaráhrif auk þess sem þær gefa mikilvæga innsýn í ríkjandi viðhorf og væntingar til 

kvenna. Hér verður þó einskorðast við að skoða aðstæður í framleiðslulandi þáttanna 

Bandaríkjunum. Vissulega endurspegla slíkir þættir tíðarandann að miklu leyti en eins og 

oft fylgir gríni á það til að ögra hefðbundnum venjum á einhvern hátt og í kjölfar umdeilds 

þáttar geta til dæmis skapast miklar þjóðfélagslegar umræður. Sem dæmi um slíka 

umræðu í bandarísku þjóðfélagi má nefna þegar samnefnd aðalpersóna úr Murphy Brown 

(1988-1998) þáttunum verður ófrísk og ákveður að eignast barnið án þess að vera gift eða 

í sambandi við föðurinn. Þáverandi varaforseti Bandaríkjanna Dan Qualye hélt í kjölfarið 

umdeilda ræðu þar sem hann gagnrýndi að slíku væru hampað í sjónvarpi á besta tíma (e. 

prime time).1 Annað dæmi er þegar Ellen DeGeneres og persóna hennar í þáttunum Ellen 

(1994-98) kom út úr skápnum, en þetta var í fyrsta skipti sem sýnd var samkynhneigð 

 
1 Eða eins og Dan Qyuale orðaði það: “It doesn’t help matters when prime time TV has Murphy Brown - 

a character who supposedly epitomizes todays intelligent, highly paid professional woman - mocking the 

importance of fathers by bearing a child alone, calling it just another 'lifestyle choice'" 

(http://edition.cnn.com/videos/politics/2015/06/18/dan-qualye-murphy-brown-speech.cnn). Þessu 

svaraði Diane English, skapari þáttanna, með yfirlýsingu um að ef að varaforseti Bandaríkjanna teldi að 

konur væri ekki hæfar til að ala upp barn einstæðar væri rétt fyrir hann að tryggja að fóstureyðingar 

væru áfram öruggar og löglegar. "All hell broke loose after that. It became a huge issue about choice, 

about women in general, what family values really mean" sagði hún síðar í viðtali 

(http://www.makers.com/diane-english). 

http://edition.cnn.com/videos/politics/2015/06/18/dan-qualye-murphy-brown-speech.cnn
http://www.makers.com/diane-english
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aðalpersóna í vinsælum sjónvarpsþáttum. Það vakti mikla athygli og telst til ákveðins 

tímamótaáfanga í réttindabaráttu samkynhneigðra í Bandaríkjunum. Þá er það einstaklega 

áhugavert að gamanþættir hafa í gegnum tíðina verið sá vettvangur þar sem konur hafa 

birst tiltölulega jafnt á við karla í sjónvarpsþáttum: Samkvæmt rannsókn Signorelli og 

Bacue reyndist hlutfall kvenna vera langhæst í gamanþáttum eða um 40%.2 Það er því 

ekki að undra að gamanþættir hafi náð athygli feminískra fræðimanna eða eins og Bonnie 

J. Dow bendir á ,,[Situation comedy] is the type of programming in which women are 

most often and most centrally represented and from which television’s most resonant 

feminist representations have emerged“ (Dow xviii).  

 Raunar má segja að frá því að aðalpersónan Lucy (Lucille Ball) úr I Love Lucy gerði 

sitt ítrasta til að brjótast út úr viðjum heimilisins og reyna fyrir sér á vinnumarkaðnum 

með allajafna spaugilegum afleiðingum hafa konur með tímanum og breyttum 

þjóðfélagsaðstæðum æ oftar birst á framabraut í gamanþáttum. Það má til dæmis segja að 

þættirnir That Girl (1966-1971) hafi markað ákveðin tímamót og fangað tíðarandann að 

einhverju leyti þar sem breytingar lágu í loftinu en þeir fjalla um hina ungu Ann Marie 

(Marlo Thomas) sem flytur úr foreldrahúsum til New York til að byggja upp feril sem 

leikkona. Að vissu leyti  nokkurs konar undanfari þátta sem byggðu á svipaðri hugmynd 

en The Mary Tyler Moore Show (1970-77) fjallar einnig um einhleypa konu sem flytur til 

stórborgar (Minneapolis) til að öðlast sjálfstæði og einbeita sér að starfsframa. Þá er 

aðalpersónan í Murphy Brown (1988-98) farsæll og harðskeyttur fréttamaður sem ögrar 

hinni hefðbundu kvenímynd. Báðar þær þáttaraðir hafa raunar verið titlaðar sem 

 
2 Úrtakið samanstóð af 8,293 persónum í sjónvarpsþáttum frá árunum 1967 til 1998 - þar af voru 34,5% 

konur og 65,5% karlar. Hlutfall kvenna reyndist langhæst í gamanþáttum en minnst í spennu- eða 

glæpaþáttum. (Signorelli og Bacue 535-36)  
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feminískar af fræðimönnum og brutu vissulega blað að mörgu leyti. Í fyrsta þættinum af 

Friends (1994-2004) stígur Rachel Green (Jennifer Aniston) sín fyrstu skref á 

vinnumarkaðnum og í átt að auknu sjálfstæði. Með tímanum vinnur hún sig upp úr 

þjónustustörfum yfir í draumastarf í tískuiðnaðinum. Það er því athyglisvert að skoða 

hvernig konur á framabraut birtast í gamanþáttum, skoða þróunina í gegnum 

lykilþáttaraðir, greina og bera saman þar sem konur eru ekki einungis í forgrunni heldur 

kemur einnig fram ákveðin áhersla á starfsferil þeirra sem og þjóðfélagslegar kröfur til 

kvenna.   

 Þá er áhugavert að í mörgum tilfellum þar sem konur birtast í aðalhlutverkum búa 

konur að baki sköpunarferlinu, eða eiga jafnvel hlut í að framleiða þættina. Marta 

Kauffman skapaði til að mynda  Friends (ásamt David Crane) og við þættina störfuðu 

handritshöfundar sem voru konur, auk þess að í sumum tilfellum voru konur sem 

leikstýrðu.   Murphy Brown er sköpunverk Diane English og Lucille Ball framleiddi I 

Love Lucy (ásamt eiginmanni sínum Desi Arnaz). Marlo Thomas átti hugmyndina að That 

Girl, enda var grunn hugmyndin byggð á lífi hennar sjálfrar, og stofnaði hún auk þess sitt 

eigið framleiðslufyrirtæki til að halda utan um þættina. Mary Tyler Moore (ásamt 

þáverandi eiginmanni sínum Grant Tinker) stofnaði MTM Enterprise sem framleiddi The 

Mary Tyler Moore Show en þar var auk þess rík áhersla á að ráða konur til að skrifa þætti. 

Það virðist því oft vera raunin að konur eigi sinn þátt í að koma athyglisverðum og 

sterkum kvenpersónum á skjáinn. Enda kemur það einmitt í ljós í rannsókn Lauzen og 

Dozier að hlutfall kvenna eykst á skjánum eftir því sem fleiri konur vinna að þáttagerð á 

bak við tjöldin: ,,when women are present behind the scenes, they do make a difference 

in the number and portrayal of female characters“ ( Lauzen og Dozier 369). Mestu munar 

þar um kvenframleiðendur sem ráða gjarnan fleiri kvenrithöfunda sem síðan skrifa 
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sterkari hlutverk handa konum.  

 Það er þar af leiðandi sérlega athyglisvert að gamanþættir hafa alveg frá 

upphafsárum sjónvarpsins beint sviðsljósinu að konum (þrátt fyrir að þá væri fremur 

fáheyrt að finna konur í áhrifastöðum). Í því samhengi má nefna þætti eins og Mama 

(1949-57), The Goldbergs (1949-56), og The George Burns and Gracie Allen Show 

(1950-58) sem skörtuðu allir konum í lykilhlutverkum. 3 Að vísu má deila um hversu 

sterkar persónurnar eru. Grínið í  The George Burns and Gracie Allen Show snýr til að 

mynda aðallega að því hversu sakleysislega einföld Gracie er. Engu að síður stelur hún 

senunni ítrekað og að mörgu leyti má segja að þátturinn snúist fyrst og fremst um hana. 

Þá eru gamanþættirnir Our Miss Brooks (1952-1956) einnig afar eftirtektarverðir en þeir 

fjalla um hina kaldhæðnu og smellnu Connie Brooks (Eve Arden) sem kennir ensku í 

framhaldsskóla. Þó að Connie sé sterk persóna að mörgu leyti og sér fyrir sér sjálf 

(reyndar er all oft vísað til þess hversu erfitt sé að ná endum saman á kennaralaunum) er 

að miklu leyti einblínt á  það að hún gengur með grasið í skónum á eftir 

líffræðikennaranum herra Boynton (Robert Rockwell). Þrátt fyrir að Connie fari ekki 

leynt með hrifningu sína virðist herra Boynton hins vegar algerlega grunlaus sem er 

raunar efni í marga brandara í þáttunum. Our Miss Brooks nutu mikilla vinsælda á sínum 

tíma í Bandaríkjunum en óumdeild drottning grínsins á þessum árum var hins vegar 

Lucille Ball stjarnan í I Love Lucy – þáttunum sem  slógu hvert áhorfsmetið á fætur öðru 

og mótuðu gamanþáttaformið um ókomin ár. 

  

 

 
3 Engu að síður voru Mama byggðir á skáldsögu Kathryn Forbes Mama‘s Bank Account og Gertrude Berg 

skapaði, skrifaði og lék aðahlutverkið í The Goldbergs.  
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2 I Love Lucy: Uppreisnargjarna húsmóðurin 

 

Á sama tíma og konur voru hvattar til að vera heimavinnandi til að skapa pláss á 

vinnumarkaðnum fyrir karla og ímynd fyrirmyndarhúsmóðurinnar var böðuð ákveðnum 

dýrðarljóma í fjölmiðlum birtist kvenpersóna á skjánum sem þráði það heitast að vera 

eitthvað meira en húsmóðir og beitti allra bragða til að láta draum sinn rætast: Þetta var 

uppreisnarseggurinn Lucy Ricardo í I Love Lucy. Þættirnir voru sýndir  á sjónvarpstöðinni 

CBS og líkt og algengt var á upphafsárum sjónvarpsins voru þeir byggðir á vinsælum 

útvarpsþáttum, My Favorite Husband (1948-1951), þar sem Lucille Ball lék 

aðalhlutverkið. Hún neitaði hins vegar að gera sjónvarpsútgáfu af þáttunum nema að 

raunverulegur eiginmaður hennar, Desi Arnaz, fengi hlutverk á móti henni í þáttunum. 

Það gekk þó ekki þrautalaust að sannfæra framleiðendurnar en þeim fannst ekki við hæfi 

að Desi sem var kúbverskur innflytjandi léki hlutverk eiginmanns Lucy. Þar að auki vildi 

Desi koma með þá nýjung að taka þættina upp á filmu fyrir framan áhorfendur í sal í stað 

þess að vera leiknir í beinni útsendingu eins og venjan var þá (sem fól í sér helmingi meiri 

upptökukostnað). Að endingu tóku þau hjónin á sig þúsund dollara launalækkun á viku 

gegn því að eiga réttinn á þáttunum. Þau stofnuðu í kjölfarið fyrirtækið Desilu (en nafnið 

er sett saman úr nöfnunum þeirra beggja) og framleiddu sjálf þættina, sem voru þá lagaðir 

að hjónakornunum að ýmsu leyti. Mikill metnaður var lagður í þættina sem settu ekki 

einungis staðalinn fyrir gamanþætti almennt heldur mótuðu formið eins og við þekkjum 

það í dag.4 Þættirnir slógu allrækilega í gegn og fóru beint á topp Nielsen áhorfslistans. 

 
4 Notaðar voru þrjár kvikmyndatökuvélar sem gengu allar í einu til að ná atriðunum frá mismunandi 

sjónarhornum og þátturinn síðan klipptur til. Þá fengu þau Karl Freund til liðs við Desilu, en hann 

myndaði til dæmis Metropolis (1927), og á heiðurinn af hinni svo kölluðu flötu lýsingu sem gerði þeim 

kleift að nota allar myndavélarnar án þess að hafa áhyggjur af skuggamyndun. Þessi tiltekna aðferð við 
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Þeir voru vinsælustu þættir Bandaríkjanna í fjögur ár og fóru raunar aldrei neðar en í 

þriðja sætið þau sex ár sem þeir voru í framleiðslu.    

 I Love Lucy-þættirnirvoru því á margan hátt mikilvægt tímamótaverk og afar 

athyglisverðir, ekki síst fyrir að beina sviðsljósinu að  kvenhetju sem fór sínar eigin leiðir 

og ögraði á vissan hátt staðalímyndum kynjanna með draumi sínum um starfsferil fyrir 

utan heimilið. Þættirnir fjalla um hjónakornin Lucy og Ricky Ricardo (Desi Arnaz) og 

vini þeirra og leigusala Ethel (Vivian Vance) og Fred Mertz (William Frawley). Ricky er 

söngvari og hljómsveitarstjóri en Lucy gerir ítrekaðar tilraunir til að vera með í 

sýningunni hjá honum, honum til takmarkaðrar skemmtunar. Reyndar virðist Ricky lítinn 

skilning hafa á þörf Lucy fyrir eitthvað meira en húsmóðurhlutverkið  eða eins og fram 

kemur í þættinum The Audition5:   

 

Ricky: Honey, you know how I feel about this. I don’t want my wife in show 

business. 

Lucy: Why not? 

Ricky: Oh, Lucy, we’ve been over this ten thousand times. I want a wife who 

is just a wife. Now all you have to do is clean the house for me, bring me my 

slippers when I come home at night, cook for me and be the mama for my 

children. 

Lucy: You never wear your slippers. 

 
að mynda fyrir framan áhorfendur í sal er enn notuð í dag og þykir hin klassíska gamanþátta uppsetning 

(Landay 88).  

5 Þátturinn var sjötti þátturinn í fyrstu þáttaröðinni og endurgerður upp úr prufuþættinum eða The Lost 

“I Love Lucy” Pilot. Þó að prufuþátturinn hafi tryggt að I Love Lucy færi í framleiðslu var hann ekki sýndur 

í sjónvarpi fyrr en árið 1990 enda lengi vel talinn týndur (Sanders og Gilbert 26-28).  
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Ricky: It doesn’t matter, just do the others. 

Lucy: You’re missing a good bet. 

 

Það má segja að þjóðfélagslegar væntingar til kvenna á þessum tíma endurspeglist á 

vissan hátt í orðum Ricky, þar sem mikil áhersla var lögð á að konur einbeittu sér að því 

að sinna heimilinu en settu eigin óskir um starfsframa til hliðar. Raunar byggist húmor 

þáttanna að mörgu leyti á þessari togstreitu á milli kynjanna og hefðbundinna 

kynjahlutverka“. Ricky birtist því ef til vill sem nokkurs konar táknmynd feðraveldisins, 

hann reynir sífellt að stjórna eða hafa hemil á konu sinni, á meðan Lucy sýnir ákveðna 

feminíska eiginleika hún er ekki tilbúin að sætta sig við stöðuna eins og hún er og gerir 

allt hvað hún getur til að láta drauma sína rætast. Jafnframt vekur hún gjarnan athygli á 

því ójafnrétti sem hún er beitt, krefst skýringa og svarar fyrir sig. Það er því ekki að 

ástæðulausu að Lori Landay bendir á að Lucy hafi á sinn hátt verið hluti af ákveðnum 

undanfara feminisma eða: „participated in a protofeminist cultural current fomenting in 

American culture“ (Landay 108). Miðað við hinar feiknalegu vinsældir þáttanna er ljóst 

að Lucy hefur náð til margra og má því ætla að áhrifmáttur hennar sé mikill.  

 Lucy er að mörgu leyti sterk kvenpersóna, og þrátt fyrir að kostuleg ráðabrugg 

hennar fari yfirleitt út um þúfur á farsakenndan hátt neitar hún að gefast upp og heldur 

áfram að berjast fyrir réttindum sínum, oftar en ekki með hnyttin tilsvör í farteskinu. Í 

þættinum Men Are Messy er Lucy til dæmis nýbúin að taka til í stofunni þegar Ricky 

kemur heim. Hann er ekki lengi að drasla til og hendir meðal annars jakkanum sínum og 

vesti á gólfið. Þegar hann síðan biður Lucy um að ganga frá fötunum eftir sig svarar hún: 

„Look honey, there’s a new invention you’ll just love, it’s a hole in the wall, it has a long 

pole in it, little metal things hanging on it and it’s called a coat closet“. Lucy stendur þar 
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af leiðandi oft upp í hárinu á eiginmanni sínum og krefst þess að komið sé fram við hana 

af ákveðinni virðingu. Þrátt fyrir að Ricky maldi í móinn yfir að því að ganga frá eftir sig, 

og lýsi því fjálglega yfir að heimili manns sé kastali hans, gefur Lucy sig ekki og segir 

einfaldlega: „Don’t expect this slave to pick up after you, if you want the house to look 

like this, okay you can just sit and wallow in it“. Lucy brýst því á vissan hátt gegn 

staðalímyndum samtíma síns um konur og segja má að í þáttunum sé að finna ákveðna 

ádeilu á stöðu kvenna í bandarísku þjóðfélagi. Þannig er til að mynda komið inn á þá 

staðreynd að sem heimavinnandi húsmóðir er Lucy fjárhagslega háð eiginmanni sínum 

en hún þarf ítrekað að gera grein fyrir eyðslu sinni gagnvart Ricky. Að því leyti hefur 

Ricky því ákveðna yfirhönd eða vald yfir henni eða eins og Patricia Mellencamp bendir 

á: „Lucy is caught in her economic subservience to Ricky, as well as in the social mores 

of the 1950s, a decade that covertly tried to reduce women to the status of dependent 

children“ (Mellencamp 53).  

 Samkvæmt Susan Faludi í bókinni Backlash (1991) má raunar greina ákveðið 

bakslag á birtingarmyndum kvenna í bandarískum fjölmiðlum, dægurmenningu og 

auglýsingum, í kjölfar tímabila þar sem réttindabarátta kvenna hefur verið áberandi eða 

einhvers konar skref í átt að jafnrétti virðist hafa vera tekið. Þetta megi til að mynda sjá 

skýrt á árunum eftir stríð en í seinni heimsstyrjöldinni hafði beinlínis verið kallað eftir 

kröftum kvenna til að hjálpa til við að halda hjólum atvinnulífsins gangandi og konur 

flykktust út á vinnumarkaðinn. Á sjötta áratugnum hins vegar var áhersla á að konur snéru 

aftur á heimilin og húsmæðrahlutverkið upphafið í öllum miðlum. Fjölmargar konur 

misstu störf sín og aðrar voru færðar til í lægra launuð störf eða eins og Susan Faludi 

orðar það: „The ’50s backlash, in short, didn't transform women into full-time "happy 

housewives"; it just demoted them to poorly paid secretaries“ (Faludi 54). Það er því 
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sérlega áhugavert að I Love Lucy hafi skartað kvenhetju sem þráði það heitt að eiga 

einhvers konar starfsframa og gerði allt hvað hún gat til að losna út úr þæga 

húsmóðurboxinu sem Ricky vildi halda henni í. Eða eins og Lucy segir við Ricky í 

þættinum The Ballet: ,,Here I am with all this talent bottled up inside of me and you’re 

always sitting on the cork [...] I’m going to get in that show if it’s last thing I do.“ Hún er 

því staðráðin í gera sitt ýtrasta til að láta draum sinn rætast, þrátt fyrir að Ricky standi á 

bremsunni.  

 Það er raunar athyglisvert að á sama tíma og Ricky aftrar Lucy frá því að eiga 

starfsferil kvartar hann undan því að hún eyði um efni fram. Í þættinum Job Switching til 

dæmis er nánast eins og hann sé að skamma krakka fyrir að fara óvarlega með fé: 

 

Ricky: Lucy, now look, I’m serious, I don’t know what’s the matter with you 

- every month, every single month your bank account is overdrawn, now what 

is the reason? 

Lucy: You don’t give me enough money? 

Ricky: I don’t give you enough money!?  

Lucy: Well, we both agree that must be the reason. 

Ricky: Now look Lucy. 

Lucy: Yes, sir. 

Ricky: Do you think this is a game we’re playing. 

Lucy: No, sir.  

 

Sú staðreynd að Lucy fer að ávarpa Ricky sem herra má segja að bendi til ákveðins ótta, 

bæði við skapbræði Ricky og þá staðreynd að hann stjórnar peningaflæðinu. Þegar Ricky 

og Fred kvarta síðan undan því að konur myndu nú hugsa sig um tvisvar að eyða 
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peningum ef þær þyrftu sjálfar að afla teknanna spyr Ethel hvað sé svona erfitt við að 

vinna fyrir sér. Ricky spyr til baka hvort þær hafi einhvern tíman verið í þeim sporum og 

Lucy viðurkennir að svo sé ekki en segir jafnframt að hún gæti það. Umræðan leiðir síðan 

til þess að þau ákveða (ásamt Fred og Ethel) að skipta um hlutverk í viku, Ricky sér um 

heimilið á meðan að Lucy fær sér vinnu. Hins vegar, eins og ef til vill er við að búast í 

gamanþætti gengur þetta allt á afturfótunum, matreiðslan og heimilisstörfin klúðrast hjá 

Ricky og Fred á meðan að Lucy og Ethel lenda í vandræðum með að halda í við 

færibandið í súkkulaðiverksmiðjunni þar sem þær fá vinnu. Eftir að hafa fengið aðvörun 

um að ef að einn súkkulaði moli færi fram hjá þeim óinnpakkaður myndu þær missa 

vinnuna kemur eitt af frægustu atriðum þáttanna þar sem Lucy og Ethel í örvæntingu 

stinga hverjum molanum á fætur öðrum upp í sig eða inn á sig til að reyna að halda í 

vinnuna. Í lok þáttarins er síðan tekin sameiginleg ákvörðun um að best sé að hafa þetta 

eins og áður var, þeir afli peninganna og þær eyði þeim.  

 Engu að síður koma fjármálin og baráttan um heimilisbókhaldið ítrekað við sögu í 

þáttunum. Lucy á til að mynda fremur erfitt með að standast fallegan kjól eða hatt á meðan 

að Ricky vill helst að kona hans eyði litlu sem engu. Í þættinum The Million Dollar Idea 

til dæmis kemur fram að Ricky hafi farið yfir bókhaldið og að Lucy sé búin að nota allan 

vasapeninginn sinn þangað til 12. júní 1978 (en þátturinn var sýndur árið 1954). Hún deyr 

þó ekki ráðalaus frekar en fyrri daginn og fer að búa til og selja sína eigin salatdressingu 

til að afla tekna. Það má því segja að Lucy sýni mikla sjálfsbjargarviðleitni en hún reynir 

fyrir sér á ýmsum sviðum í þáttunum, hvort sem það er til að þéna aukalega eða færast 

nær draumi sínum um að slá í gegn, meðal annars skrifar hún bók, leikur í auglýsingum 

og bókstaflega fer upp á svið. Þó að Lucy lumi ítrekað á frumlegum hugmyndum og alls 

kyns ráðabruggum (sem sum virka) ganga þau hins vegar ekki alltaf upp og til að mynda 
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reynist salatdressingar-ævintýrið ekki borga sig til lengdar. Fjármál eru raunar ef til vill 

ekki sterkasta hlið Lucy en hún á það til dæmis til að nota skrautlegar aðferðir við að 

fresta því að borga reikninga eins og í þættinum Quiz Show þar sem hún kastar 

reikningunum upp í loftið og þeir sem vísa upp við lendingu eru þeir sem hún borgar. 

Engu að síður tekst Lucy að leysa málin í þættinum og rétta úr kútnum þegar hún vinnur 

þúsund dollara peningaverðlaun í útvarpsþætti. Ricky er hins vegar fljótur að gera 

peningana upptæka til að laga bókahaldið enda virðist hann oftar en ekki vera að reyna 

að kenna Lucy einhverja lexíu eða siða hana til, banna henni hitt og þetta eða í hnotskurn 

reyna að stjórna henni, jafnvel flengja hana ef honum finnst hún óhlýðnast um of. Það 

hefur þó  lítið að segja því að Lucy fer sínar eigin leiðir eða eins og kemur fram í þættinum 

Mertz and Kurtz:  

 

Lucy: Well, for once I decided not do what you told me. 

Ricky: For once! You never do what I told you. 

Lucy: Then why don’t you quit tolding me.  

 

 Það má því segja að Lucy geri einhvers konar kröfu til sjálfstæðis, bæði í orði og í 

gjörðum, og bendi góðfúslega á að hún er fullfær um að taka sína eigin ákvarðanir. Einnig 

setur hún á vissan hátt ákveðið spurningamerki við hefðbundin kynjahlutverk og þá 

staðreynd að hún þarf að sinna öllu á heimilinu, sér í lagi eftir að þau eignast soninn Ricky 

yngri.6 Í þættinum Ricky Minds the Baby fær Ricky vikufrí frá klúbbnum og ætlar að eyða 

 
6 Mörkin milli raunveruleikar og skáldskapar eru ef til vill á köflum óskýr í þáttunum en rithöfundar 

þáttanna, Jess Oppenheimer, Bob Caroll Jr. og Madelyn Pugh (ein fárra kvenna sem skrifaði fyrir 

sjónvarp á þessum tíma) notuðust oft við atriði úr hversdagslífinu sem innblástur fyrir þættina, 

sérstaklega þegar kom að samskiptum í samböndum. Þá voru Lucille Ball og Desi Arnaz gift í raun og veru 

og ákveðin nánd skein í gegn (sérstaklega í fyrstu þátturöðunum en eftir því sem leið á komu brestir í 

sambandið og atriðum þar sem hjónakornin léku saman var fækkað til muna). Þegar Lucille Ball var síðan 

barnshafandi í annari þáttaröð var það skrifað inn í þættina sem voru einir af þeim fyrstu til að sýna 
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því með félögunum en Lucy minnir á að það sé ýmislegt heima fyrir sem þarfnist athygli 

eða eins og hún orðar það: „I can arrange for you to spend seven glorious days at 623 East 

68th Street, the cuisine is wonderful, the rates are reasonable and we have facilities for all 

the popular sports such as vaccuming, washing dishes, hanging diapers up to dry [...] 

Besides there’s a gentleman who lives in this neighborhood who is just dying to meet 

you. He’s heard a lot about you and I think it’s hight time you two got together [...] His 

name is Ricky Ricardo junior“. Ricky verður að viðurkenna að þetta er vel athugað hjá 

Lucy og að hún hafi rétt fyrir sér. Hann ákveður því að vera heima í fríinu og verja tíma 

með syni sínum.  

 Þá má einnig nefna þáttinn Pioneer Women þar sem Lucy reiknar út hvað hún er 

búin að vaska upp marga diska síðan hún gifti sig (en heildartalan reyndist vera 219.000) 

og Lucy og Ethel gera nokkurs konar uppreisn í formi þess að biðja eiginmenn sína um 

að kaupa uppþvottavélar handa þeim. Þeir neita og segjast ekki hafa efni á því (og Fred 

sem er í meira lagi samansaumaður segist ekki einu sinni hafa efni á nýjum 

uppþvottahönskum). Í kjölfarið lýsir Ricky því fjálglega yfir að nútímakonur séu 

ofdekraðar á rafvæðingaröldinni, þeim þyki hræðilegt ef þær þurfi að vinna smávegis og 

það eina sem þær þurfi að gera sé að ýta á takka. Skiljanlega er Lucy ekki sátt við þessa 

yfirlýsingu en Ricky heldur áfram og segir að ömmur þeirra hafi ekki haft þessi nútíma 

þægindi: „they not only washed the dishes but they swept the floor and churned the butter, 

they baked the bread, they did the laundry, they made their own clothes.“ Lucy er ekki að 

 
ófríska konu. Á þessum tíma ríktu nefnilega strangar reglur um hvað þætti við hæfi að sýna á skjánum og 

til að mynda mátti orðið ófrísk (eða ‘pregnant’) ekki koma fram og þar af leiðandi var franska orðið 

‘enceinte’ notað þegar Lucy segir Ricky frá því að þau eigi von á barni. Því var síðan komið fyrir að sama 

dag og Lucille og Desi eignuðust son sinn Desi Jr. var þátturinn sýndur þar sem Lucy og Ricky eignast 

Ricky Jr. en sá þáttur sló öll áhorfsmet (Mellencamp 49, Sanders og Gilbert 69).    
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lengi að smella fram hnitmiðuðu mótsvari sem gefur vel til kynna hversu slítandi þetta 

vinnuálag hefur verið: „Sure, where are those women today? Dead!“ Líkt og áður svarar 

Lucy  hér skýrt fyrir sig og um leið fyrir hönd kvenna. Í þessu samhengi bendir Patricia 

Mellencamp  á þá feminísku gagnrýni sem Lucy er málsvari fyrir í þáttunum: „Week after 

week, the show keeps Lucy happily in her confined, domestic, sitcom place after a twenty-

three-minute tour-de-force struggle to escape. That neither audiences nor critics noticed 

Lucy’s feminist strain is curious“ (Mellencamp 51). 

  Vissulega sýnir Lucy feminíska eiginleika og hún berst eins og hún getur fyrir rétti 

sínum. Draumur hennar um að verða stjarna eða eiga einhvers konar starfsferil er raunar 

ákveðinn drifkraftur á bak við gjörðir hennar en hún grípur öll tækifæri sem gefast til að 

reyna að láta drauminn rætast. Persónuleiki hennar er þó margræður og á hún það meðal 

annars til að beita ýmsum brögðum til að ná sínu fram, sérstaklega þegar hún eygir 

tækifæri á að komast í sviðsljósið. Í þættinum Lucy Does a TV Commercial til að mynda 

er Ricky að fara að koma fram í sjónvarpi og vantar stúlku til að leika í auglýsingu (sem 

á að vera í beinni útsendingu). Hann ræður í hlutverkið en þegar stúlkan hringir heim til 

þeirra til að fá upplýsingar segir Lucy að hennar sé ekki í þörf og mætir sjálf í hennar 

stað. Æfingin gengur vel en einn hængur er þó á að varan, nokkurs konar meðal sem 

kallast Vitameatavegamin, reynist innihalda 23% alkóhól og eftir nokkur rennsli á æfingu 

þar sem Lucy þarf að sífellt að smakka á vörunni er hún orðin talsvert hífuð þegar kemur 

að beinu útsendingunni. Þetta er raunar eitt af klassískum atriðum úr þáttunum sem sýna 

vel hversu hæfileikarík gamanleikkona  Lucille Ball var. Lucy verður meira og meira 

drukkin eftir því sem líður á og endar á að rugla saman línunum og lendir í vandræðum 

með að hella úr flöskunni í skeiðina í beinu útsendingunni. En þegar Lucy beitir 

brellibrögðum heppnast það yfirleitt ekki eins og hún hafði vonast til. Í þættinum The 
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Diet til dæmis vantar óvænt einhvern til að leysa af í atriði hjá Ricky og Lucy fer í stífan 

megrunarkúr til að passa í búninginn fyrir hlutverkið (en Ricky segir henni að ef hún nái 

því að passa í búninginn geti hún verið með, nokkuð sem hann á ekki von á að henni takist 

á svona stuttum tíma). Lucy gengur nánast fram af sér þrátt fyrir að Ricky endi á að ráða 

aðra í hlutverkið, en hún birtist engu að síður óvænt í atriðinu honum til mikillar undrunar. 

Atriðið tekst frábærlega og Ricky verður að viðurkenna að hún hafi staðið sig vel en hún 

er svo aðframkomin eftir megrunarkúrinn að hún er komin á sjúkrabörur eftir atriðið og 

samkvæmt læknisráði þarf hún að hvíla sig í þrjár vikur og getur því ekki tekið að sér 

afleysinguna fyrir hlutverkið. Hún rétt nær að láta Ethel fá lykil áður en hún er borin út á 

börunum og bendir henni á að opna dyrnar að kompunni, þar inni reynist vera stúlkan 

sem var ráðin, kefluð og bundin. Í gamanþætti vekur það kátínu áhorfenda í sal sem enn 

eitt dæmi um hversu langt Lucy er tilbúin að ganga til eiga möguleika á einhverju meira, 

en þegar rýnt er í atriðið er það til marks um takmörkuð völd eiginkonunnar innan 

hjónabandsins og samfélagsins og fremur sorglegt  að Lucy finnist hún þurfa að grípa til 

slíkra örþrifaráða.  

 Það er raunar afar athyglisvert að einna vinsælustu þættir síns tíma í 

Bandaríkjunum hafi fjallað um ákveðna innri togstreitu Lucy við þrána um að eiga 

starfsferil (eða komast út af heimilinu) á sama tíma og það er þrýstingur á hana að fórna 

sínum draumum til að halda eiginmanni sínum ánægðum. Eflaust nokkuð sem fleiri 

konur gátu samsamað sig með. Lori Landay bendir raunar á að þó að ímyndin um 

fyrirmyndarhúsmóðurina hafi verið upphafin í fjölmiðlum  og dægurmenningu var þetta 

ekki jafn slétt og skorið í raunveruleikanum. Þættirnir hafi því ekki aðeins náð til fólks 

með því að sýna daglegt heimilislíf byggt á ákveðnum raunsæisgrunni heldur jafnframt 

hafi þættirnir að einhverju leyti ,,resonated so loudly in the early 1950s because the 
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show suggested the failure of the domestic ideal - based on the rigid gender roles 

portrayed in popular culture - to match up with people’s real experiences of everyday 

life“ (Landay 91).  Með öðrum orðum snertu þættirnir á ákveðnum sannleika þegar kom 

að stöðu kvenna í þjóðfélaginu. Vissulega með því að slá aðstæðunum upp í grín á 

margan hátt en engu að síður er ekki hægt að draga úr mikilvægi þess að þættirnir settu 

ákveðinn fókus á stöðu kvenna og skörtuðu kvenhetju sem var ólík öðrum 

birtingarmyndum tímabilsins. Þó að Lucy sé sannarlega millistéttarhúsmóðir fá 

áhorfendur engu að síður að kynnast draumi hennar um starfsferil og fylgjast með allri 

hennar baráttu við að brjótast út af heimilinu. Þegar litið er til þess að sjónvarp varð á 

tiltölulega skömmum tíma sá miðill sem náði til flestra áhorfenda á þessum árum er 

ekki hægt að horfa fram hjá mikilvægi I Love Lucy sem mögulegs áhrifavalds. Eða eins 

og Joanne Morreale skrifar:  

Television, like all forms of social discourse, helps to shape not only beliefs, 

values and attitudes, but also subjectivities, people’s sense of themselves and 

their place in the world. [...] Situation comedies, in particular, center around 

relationships in the family, workplace, and community; in so doing, they 

express the ideological tensions that mark particular social and historical 

moments (Morreale xi). 

  

 Það má því segja að Lucy sem sterk kvenpersóna (með öllum sínum kostum og 

göllum) hafi á sinn hátt verið mikilvæg fyrirmynd eða í það minnsta ákveðið mótvægi 

við þeirri fremur einhæfu birtingarmynd kvenna sem var þá við lýði.  Ekki síst fyrir þær 

sakir að hún vekur máls á stöðu sinni, mótmælir ójafnréttinu og berst fyrir breytingum. 

Hana skortir sannarlega ekki hugmyndauðgi og er úrræðagóð með meiru. Þetta lærir 
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Ricky meira að segja að meta eftir því sem líður á þættina eða eins og hann segir í 

Getting Ready: “Lucy I got to hand it to you, you’ve got a wonderful sneaky mind.” Þá 

fara Ethel, Fred og Ricky í auknum mæli að leita til Lucy til að finna lausnir á ýmsum 

vandræðum sem þau lenda í og í þættinum The Dancing Stars, til dæmis, dáist Ethel að 

hæfileika Lucy til að bjarga sér og segir: “Oh, you’ve done it again champ.” “How 

could you ever have doubted me” svarar Lucy kotroskin í bragði. Hins vegar er ekki 

hægt að neita að stundum eru ráðin sem hún grípur til fremur farsakennd og 

aðstæðurnar sem hún lendir í ansi kostulegar – enda lifir hún í heimi gamanþáttar. Í 

bókinni Love, Lucy bendir Lucille Ball á að: “Lucy Ricardo’s nutty predicaments arose 

from an earnest desire to please. And there was something touching about her stage 

ambitions” (Ball 170). Ef til vill er það kjarni málsins að einhverju leyti að Lucy vann 

sig inn í hug og hjörtu áhorfenda bæði af því að hún er bráðskemmtileg og 

uppátækjasöm en hún er einnig mjög mannleg með sína drauma og þrár og tekst á við 

margvíslegar áskoranir sem stundum ganga upp og stundum ekki. Í þættinum Lucy 

Writes a Novel skrifar Lucy til að mynda skáldsögu sem er aðeins of nærri 

raunveruleikanum að mati Ricky, Fred og Ethel sem finnst þau ekki birtast í nógu góði 

ljósi. Engu að síður sendir Lucy handritið til útgefanda og fær senda ávísun sem hún 

rammar inn, stolt af sínu afreki. Hún verður síðan miður sín þegar í ljós kemur að um 

mistök voru að ræða hjá útgefanda og að aldrei stóð til að gefa bók hennar út.  

 Lynn C. Spangler bendir raunar á að: „It would seem that despite Lucy’s unrest at 

being "just a housewife," the recurring lesson is that, ultimately, that is what makes her 

most happy and she cannot successfully have both a career and a family life“(Spangler 

34). Vissulega má segja að þrátt fyrir Lucy berjist ötullega fyrir rétti sínum og gerir allt 

sem hún getur til að láta drauma sína rætast gengur það oft ekki upp og hún er komin aftur 
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á byrjunarreit í upphafi næsta þáttar. Hún gefst hins vegar aldrei upp og á auk þess á 

vissan hátt nokkra sigra eða fær ákveðna viðurkenningu.  Í þættinum The Audition, nær 

Lucy árangri í viðleitninni við að sýna hvað í henni býr, þar sem hún hleypur í skarð trúðs 

sem átti að koma fram í áheyrnaprufu Ricky fyrir sjónvarpsþátt. Lucy tekst svo vel til að 

henni er boðinn samningur en ekki Ricky. Nokkuð sem hann er ansi stúrinn yfir og ítrekar 

hann ósk sína um að Lucy einbeiti sér að því að hugsa um hann og sé heimavinnandi eða 

eins og Jess Oppenheimer, yfir rithöfundur þáttanna, lýsir því: „Although she does a bang-

up job, she forgoes the chance at a career that is offered her in order to keep Ricky happy 

and closer to his dream of normalcy“ (Sanders og Gilbert 36). Þá er Lucy einnig boðin 

samningur í þættinum Lucy and the Dummy en Ricky reynist þar einnig hindrun. Hún fær 

ekki stuðning frá manni sínum sem vill halda henni heima svo að lífið sé þægilegra fyrir 

hann. Eða eins og kemur fram í þættinum í Equal Rights þegar Lucy mótmælir því að 

Ricky sé að skipa henni fyrir: „I don’ know how you treat your women in Cuba but this 

is the United States and I have my rights.“ Svar Ricky staðfestir enn íhaldssemi hans: 

„I’m not arguing about women’s rights, I am the first one to agree that women should 

have all the rights they want – as long as they stay in their place.“  

 Það má því segja að í þáttunum sé ítrekað komið inn á stöðu kvenna og tæpt á 

ákveðnum réttindamálum til að mynda er varðar atvinnu, fjármál og samfélagslegan 

þrýsting um að viðhalda gömlum hefðum sem kemur að mörgu leyti fram í viðhorfum 

Ricky. Það er þó ekki sé hægt að horfa fram hjá þeim tíma sem þættirnir gerast en þrátt 

fyrir að bandarískar konur væru vissulega í einhverjum mæli á vinnumarkaðnum var 

meirihlutinn enn heimavinnandi húsmæður. Þetta átti eftir að breytast smám saman en 

samkvæmt Alice Kessler-Harris var hlutfall kvenna á vinnumarkaðnum í Bandaríkjunum 

29% á sjötta áratugnum, 35% árið 1965 og 40% árið 1975 (Kessler-Harris 300). Það er 
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því athyglisvert að í I Love Lucy er grínið og forsenda þáttanna byggt að miklu leyti á 

þeim grundvelli að Lucy þráir eitthvað meira en húsmóðurhlutverkið. Betty Friedan átti 

síðar eftir að vekja athygli á þessu atriði í bók sinni, The Feminine Mystique. Bókin kom 

þó ekki út fyrr en árið 1963 en áttti eftir að reynast mikill áhrifavaldur í 

kvenréttindabaráttunni í Bandaríkjunum og lék auk þess lykilhlutverk í því að þættirnir 

That Girl fóru í framleiðslu. Feminísk viðleitni Lucy hefur þannig á sinn hátt verið á 

undan sinni samtíð þó að ef til vill hefur það flogið aðeins undir radarnum þar sem um 

var að ræða frábæra frumkvöðla gamanþætti þar sem Lucille Ball fór gjörsamlega á 

kostum. Enda benda Dalton og Linder á það í The Sitcom Reader: America Viewed and 

Skewed að: „Lucy is probably the single most dominant icon of the sitcom throughout 

history“ (Dalton og Linder 5). 

 I Love Lucy urðu því ekki einungis á meðal vinsælustu gamanþátta allra tíma heldur 

stimplaði Lucy sig svo rækilega í hug og hjörtu áhorfenda að hún varð að einhvers konar 

táknmynd fyrir sjálfa gamanþáttagreinina enda átti hún og þættirnir sannarlega sinn þátt 

í að móta gamanþáttaformið eins og við þekkjum það í dag. Þá er það einnig afar 

athyglisvert að á sama tíma og Lucy þráir ekkert heitar en einhvers konar feril blómstraði 

Lucille Ball í starfi; hún var ekki aðeins heimsþekkt leikkona í gegnum þættina heldur 

varð hún síðar fyrsta konan sem stjórnaði sjónvarpsupptökuveri þegar hún tók yfir rekstur 

Desilu. Þegar hún og Desi skildu keypti Lucille hann út úr fyrirtækinu. Með gríðarlegum 

vinsældum I Love Lucy og þeirri afbragðs ákvörðun Lucy og Desi að eiga ein 

hugverkaréttinn að þáttunum hafði Desilu dafnað vel og keypti til dæmis RKO 

upptökuverin. Fjölmargir þættir leigðu þá aðstöðu hjá þeim eins og til að mynda hinir 

vinsælu The Dick Van Dyke Show (1961-1966) þar sem Mary Tyler Moore lék eitt 

aðalhlutverkið (en hún átti síðar eftir að verða stjarna í sínum eigin þáttum The Mary 
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Tyler Moore Show). Auk þess framleiddi Desilu marga þætti fyrir utan I Love Lucy sem 

margir hverjir urðu smellir, má þar nefna The Untouchables (1959-1963), Our Miss 

Brooks, Mission Impossible (1966-1973) og Star Trek (1966-1969).7 Síðast en ekki síst 

leigðu þættirnir That Girl aðstöðu hjá Desilu þar sem Marlo Thomas fetaði á vissan hátt 

í fótspor Lucille og framleiddi sjálf þættina um hina ungu Ann Marie sem líkt og Lucy 

þráði það heitt að standa á eigin fótum og eiga einhvers konar starfsferil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
7 Reyndar framleiddi Desilu ekki í öllum tilvikum allar þáttaraðirnar en yfirleitt að minnsta kosti þá fyrstu 

sem kom þeim á kortið. Þá má líka nefna hina athyglisverðu The Lucy Show (1962-1968) þar sem Lucille 

Ball og Vivian Vance mæta aftur galvaskar til leiks en í þetta sinn sem einstæðar mæður sem þurfa að 

bjarga sér sjálfar (Landay 107). 
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3   That Girl: Sjálfstæðisyfirlýsing leikkonunnar 

 

 

Á sjöunda áratugnum birtist á skjánum hin liðlega tvítuga Ann Marie (Marlo 

Thomas) í þáttunum That Girl (1966-71) sem vildi ekki giftast, að minnsta kosti ekki 

strax, heldur flytur til New York til að standa á eigin fótum og einbeita sér að ferli sínum 

sem leikkona.8 Þetta þótti róttæk hugmynd að þætti og hefur þáttunum síðar verið hampað 

sem “the prototype about independent career women” (Spangler 87). Raunar þurfti Marlo 

Thomas að sannfæra Edgar Scherick, sem var dagskrárstjóri ABC-sjónvarpsstöðvarinnar, 

um að einhver myndi horfa á slíkan þátt. En Edgar hafði tekið eftir Marlo í prufu-þætti 

og taldi hana vera efni í sjónvarpsstjörnu og var þegar búinn að fá Clairol sem 

styrktaraðila fyrir þætti með henni í aðalhlutverki. Hins vegar reyndust handritin sem 

Marlo fékk send frekar gamaldags eða eins og hún útskýrir í ævisögu sinni Growing Up 

Laughing: My Story and the Story of Funny (2010) snérust þau öll um að vera kona 

einhvers eða dóttir einhvers. Hún kom því með sína eigin hugmynd: “Mr. Scherick, did 

you ever think about doing a show where girl is ‘the someone’?” I asked. “You know, a 

girl like me - graduated from college, doesn’t want to get married and has a dream of her 

own.” (Thomas, kafli 42, málsgr. 15). Edgar var ekki viss um að slíkir þættir myndu ná 

til nokkurs áhorfshóps en Marlo bað hann þá um að lesa bók Betty Friedan The Feminine 

 
8 Upprunalega vildi Marlo reyndar að þættirnir yrðu kallaðir Miss Independence, sem hafði verið 

gælunafn hennar innan fjölskyldunnar, en það þótti heldur dramatískt og á endanum varð That Girl fyrir 

valinu. Þá bjó Marlo að þeim góða grunni að hafa nánast alist upp í gamanþáttaumhverfinu þar sem faðir 

hennar, Danny Thomas, var þekktur grínisti sem var með sína eigin þætti (Make Room for Daddy líka 

þekktir sem The Danny Thomas Show (1953-65)) – auk þess að framleiða hina vinsælu The Dick Van Dyke 

Show (Thomas, formáli). Síðar átti Marlo eftir að birtast í gestahlutverki í öðrum vinsælum gamanþáttum 

þegar hún lék mömmu Rachel Green í Friends.   
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Mystique til að öðlast betri skilning á því hvað konur væru að upplifa. Edgar sló til, las 

bókina og ákvað í kjölfarið að setja þættina í framleiðslu.  

Þá fékk Marlo handritshöfundina Bill Persky og Sam Denoff til liðs við þættina 

en þeir höfðu meðal annars fengið Emmy-verðlaun fyrir handrit að The Dick Van Dyke 

Show. Þeir voru titlaðir skaparar þáttanna og höfðu töluverð áhrif á hvernig þættirnir voru 

mótaðir en voru ekki tilbúnir til að skuldbinda sig í þau fimm ár sem samningurinn 

krafðist. Marlo stofnaði því sitt eigið framleiðslu fyrirtæki, Daisy Productions, til að halda 

utan um þættina. Þetta þýddi að hún átti réttinn að þáttunum og var yfirmaðurinn með 

lokaorðið, nokkuð sem fór fyrir brjóstið á sumum karlmönnum í kringum þættina sem 

voru ekki vanir að hafa konu sem yfirmann. Mörgum árum síðar heyrði Marlo að þegar 

einhver kom að leita að henni í stúdíóinu hafði brandarinn verið: „‘She’s having a meeting 

in the men’s room with Lucy’. That was the climate in the late sixties“ (Thomas, kafli 30, 

málsgr. 5). Ef til vill nokkuð lýsandi fyrir frumkvöðlastarf þeirra Lucille og Marlo á 

vettvangi sem talinn var karlaheimur. Breytingar lágu þó í loftinu og kvenréttindabaráttan 

fékk byr undir báða vængi þegar líða tók á áratuginn.   

That Girl sem taldir voru róttækir fyrir að sýna ógifta konu í leit að starfsframa, 

reyndust að einhverju leyti kallast á við á tíðarandann í þjóðfélaginu og urðu strax 

vinsælir, sérstaklega á meðal ungra kvenna. Raunar fór Marlo að berast fjöldinn allur af 

bréfum frá ungum konum eða að meðaltali þrjú- til fimmþúsund bréf á viku. Í bók Stephen 

Cole, That Book about That Girl: The Unofficial Companion (1999), bendir Gloria 

Steinem á að greina megi áhrifamátt þáttanna sem ákveðins mótunarvalds miðað við 

innihald bréfanna sem bárust:  
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“I think if you read the mail that Marlo got,” says Steinem, “it’s clear that 

[That Girl] was influential. Because young women wrote her with 

enormous gratitude. They saw possibilities for themselves, besides 

immediate marriage or staying home with their parents, which had not 

been on television before” (Cole, kafli 9, málsgr. 17). 

 

That Girl gaf þar af leiðandi á vissan hátt sýnilegt fordæmi fyrir nýjum lífsstíl og 

sjálfstæði. Þá bárust stundum bréf þar sem leitað var ráða varðandi mál eins og þungun 

unglingsstúlkna eða heimilisofbeldi. Þó svo að þættirnir hefðu ritara sem svöruðu hverju 

einasta bréfi og Marlo fengi í hendurnar bréfin sem vörðuðu alvarleg málefni reyndist 

almennt vera lítið um úrræði fyrir konur á þessum tíma sem hægt var að vísa til. Í kjölfarið 

varð Marlo mikil baráttukona fyrir kvenréttindum og tók virkan þátt í hinni svokölluðu 

annarar bylgju feminisma í Bandaríkjunum.   

 Á meðan að fyrsta bylgja femisma undir lok nítjándu aldar og byrjun þeirrar 

tuttugustu beindi sjónum sínum aðallega að því að konur öðluðust kosningarétt snérist 

önnur bylgjan meðal annars um jafnrétti á vinnustað. Linda Mizejewski lýsir því í bókinni 

Pretty / Funny: Women Comedians and Body Politics (2014) hvernig að önnur bylgjan 

var „popularly associated with Betty Friedan’s trapped housewife, [and] Gloria Steinem’s 

liberated career woman [...] These "women’s libbers" of the 1960s and 1970s campaigned 

not only for shifts in traditional gender roles such as child care provider but for equality 

in the workplace and for reproductive rights“ (Mizejewski 6). Með öðrum orðum, sjöundi 

áratugurinn varð tími mikillar vitundarvakningu um stöðu kvenna í Bandaríkjunum sem 

og um mannréttinda mál almennt. Það má því segja að That Girl hafi varpað ákveðnu 

ljósi á þjóðfélagsaðstæður og þá staðreynd að ungar konur vildu eitthvað meira en 
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húsmóðurhlutverkið sem hafði ítrekað verið hampað sem hinum heilaga kaleik 

kvenleikans í bandarískum miðlum. Raunar benda Nancy Signorelli og Aaron Bacue á 

mikilvægi sjónvarps, eða þess sem við sjáum á skjánum, sem einhvers konar 

mótunvarvalds eða fræðslugjafa:   

 

„[Television] lets us know who is good and who is bad, who wins and who 

loses, what works and what doesn’t, and what it means to be a man or a 

woman. As such, television has joined the ranks of socialization agents in 

our society and in the world at large" (Signorelli og Bacue 528). 

 

 Þar af leiðandi má segja að þættirnir hafi opnað ákveðnar dyr með því að gera 

sýnilegan þann veruleika sem margar konur voru að upplifa um að þær vildu eiga líf eða 

starfsvettvang fyrir utan heimilið. Í That Girl á Ann Marie sér draum um að eiga feril sem 

leikkona en þarf að engu að síður að vinna við alls konar störf til að ná endum saman, til 

dæmis við þjónustustörf, sem fyrirsæta og í þættinum Goodbye, Hello, Goodbye leikur 

hún þvegil í barnaþætti. Fyrir það hlutverk þarf hún að klæðast búningi sem skerðir 

hreyfigetu hennar töluvert en eins og Ann orðar það: „Boy is that a dumb costume but I 

don’t care, that 50 dollars is going to help pay the rent on my own apartment.“ Ann vill 

því standa á eigin fótum hvað sem það kostar. Það reynist þó ekki auðvelt fyrir foreldra 

hennar, Lou (Lew Parker) og Helen (Rosemary DeCamp), að sleppa tökunum af henni. 

Þau vilja vernda dóttur sína og hafa áhyggjur af henni í stórborginni. Þegar Lou og Helen 

mæta á veitingastaðinn þar sem Ann er að vinna segir hún þeim í hnotskurn hún sé orðin 

fullorðin og beri sjálf ábyrgð á sínu lífi:  
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Ann: We had weeks of discussion before I left home and we decided I 

could take care of myself. 

Lou: As a mop?  

Ann: Will you forget the mop. 

Lou: How can I. It isn’t easy to send a girl to college for four years and 

have her end up as a mop. 

Ann: Daddy, will you try to understand something. Today I may be a mop, 

tomorrow a garbage pail, but eventually who knows I may even get to play 

people. 

Lou: So we’re not supposed to worry about you?  

Ann: Of course you are, but not as much as you do. I know you and mom 

spent a lot of time and energy bringing me up but now I’m up.  

 

Það má því segja að þetta sé ákveðin sjálfstæðisyfirlýsing hjá Ann sem jafnframt bendir 

foreldrum sínum á að hún sé að vinna í því að láta draum sinn rætast. Eða eins og Judy 

Kutulas lýsir því: “Ann Marie’s [...] decision to move to New York City and become an 

actress is about finding one’s own way in the world rather than meeting parental 

expectations or following social rules“ (Kutulas 52). 

 Raunar þurfti Marlo að berjast fyrir því við ABC að Ann byggi út af fyrir sig í sinni 

eigin íbúð. Þetta þótti afar djarft og í fyrstu vildi sjónvarpsstöðin helst að Ann byggi hjá 

frænku sinni í þáttunum eða væri gift. Marlo benti hins vegar á að: „The whole importance 

of this is the fact that she’s an independent girl who wants to make it on her own in the 

big city“ (Cole, kafli 2, málsgr. 38). Enda var grunnhugmyndin að þáttunum byggð á lífi 

Marlo sjálfrar sem staðið hafði í þessum sömu sporum. Hins vegar er ekki hægt að neita 
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því að þó að Ann standi á eigin fótum á hún sannarlega góðan að í borginni og hún getur 

alltaf leitað til kærasta síns, blaðamannsins Donald Hollinger (Ted Bessel), sem hún 

kynnist strax í fyrsta þættinum Don’t Just Do Something, Stand There. Þar hittast þau 

þegar þau vinna í sömu byggingu og eru orðin málkunnug þegar Don telur sig vera að 

bjarga Ann úr klóm glæpamanna og dregur hana inn í lyftu með sér. Í rauninni er Ann þó 

að leika í auglýsingu þar sem hlutverk hennar krefst þess að hún sé bundin og límt fyrir 

munn hennar en ef til vill ekki að undra að Don hafi misskilið aðstæður. Ann birtist þar 

af leiðandi ekki sem hin klassíska dama í neyð sem þarf að bjarga (enda var neyðin ekki 

í reynd) og hún er allt annað en sátt með að Don hafi kippt henni burt úr miðjum tökum. 

Það er því strax frá byrjun gefið til kynna að Ann geti séð um sig sjálf. Eftir á að hyggja 

finnst henni þó að Don hafi sýnt ákveðið hugrekki þar sem hann hélt að um alvöru lífsins 

væri að ræða og lýkur þættinum með fyrsta stefnumóti þeirra.  

  Það má raunar segja að samband Ann og Don verði að nokkurs konar þungamiðju 

þáttanna. Samkvæmt Sam Denoff skapaði það jafnframt möguleikann á fleiri bröndurum 

eða eins og hann orðar það: „if a main character has responsibility to someone they’re 

funnier. They’re just funnier. Because if you just go off by yourself and do what you 

want, there are no consequences. Lucy wasn’t as funny when Desi wasn’t there“ (Cole, 

kafli 2, málsgr. 66). Því verður ekki neitað að Don er mjög mikilvægur hluti þáttanna og 

það er sérlega áhugavert að ólíkt I Love Lucy þar sem Ricky hamlar Lucy að eltast við 

sinn draum styður Don við bakið á Ann og hvetur hana áfram. Í þættinum Absence Makes 

the Heart Grow Nervous til að mynda fær Ann hlutverk í leikriti á Broadway og er mjög 

spennt að segja Don fréttirnir:  

 

Ann: I got a Broadway show, I got a part in a Broadway show!  
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Don: Broadway! Honey, you’re going to be on Broadway?  

Ann: Aha, isn’t it exciting. On Broadway, not off Broadway, no side 

streets, no corners, right smack on Broadway.  

Don: Ann, that is terrific, that’s terrific! 

  

Hann segir jafnframt að hann sé stoltur af henni. Engar skammir eða afbrýðissemi fyrir 

að eltast við draum sinn, heldur stuðningur og gleði fyrir hennar hönd. Samband Ann og 

Don virðist því vera byggt á meiri jafnréttisgrundvelli en samband Lucy og Ricky og ef 

til vill einnig lýsandi fyrir ákveðnar breytingar á hugarfari í samfélaginu. Þó að parið eigi 

það til að rífast og þau verði stundum afbrýðissöm (þegar aðrir sýna áhuga á öðru hvoru 

þeirra) er greinilegt að Ann og Don vilja einungis það besta fyrir hvort annað. Hins vegar 

er á sama tíma gætt að því í þáttunum að sýna að Don fari alltaf heim til sín í lok 

stefnumóts þar sem þau eru ekki gift.   

Þrátt fyrir að vera ástfangin og í föstu sambandi með Don hefur Ann ekki áhuga 

á að gifta sig strax og Don er sammála. Það reynist aftur á móti vera erfitt fyrir pabba 

hennar að skilja þessa afstöðu og í þættinum What Are Your Intentions, til dæmis, spyr 

hann Don hreint út hvort hann vilji giftast dóttur hans. Ann útskýrir þá að: „I don’t want 

to get married just yet. I have my career to think about.“ Hún vill því halda í frelsið til að 

einbeita sér að sínum frama og Don hefur fullan skilning á því og liggur raunar ekkert á 

heldur. Það er því ekki fyrr en í fimmtu og síðustu þáttaröðinni að Ann og Don trúlofast. 

Þrátt fyrir mikinn utanaðkomandi þrýsting, frá ABC, styrktaraðilanum Clairol og 

aðdáendum, neitaði Marlo að láta þáttaröðina enda á því að þau giftu sig: “I really felt 

that That Girl getting married sent a wrong message to the girls of America. They had 

really counted on her for a certain stand. If her story ended with a marriage they might 
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think that it meant that that was the only way to have a happy ending” (Spangler 90). Í 

síðasta þætti That Girl, The Elevated Woman, dregur Ann því Don með sér á 

kvenréttindabaráttufund í staðinn fyrir að ganga að altarinu. Það má því segja að það feli 

í sér afar ákveðin femínísk skilaboð.   

 Þá er ekki hægt að horfa fram hjá mikilvægi þess að í þáttunum er lögð gríðarleg 

áhersla á starfsferil Ann, og þrá hennar að starfa sem leikkona, sem má einnig túlka sem 

ákveðna feminíska yfirlýsingu. Á margan hátt knýr þessi draumur um feril hana áfram og 

líkt og Lucy er Ann tilbúin að leggja ýmislegt á sig fyrir tækifærið til að láta drauminn 

rætast. Það er hins vegar athyglisvert að Ann er sjaldan lengur en einn þátt í einu í sama 

starfinu. Hún fer í ótal áheyrnaprufur í þáttunum, fær hin ýmsu smá hlutverk, leikur í 

auglýsingum, fyrir utan öll aukastörfin sem hún tekur að sér til að halda sér á floti. Störfin 

og hlutverkin sem hún ræður sig í eru afar misjöfn allt frá því að vera andlit flughersins í 

herferð þeirra til að ráða fleiri konur í þættinum Fly Me to the Moon eða lítið hlutverk í 

gamanþætti þar sem böku er kastað í andlit hennar í þættinum There Was a Time Ann Met 

a Pie Man. Í þættinum Help Wanted til dæmis vantar Don skyndilega afleysingaritara og 

Judy (Bonnie Scott) vinkona þeirra stingur upp á að Ann fylli í skarðið. Don lýsir þó yfir 

efasemdum um að hugmyndin sé góð og eftir þó nokkurn þrýsing frá Ann spyr hann hvort 

hún gefist aldrei upp. Ann svarar þá að bragði: „You’re right. What am I making such a 

big fuss about, I mean it’s just a job, just a way of earning money – to pay the rent, and 

to buy food and clothing and medical supplies.“ Með öðrum orðum, starf þýðir ákveðið 

fjárhagslegt frelsi og er lykilatriði í því að Ann geti staðið á eigin fótum. Erfitt að deila 

við þessi rök enda lætur Don segjast. Samstarfið gengur þó ekki sem skyldi og Don á 

erfiðleikum með einbeita sér. Í lokin velur Ann því nýjan ritara fyrir hann með 

yfirlýsingunni: „I always assumed that men hired their secretaries for their ability not for 
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their appearance.“ Þegar Don svarar: Oh, this man does, typing, shorthand and 

intelligence, that’s what counts with me“, segir Ann: „I knew that’s the way you’d feel.“ 

Kemur þá í ljós að nýi ritarinn er karlmaður. Það er því bæði brugðið á leik með 

staðalímynd ritarans í þættinum sem og komið inn á mikilvægi fjárhagslegs frelsis með 

tilliti til sjálfstæðis.  

 Þrátt fyrir að Ann sé afar iðin, eins og sést ef til vill best á þeim fjölda starfa sem 

hún tekur sér fyrir hendur, er leið hennar á framabrautinni ekki endilega greið. Stundum 

þarf hún að velta fyrir sér hvort rétt sé að taka að sér ákveðin hlutverk eins og til dæmis í 

þættinum There Was a Time Ann Met a Pie Man. Þegar Ann leitar ráða hjá Don varðandi 

hvað sé rétt að gera í stöðunni útskýrir hún: „I could probably make a 100 or 150 dollars 

for this show. You’d ask do I need the money. I need the money. But how badly do I need 

the money. That’s a very good question. I need the money very badly but getting a pie in 

the face is not exactly getting a starring role opposite Paul Newman is it?“ Á endanum er 

það þó umboðsmaður hennar sem sannfærir hana um að taka að sér hlutverkið. Eftir að 

hafa fengið bökuna í andlitið í sjónvarpinu upplifir Ann sig hins vegar sem niðurlægða 

og fer að ganga um með sólgleraugu. Atriðið verður engu að síður vinsælt og henni er 

boðið að endurtaka hlutverkið en í þetta sinn hafnar hún því.  

 Þá þarf Ann að kljást við spurninguna hversu langt hún sé tilbúin að ganga fyrir 

framann í þættinum When in Rome þegar henni býðst hlutverk sem felur í sér nektaratriði 

í kvikmynd með þekktum ítölskum leikstjóra að nafni Berrini. Þegar Ann spyr Don hvort 

honum myndi standa á sama svarar hann: „Well, honey, of course I’d mind but that 

shouldn’t be a deciding factor. I mean honey, it’s not up to me, it’s your career you’re the 

one that has to decide what’s best.“ Þrátt fyrir greinilega togstreitu Ann á milli þess að 

grípa sjaldgæft tækifæri á að starfa með þekktum leikstjóra eða standa við gildi sín 
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ákveður hún á endanum að afþakka hlutverkið. Þegar hún útskýrir val sitt fyrir 

leikstjóranum sem finnst þetta barnaleg ákvörðun segir Ann: „You know it’s funny I’ve 

wanted to be the star of a motion picture ever since I can remember and now a Berrini 

film. Well, just the chance of working with you. [...] But let me just tell you one thing Mr. 

Berrini in all those fantasies, in all those dreams whether they were daydreams or night 

dreams, in cinemascope or stereophonic sound, in color or black and white, in every single 

one of them I had my clothes on.“ Ann getur því verið ákveðin og staðið fast á sínu þegar 

á þarf að halda.  

 Sá eiginleiki kemur sér raunar vel þegar Ann lendir í erfiðum aðstæðum en hún þarf 

til dæmis í nokkrum tilfellum að kljást við áreitni í þáttunum. Í þættinum Nobody Here 

but Us Chickens fær Ann hlutverk sem Ungfrú Kjúklingur þar sem hún fer á milli keðju 

af veitingastöðum og dansar um í kjúklingabúningi. Þegar eigandi keðjunnar ekur henni 

heim í lok dags beygir hann viljandi inn á ranga afrein og vill bjóða henni upp á drykk í 

sveitinni. Hún afþakkar og segir honum að hún þurfi að komast heim en hann lætur ekki 

segjast og byrjar að plokka fjaðrirnar af búningnum hennar. Ann stoppar hann af, stígur 

á bremsuna, fer út úr bílnum og kallar á eftir honum þegar hann keyrir í burtu: „I just 

realized that anybody can be a gentleman from the word go what counts is being a 

gentleman from the word stop and you flunked!“ Hér dregur Ann skýra línu um að þessi 

hegðun sé engan veginn ásættanleg. Þá er hættan ekki yfirstaðin því að hún er nú ein að 

kvöldi til á sveitavegi og þarf að koma sér heim. Þetta bjargast þó allt að lokum en það er 

sérlega áhugavert að þættirnir hafi beint sjónum að þessu málefni og ekki dregið úr 

alvarleika þess. Þá kemur áreitni fyrir í þremur öðrum þáttum, í Call of the Wild fær Ann 

hlutverk í sápuauglýsingu og leikstjórinn mætir heim til hennar eftir tökur, í Don’t Just 

Do Something, Stand There er eigandi húsgagnaverslunar nærgöngull, og í Tenor’s 
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Loving Care fer Ann að taka viðtal við frægan óperusöngvara sem telur sig vera 

hálfgerðan Casanova. Þegar óperusöngvarinn lýsir því yfir að: „This is time for love.“ 

Svarar Ann: „But I only came for an interview.“ Hún þarf því að hugsa hratt og þykist 

vera að kvefast til að losna úr greipum sýklahrædda söngvarans. Það er ljóst að Ann getur 

séð um sig sjálf og þó að Don sé hennar stoð og stytta að mörgu leyti er það í öllum 

tilvikum Ann sem sjálf sem bjargar sér úr þessum erfiðu aðstæðum. Á vissan hátt má 

segja að þættirnir hafi beint sjónum að málefni sem að #Metoo hreyfingin átti mörgum 

áratugum síðar eftir að beina kastljósinu að.  

 That Girl voru því á margan hátt frumkvöðlaþættir sem hittu á tíðarandann í 

þjóðfélaginu. Ann þráir ekki einungis starfsferil utan heimilisins eins og Lucy heldur 

tekur hún virkan þátt í atvinnulífinu. Engu að síður virðist hún deila því með Lucy að hafa 

ekki besta skipulagið þegar kemur að fjármálum. Í Many Happy Returns til dæmis lendir 

Ann í endurskoðun hjá skattinum og þarf að fá aðstoð frá Don við að koma reiðu á 

bókhaldið sitt. Þó að Ann leiti í auknum mæli til Don til að ráðleggja sér eftir því sem 

líður á þættina (og samband þeirra dýpkast) er samt sem áður er töluverður munur á því 

að vera fjárhagslega háður öðrum, eins og Lucy er háð Ricky, eða þurfa að fá aðstoð við 

pappírsvinnu tengda fjármálum. Hér má því á vissan hátt greina ákveðna þróun og 

breyttar samfélagsaðstæður á sjöunda áratugnum, eða eins og Marlo orðar það: „There 

were millions of That Girls in homes across America“ (Thomas, kafli 42, málsgr. 22). 

Þættirnir endurspegluðu því að einhverju leyti ákveðinn veruleika nýrrar kynslóðar. Það 

er í raun athyglisvert að á sama tíma og þættirnir urðu að einhvers konar tákni fyrir ungar 

konur var Marlo fyrsta árið í þáttaröðinni eina röddin fyrir hönd kvenna í tökuverinu sjálfu 

eða eins og hún lýsir því: „I [...] felt like a lonely voice in the wilderness constantly 

explaining, But a girl wouldn’t say that to her father… or her boyfriend… or her best 
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friend“ (Thomas, kafli 30, málsgr. 12).9 Í annarri þáttaröðinni var því sérstaklega ráðinn 

inn kvenkyns ritstjóri, Ruth Brooks Flippen til að hjálpa til við að skerpa á innsýninni í 

heim kvenna.  

 Þrátt fyrir að That Girl hafi brotið ákveðið blað í sögu vinsælla sjónvarpsþátta með 

kvenhetju sem vill frekar einbeita sér að starfsferli sínum heldur en að flýta sér að ganga 

niður að altarinu virðast feminískir fræðimenn þó lítið hafa beint sjónum að þáttunum. 

Raunar heldur Bonnie J. Dow því fram að þar sem Ann var orðin túlofuð í síðustu 

þáttaröðinni hafi það á vissan hátt dregið úr feminískum mætti hennar: „her pursuit of an 

acting career turned out to be little more than a premarital fling closely monitored by her 

father and her boyfriend. By series end, she was headed for the altar“ (Dow xvii). Hún 

lítur því algerlega fram hjá þeirri staðreynd að Ann fer með Don á 

kvenréttindabaráttufund í síðasta þættinum í stað þess að þau gifti sig. Áherslan er raunar 

aldrei á mikilvægi hjónabands í That Girl, þó að samband Ann og Don sé viðamikill hluti, 

heldur er athygli beint að því að Ann vill standa á eigin fótum og eiga starfsferil sem 

leikkona. Það er þó ekki hægt að neita því að Don og pabbi Ann eru miklir áhrifavaldar í 

lífi hennar og eftir því sem líður á þættina leitar hún sífellt meira til Don til að veita sér 

ráð. Hins vegar er það ef til vill raunhæf þróun fyrir par í ástarsambandi sérstaklega í ljósi 

þess að Don er í raun besti vinur hennar. Þá er mikilvægt að Don reynir ekki að stjórna 

Ann, eins og Ricky var sífellt að reyna að gera með Lucy, heldur styður hana í leit sinni 

að starfsframa og hvetur hana áfram. Það má því segja að þættirnir hafi opnað dyrnar fyrir 

nútímalegri birtingarmynd kvenna í sjónvarpi eða konum á framabraut. Í kjölfarið fylgdu 

þættir eins og hinir áhrifamiklu The Mary Tyler Moore Show þar sem aðalpersónan Mary 

 
9 Þó komu reyndar konur í nokkrum tilfellum að handritsgerð fyrsta árið en þær voru sjálfsætt starfandi 

og því ekki á staðnum. 
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Richards setti starfsferil sinn í forgrunn og varð að mörgu leyti ímyndin um konu með 

starfsferil í byrjun áttunda áratugarins.  
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4   The Mary Tyler Moore Show: Farsæla framakonan 

 

 

The Mary Tyler Moore Show (1970-77) hefst á því að aðalpersónan, hin þrítuga 

Mary Richards (Mary Tyler Moore), flytur til Minneapolis eftir sambandsslit og sækir um 

ritarastarf hjá WJM-TV fréttastofunni. Það starf reynist hins vegar ekki lengur í boði en 

yfirmaðurinn Lou Grant (Ed Asner) vantar aðstoðarframleiðanda (e. associate producer) 

og ræður Mary. Til að byrja með líkist starfið þó aðallega ritarastarfi, Mary vélritar og 

sækir kaffi fyrir herra Grant en eftir því sem líður á þáttaröðina er henni smám saman 

falin meiri ábyrgð. Samkvæmt Lynn C. Spangler eru þættirnir raunar: „credited by many 

for changing the image of single, working women in television comedy“ (Spangler 110). 

Ólíkt Ann í That Girl sem flakkar á milli starfa má segja að vinnan sé stöðugleikinn í lífi 

Mary. Þó að hún eigi stundum kærasta og fari á stefnumót helgar Mary sig starfinu á 

fréttastofunni sífellt meira eftir því sem líður á þáttaröðina. Til að byrja með fara þættirnir 

þó á milli þess að sýna Mary í vinnunni og heima hjá sér þar sem vinkonur hennar, Rhoda 

Morgenstern (Valerie Harper) og Phyllis Lindstrom (Chloris Leachman), koma ítrekað í 

heimsókn enda búa þær allar í sama íbúðarhúsinu. Þegar The Mary Tyler Moore Show var 

á hátindi vinsælda sinna hurfu hins vegar Rhoda og Phyllis á braut og fengu sínar eigin 

samnefndu þáttaraðir; Rhoda (1974-78) og Phyllis (1975-1977).10  

Mary Tyler Moore hafði áður slegið í gegn í þáttunum The Dick Van Dyke Show 

(1961-66) þar sem hún lék hlutverk Laura Petrie, heimavinnandi húsmóður og eiginkonu 

 
10 Eftir að The Mary Tyler Moore Show lauk fékk raunar Lou Grant einnig sína eigin samnefnda þáttaröð; 

Lou Grant (1977-1982). 
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aðalpersónunnar Rob Petrie (Dick Van Dyke).11 Mary hafði hug á að leika í öðrum þáttum 

eða eins og kemur fram í bókinni Mary and Lou and Rhoda and Ted: And All the Brilliant 

Minds Who Made The Mary Tyler Moore Show a Classic eftir Jennifer Keishin 

Armstrong: „She wanted to play someone close to herself [...] she also wanted to make it 

an ensemble show; even if it was named for her, as was typical for sitcoms of the time, 

she wanted to surround herself with great supporting actors“ (Armstrong, kafli 1, málsgr. 

84.). Til að koma The Mary Tyler Moore Show á laggirnar stofnaði Mary raunar sitt eigið 

framleiðslufyrirtæki - eins og Lucille Ball og Marlo Thomas höfðu gert á undan henni. 

Fyrirtækið átti hún ásamt eiginmanni sínum Grant Tinker en þau notuðu upphafstafi Mary 

í heitið: MTM Enterprise. Þau voru þegar komin með samning við CBS um að sýna 

þættina þegar Grant fékk handritshöfundana James L. Brooks og Allan Burns til liðs við 

The Mary Tyler Moore Show. Upprunalega hugmynd James og Allan var reyndar sú að 

Mary væri fráskilin en yfirmenn CBS höfnuðu því og einn þeirra velti því fyrir sér hvort 

áhorfendur myndi ekki halda að hún hefði skilið við Dick Van Dyke.12 Því var komið 

með málamiðlunina að Mary væri nýkomin úr sambandi.  

Í fyrsta þættinum, Love is All Around, tekur Phyllis það að sér að upplýsa Rhodu 

um ástæðuna fyrir því að Mary flutti til Minneapolis: „A beautiful romance just blew up 

in her face.“ Mary mótmælir og bendir á að hún hafi sjálf tekið þessa ákvörðun. Þegar 

fyrrverandi kærastinn kemur sérstaklega til borgarinnar til að hitta hana er hún þó ekki 

alveg viss um hvernig henni líður en styrkist síðan í því að ákvörðun hennar hafi verið 

rétt. Fyrrverandi kærastinn kveður hana þá með orðunum: „Take care of yourself“,  og 

 
11 Það vakti raunar töluverða athygli á sínum tíma að Laura var alltaf klædd í aðsniðnum „capri“ buxum 

heimavið en Mary fannst það óraunverulegt að sýna persónuna uppáklædda í kjól og hæla við að 

ryksuga gólf eins og tilhneigingin var í sjónvarpsþáttum um þetta leyti. Spangler 71. 

12 Austerlitz 96.  
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Mary svarar skýrt og skorinort: „I think I just did.“  Mary kýs því frekar að vera einhleyp 

en að vera í sambandi sem ekki gengur nægilega vel upp eða eins og Bonnie J. Dow 

bendir á:  

 

Mary Richards signaled a major difference from previous representations 

because she was single by choice, had no explicit familial protection, and 

saw her job as a career [...] Moreover, as an associate producer, Mary was 

in a job traditionally assigned to a man (Dow 34). 

 

Með öðrum orðum, Mary setur sig og starfsferil sinn í fyrsta sætið. Raunar lýsir Rhoda 

því ef til vill einna best þegar hún tengir starf Mary við kvenréttindabaráttuna í þættinum 

Best of Enemies og segir: „this is the kind of job Gloria Steinem wants you to have.“   

Þegar Mary sækir um starfið á fréttastofunni í Love is All Around nefnir Lou 

einmitt að hann hafi hugsað sér að ráða karlmann en ákveður engu að síður að gefa henni 

tækifæri. Í viðtalinu fyrir starfið fer hann hins vegar að spyrja persónulegra spurninga 

eins og af hverju hún sé ekki gift sem Mary finnst ekki við hæfi: 

 

Mary: [I]t does seem that you’ve been asking a lot of very personal 

questions that don’t have a thing to do with my qualifications for this job. 

Lou: You know what, you’ve got spunk. 

Mary: Well, yeah.  

Lou: I hate spunk. Tell you what, I’ll try you out for a couple of weeks, 

see if it works out.  
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Mary stendur því hér á rétti sínum og svarar fyrir sig þrátt fyrir að Lou sé fremur hrjúfur 

í samskiptum. Þetta er ekki síður mikilvægt í ljósi þess að þegar hafði komið fram í 

samtali hennar og Rhodu að Mary á ekki endilega auðvelt með að standa á sínu. Hún á 

það raunar til að vera  hikandi í talmáli sérstaklega ef henni er mikið niðri fyrir. Engu að 

síður er það sem skiptir sköpum að hún vekur gjarnan athygli á ójafnrétti og sem eina 

konan á fréttastofunni kemur það oft bersýnilega í ljós að að hún er að skapa ákveðið 

fordæmi. Í þættinum The Good Time News segir hún raunar að: „I feel I represent women 

everywhere.“ Segja má að það eigi bæði við um stöðu Mary í karlaheimi fréttastofunnar 

og þá staðreynd að þættirnir sjálfir og persóna Mary voru að festa sig í sessi í bandarísku 

þjóðfélagi sem ákveðin táknmynd um konu á frambraut.  

Þá taka þættirnir fyrir málefni sem beinlínis tengjast réttindabaráttu kvenna á 

sjöunda og áttunda áratug tuttugustu aldarinnar eins og til dæmis í The Good Time News 

þar sem athygli er vakin á launamuni kynjanna. Í þættinum kemst Mary að því að 

karlmaðurinn sem var áður í starfinu hennar fékk hærra borgað en hún. Þegar hún spyr 

samstarfsmenn sína Murray (Gavin Macleod) og Gordy (John Amos) hvort hún standi sig 

jafnvel og forveri sinn segja þeir báðir að hún sé að standa sig betur. Mary fer því inn til 

Lou í töluverðu uppnámi og krefst skýringa:  

 

Mary: I would like to know why the last associate producer before me 

made fifty dollars a week more than I do. 

Lou: Oh, because he was a man. 

Mary: Let me get this straight, eh, the only reason he was paid more than 

I am is because he was a man? 

Lou: Oh, sure, it has nothing to do with your work. 
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Mary: No, no, wait a minute, because I really, I want to understand this. 

I’m doing as good a job as he is. 

Lou: Better. 

Mary: Better, and I’m being paid less than he was because? 

Lou: You’re a woman. 

 

Á vissan hátt er Lou því ef til vill fulltrúi úreltra viðhorfa gagnvart konum á 

vinnumarkaðnum en honum virðist finna þessi mismunun svo sjálfsögð að hann 

einfaldlega viðurkennir það strax að ástæðan fyrir því að hún fái minna borgað sé af því 

að hún er kona. Í lokin er hann þó búinn að skipta um skoðun og segir: „I’ve been thinking 

and there is no reason why you should be making fifty dollars a week less than the person 

who had that job before.“ Lou endar því á að jafna laun hennar á við karlmanninn sem 

var áður í hennar starfi. Að mörgu leyti má því segja að þetta sé afar mikilvæg feminísk 

yfirlýsing af hálfu þáttanna, bæði að beina ljósi að ójafnréttinu sem og að það var brugðist 

við málinu og það leiðrétt. Lynn C. Spangler bendir raunar á að vitundarvakning hafi 

verið mikilvægur hluti kvenréttindabaráttunnar: „An important part of the women’s 

movement in the early 1970s was “consciousness-raising” – making people aware of the 

unfair treatment (oppression) of women; in its gentle way, The Mary Tyler Moore Show 

was doing this“ (Spangler 111).  

Barátta Mary við að klifra upp metorðastigann og einfaldlega að fá sömu tækifæri 

og karlarnir endurspegla því á vissan hátt bandaríska þjóðfélagið og það sem konur voru 

að kljást við á vinnumarkaðnum á þessum tíma. Það má því segja að í þáttunum felist 

ákveðin feminísk ádeila á stöðu kvenna innan vinnustaðarins með því að varpa ljósi 

aðstæðurnar sem Mary er í á fréttastofunni. Í Who’s in Charge Here til dæmis býðst Lou 
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stöðuhækkun sem þýðir að hann þarf að velja eftirmann sinn. Í byrjun hefur Mary ekki 

áhuga á starfinu en Phyllis finnst það vera skylda hennar sem kona að reyna að fá 

stöðuhækkun ef hægt er eða eins og hún orðar það: „Mary this isn’t just you reaching for 

the next plateau – it’s us.“ Mary íhugar málið og endar á að sækja um en fær ekki starfið. 

Hún spyr þá Lou um ástæðuna fyrir því að hún varð ekki fyrir valinu:  

 

Mary: Mr. Grant, why wasn’t I a great choice, did it have anything to do 

with my ability? 

Lou: No, are you kidding, no. 

Mary: It’s not because I’m a woman is it? 

Lou: Of course it is. 

 

Það er því ítrekað staðfest að Mary standi  sig vel í starfi sem gerir ójafnréttið þess þá 

greinilegra í augum áhorfenda. Þá er það einnig þýðingarmikið að Mary krefst skýringa í 

staðinn fyrir að samþykkja hlutina eins og þeir eru. The Mary Tyler Moore Show varð þar 

af leiðandi að gríðarlega mikilvægri fyrirmynd fyrir ungar konur á áttunda áratugnum eða 

eins og Judy Kutulas bendir á í The Sitcom Reader: America Viewed and Skewed: „For 

younger female viewers, who had few meaningful models of the workplace, images of 

strong, competent working women were particularly revelatory [...] Mary Richards [...] 

made a big difference for a generation of women coming of age in the 1970s” (Kutulas 

221). 

Hins vegar þó að Mary sé sannarlega sterk persóna sem berst fyrir réttindum 

sínum á vinnustaðnum á hún engu að síður einnig sínar viðkvæmu hliðar og er stundum 

óörugg (sem er ef til vill afar skiljanlegt í nýju starfi). Til að byrja með á hún til dæmis 
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frekar erfitt með að fá fólk til að taka mark á sér eins og í þættinum The Snow Must Go 

On þar sem að Lou vill að Mary verði yfir kvöldútsendingu af kosningasjónvarpi. Hún 

hefur hins vegar sínar efasemdir um að það gangi upp: „Mr. Grant you don’t seem to 

understand in order to be in charge I mean you have to be able to assert authority and I 

just I’ve never been any good at that.“ Svar Lou er hins vegar skýrt og ákveðið: „You can 

do it.“ Hann segir henni jafnframt að hún þurfi að byrja á því að láta starfsfólkið vita að 

það fái bara hálftíma í kvöldmat í staðinn fyrir klukkutíma. Mary gengur fremur erfiðlega 

að ná athygli fólksins þangað til að einn karlinn biður um að hlustað verði á hana. Þá er 

fréttaþulurinn Ted Baxter (Ted Knight) ekki sáttur við styttri matartíma og dregur vald 

hennar í efa þangað til að hann sér Lou labba inn í tökuverið og skiptir í kjölfarið 

skyndilega um skoðun. Að auki vill svo til að það er kominn snjóstormur þannig að 

gestirnir sem áttu að koma í viðtal komast ekki. Það gengur því á ýmsu í þessari 

útsendingu en Mary vex kjarkur eftir því sem líður á og klárar verk sitt þrátt fyrir erfiðar 

aðstæður.  

Í rauninni má segja að Mary eflist sífellt í starfi sínu og og með tímanum fær hún 

fleiri tækifæri til að spreyta sig á stærri verkefnum. Í þættinum Hi There, Sports Fans 

biður hún Lou hreinlega um eitthvað meira krefjandi með orðunum: „I think I’m ready 

for a little more responsibility, something challenging, something difficult.“ Hún er þá 

sett í það að ráða inn nýjan íþróttafréttamann og reka þann gamla sem hún vill helst ekki 

gera. Lou bendir henni aftur á móti á að yfirmenn þurfi bæði að taka að sér að sinna hinu 

góða og slæma. Í þættinum The Co-Producers fær Mary tækifæri til að framleiða sinn 

eigin þátt til reynslu. Hún er taugaóstyrk yfir að kynna hugmynd sína fyrir yfirmanni 

stöðvarinnar en Lou og Murray reyna á sinn hátt að róa hana niður. Þá kemur í ljós hversu 

mikilvægt þetta er í huga Mary þrátt fyrir að hún reyni að láta eins og það skipti hana ekki 
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máli: „If he likes the idea then I’ll produce my own show, he doesn’t like it I won’t, 

doesn’t matter I’ll just keep doing what I’m doing, sitting here at my same little desk, 

earning my same little money. [...] it matters!“ Starfsferill hennar er því afar veigamikill 

þáttur í lífi hennar og þýðingarmikið í hennar augum vinna sig upp. Í An Affair to Forget 

fær Mary langþráða stöðuhækkun og verður yfir fréttaútsendingunni klukkan sex eða eins 

og hún orðar það: „I always dreamed that one day I would be producer.“ Bonnie J. Dow 

bendir raunar á að þó að The Mary Tyler Moore Show hafi ekki verið þeir fyrstu til að 

fjalla um konur á vinnumarkaðnum undirstrikuðu þættirnir að starfsferill gæti verið 

ánægjulegur valkostur:  

 

Mary Tyler Moore was not the first working-woman sitcom. Yet it is 

generally acknowledged as the first to assert that work was not just a 

prelude to marriage, or a substitue for it, but could form the center of a 

satisfying life for a woman in the way that it presumably did for men. This 

was, perhaps, the most consistent and explicit profeminist statement made 

by the sitcom“ (Dow 24-25).  

 

Höfundarnir James L. Brooks og Allan Burns lögðu reyndar upp með þá forsendu 

fyrir þættina að í stað þess að láta Mary gera alls konar kjánalega hluti til að kalla fram 

hlátur vildu þeir frekar hafa hana í aðstæðum sem virkuðu raunverulegar og persónurnar 

í þáttunum myndu bregðast við á trúverðugan hátt.13 Þeir réðu auk þess 

kvenhandritshöfunda eins Treva Silverman og Susan Silver sem gáfu þáttunum enn 

 
13 Armstrong, kafli 7, málsgrein 28. 
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frekari dýpt og innsæi inn í heim kvenna á vinnumarkaðnum. Árið 1973 var The Mary 

Tyler Moore Show raunar með metfjölda kvenhandritshöfunda eða tuttugu og fimm 

sjálfstætt starfandi eða fastráðna handritshöfunda af heildartölunni sjötíu og fimm sem 

unnu við þættina.14 Það eitt og sér verður að teljast einstaklega áhrifamikið þar sem 

yfirleitt var fátítt að finna margar konur á þessum vettvangi.15 Enda bendir Marta Lauzen 

á að birtingarmynd kvenna verður öflugri eftir því sem meiri fjölbreytileika sé að finna 

hjá þeim sem koma að þáttunum: „When you have greater diversity behind the scenes not 

only do you get more female characters on screen but you get a differnt kind of female 

character. You get a more powerful and mulitdimensional female character.“16  

Þá reyndist áttundi áratugurinn vera mikilvægur tími í kvenréttindabaráttunni þar 

sem að auk áherslunnar á ákveðna vitundarvakningu um stöðu kvenna, til að mynda með 

verkfallinu og kröfugöngunni „Women Strike for Equality“ árið 1970, var einnig barist 

fyrir ýmsum lagalegum breytingum til jafnréttis.17 Samkvæmt Lynn C. Spangler var þetta 

raunar einnig tími þar sem konur fóru að banka á dyrnar í starfsgreinum sem áður voru 

taldir karlaheimur, til dæmis varð fyrsta konan fréttaþulur á stórri sjónvarpsstöð á þessum 

árum og stofnun Bandarísku alríkislögreglunnar (FBI) fékk sinn fyrsta kvenfulltrúa.18 Þar 

að auki var um að ræða sérlega blómlegan tíma fyrir konur í gamanþáttum þar sem fjöldi 

þátta skörtuðu konum í aðalhlutverki, eða eins og Lynn C. Spangler orðar það: „The 

 
14 Armstrong, kafli 10, málsgrein 60. 

15 Madelyn Pugh var til dæmis eina konan í handritateymi I Love Lucy. Hjá That Girl voru þó nokkrir 

sjálfstætt starfandi handritshöfundar sem voru konur, þar á meðal Treva Silverman, auk Ruth Brooks 

Flippen í handritateyminu sjálfu.     

16 Miss Representation. 

17 Dow 27-28.  

18 Spangler 104.  



 

 45 

 

 

1970s stand out in television history because of the number of comedies featuring women 

in primary roles. Certainly the consciousness of the television industry had been raised“ 

(Spangler 109). Það má með sanni segja að The Mary Tyler Moore Show hafi lagt sitt af 

mörkunum í þeim efnum. Þó að þættirnir hafi reyndar ekki slegið almennilega í gegn fyrr 

en í annarri þáttaröðinni jukust vinsældir þeirra stöðugt og árið 1974 voru þeir komnir 

með næstum einn fjórða af áhorfshópnum í Bandaríkjunum eða fjörtíu og þrjár milljónir 

manna.19 

Auk þess að leggja áherslu á starfsferil Mary eru vinasambönd hennar einnig í 

forgrunni í þáttunum. Sérstaklega má þar nefna bestu vinkonu hennar Rhodu, sem kemur 

frá New York, er kaldhæðnislega fyndin og lætur ýmislegt flakka. Þær ræða saman um 

allt frá starfi til stefnumóta og koma til að mynda oft inn á stöðu sína sem einhleypar 

konur. Í þættinum Divorce Isn’t Everything tala þær stöllur til dæmis um hversu lýjandi 

það er að fá spurninguna af hverju þær séu ekki giftar og Mary segir í alvöru blöndnu 

gríni: „You know sometimes Rhoda I think I could discover the secret of immortality and 

people would still say: Look at that single girl discovering the secret of immortality.“ 

Með öðrum orðum, samfélagslegur þrýstingur á konur að ganga í hjónaband fer ekki fram 

hjá vinkonunum sem finnst þær ítrekað þurfa að gera grein fyrir stöðu sinni eða vali á 

lífsstíl. Rhoda er þó ef til vill opnari fyrir að fara hina hefðbundnu leið ef tækifæri gefst 

en hún virðist engu að síður vera fremur óheppin þegar kemur að ástarmálum. Mary 

kemur hins vegar sjálfri sér á óvart þegar hún hafnar bónorði í þættinum The Courtship 

of Mary’s Father’s Daughter og segir eftir á: „I think he was surprised to find out that I 

am not living my life in constant search for the right man to marry. You know something 

 
19 Armstrong, kafli 8, málsgrein 48.  
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I was pretty surprised to find that out myself.“ Mary tekur því meðvitaða ákvörðun um 

að setja sig og starfsferil sinn í fyrsta sætið í stað þess að einblína á að komast í hjónaband. 

Það má því segja að hún birtist hér á vissan hátt sem nútímakona áttunda áratugarins í 

kjölfar kvenréttindabaráttunnar.  

Þó að Mary eigi ekki skyldmenni í Minneapolis verða vinkonur hennar og 

samstarfsfélagar að nokkurs konar fjölskyldu í hennar huga. Lou er því ef til vill ákveðin 

föðurímynd sem á vissan hátt leiðbeinir Mary þegar hún fetar leið sína framabrautinni. 

Það er hins vegar áhugavert að hún kallar hann alltaf herra Grant þrátt fyrir að aðrir í 

vinnunni kalli hann Lou. Reyndar vekur Bonnie J. Dow athygli á því að þrátt fyrir að 

þættirnir hafi beint sviðsljósinu að vinnustaðnum hafi þeir að mörgu leyti ekki haggað 

hinum hefðbundnu kynjahlutverkum: „Although Mary Tyler Moore took the sitcom from 

the home to the workplace, it did not alter significantly the traditional male/female roles 

of the genre“ (Dow 44). Samkvæmt Dow birtist Mary því samstarfsfélögum sínum á 

fréttastofunni ýmist í hlutverki móður, eiginkonu eða dóttur, þar sem hún hlúir að þeim 

eða veitir þeim einhvers konar tilfinningalegan stuðning20 Það er hins vegar ljóst að þó 

vissulega sé ekkert dregið úr kvenleika Mary að áherslan í þáttunum á starfsferil hennar í 

karlaheimi er brautryðjandi á margan hátt eða eins og Saul Austerlitz orðar það:  

 

The show was as a reflection of millions of young American women who, 

like Mary, were belatedly, tremblingly asserting their authority, in the 

workplace and in their private lives. Every time Mary stood up to her boss, 

 
20 Dow 40. 



 

 47 

 

 

or successfully navigated a treacherous assignment, she was a stand-in for 

all her offscreen counterparts. (Austerlitz 102-03) 

 

The Mary Tyler Moore Show var því á margan hátt bylting í bandarísku sjónvarpi. 

Þættirnir endurspegluðu tíðarandann í þjóðfélaginu þegar kvenréttindabaráttan var í 

hámarki og sýndu að konur gætu einbeitt sér að starfsferli sínum á farsælan hátt án þess 

að setja allt kapp á að komast í hjónaband. Mary varð þar af leiðandi að mikilvægri 

táknmynd fyrir konu á framabraut og þættirnir höfðu gríðarleg áhrif bæði á ungar konur 

sem áhorfendur og þættina sem fylgdu í kjölfarið eins og Murphy Brown sem einnig falla 

um konu með farsælan starfsferil. Raunar má á vissan hátt segja að Murhpy Brown hafi 

verið einn af mörgum þáttum sem tóku við kvenréttindakyndlinum af The Mary Tyler 

Moore Show.  
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5   Murphy Brown: Einstæð móðir og starfsframi 

 

Murphy Brown (1988-1998) þættirnir fjalla um hina fertugu Murphy Brown (Candice 

Bergen) sem er afar farsæll fréttamaður hjá fréttaskýringarþættinum FYI í Washington.21 

Þættirnir hefjast á því að hún snýr aftur til vinnu eftir að hafa verið í áfengismeðferð hjá 

Betty Ford stofnuninni og þarf að aðlagast nýjum lífsstíl. Það reynist þó krefjandi, 

sérstaklega þegar hún kemst að því að hún er komin með nýjan yfirmann, hinn tuttugu og 

fimm ára Miles Silverberg (Grant Shaud), auk þess sem að fyrrum fegurðardrottningin 

Corky Sherwood (Faith Ford) hefur bæst við í fréttateymið. Murphy er virt í starfi sínu, 

afar ákveðin og beinskeytt, mjög kaldhæðin og liggur yfirleitt ekki á skoðunum sínum. Á 

vissan hátt má segja að á meðan The Mary Tyler Moore Show sýnir hvernig það er fyrir 

konu að fóta sig í karlaheimi, þar sem Mary berst fyrir réttindum sínum á fréttastofunni, 

sýnir Murphy Brown ef til vill næsta skrefið á ferlinum eða ákveðna þróun; Murphy er 

þegar búin að festa sig í sessi í starfi sínu og komin með farsælan starfsframa. Þó að 

Murphy og Mary starfi báðar við fréttaflutning á sjónvarpsstöð er ekki einungis munur á 

stöðu þeirra heldur er persónuleiki þeirra gjörólíkur. Mary er að mörgu leyti hin klassíska 

góða stelpa á meðan að Murphy getur verið fremur hvöss. Samkvæmt Kay Gardell er 

Candice Bergen í rauninni ekki að endurtaka hlutverk Mary Richards heldur er hún að 

leika hlutverk hrjúfa yfirmanns hennar Lou Grant.22  

Í Murphy Brown er raunar brugðið á leik með samanburð á milli þeirra og The 

Mary Tyler Moore Show í þættinum I Don’t Know You From Madam þegar Miles lýsir 

 
21 Tuttugu árum eftir að þáttunum lauk upprunalega komu Murphy Brown með endurkomu árið 2018 á 

sjónvarpsstöðini CBS. Þrátt fyrir að sami leikhópurinn væri að mestu aftur samankominn voru einungis 

þrettán þættir gerðir áður en hætt var framleiðslu þeirra. CBS Cancels ‘Murphy Brown’ Revival After One 

Season - The New York Times (nytimes.com) 

22 Gardell í bók Lynn C. Spangler, 174.  

https://www.nytimes.com/2019/05/10/arts/murphy-brown-canceled-cbs.html
https://www.nytimes.com/2019/05/10/arts/murphy-brown-canceled-cbs.html
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því yfir að: „Let me remind you about something Murphy, this is a job not make believe. 

We’re not doing The Mary Tyler Moore Show here. There’s no audience laughing at every 

cute little thing you say. This is the real world.“ Á sama tíma heyrist í áhorfendum í sal 

skellihlæjandi að þessari staðhæfingu. Enda er samanburðurinn ef til vill óumflýjanlegur 

þar sem forsenda þáttanna byggir á svipuðum grunni; einhleyp kona með starfsframa í 

fyrirrúmi, vinnur á sjónvarpsfréttastöð og samstarfsfélagarnir verða nokkurs konar 

staðgenglar fjölskyldu. Hins vegar á meðan að The Mary Tyler Moore Show leituðust á 

vissan hátt við að vekja athygli á réttindamálum kvenna á vinnumarkaðnum á áttunda 

áratugnum er Murphy Brown, sem kom fram á níunda áratugnum, ef til vill að upplifa 

hversu langt réttindabaráttan er komin. Diane English, höfundur þáttanna, lýsir því raunar 

hversu mikilvægt frumkvöðlastarf var unnið með That Girl og The Mary Tyler Moore 

Show: „We came along following in the footsteps of Marlo Thomas and Mary Tyler 

Moore. You know we were the natural next step, it was exciting to be able to do that“23 

 Þegar Diane English kom með hugmyndina að Murphy Brown til CBS keypti 

sjónvarpsstöðin strax réttinn að þáttunum en vildi upprunalega að nokkrum atriðum væri 

breytt í handritinu. Í staðinn fyrir að Murphy væri að koma úr meðferð vildu þeir að hún 

væri að snúa aftur til vinnu eftir dvöl á heilsulind og í staðinn fyrir að hún væri fertug 

vildu þeir að hún væri þrítug. Vegna verkfalls handritahöfunda árið 1988 var hins vegar 

ekki hægt að breyta stöku orði og fyrsti þátturinn því tekinn upp óbreyttur eftir handritinu 

sem þeir höfðu.24 Murphy Brown fékk því að halda sínum sérkennum sem að mörgu leyti 

voru stór hluti af þættinum. Hún er mjög einbeitt á starfsframa sinn og bestu vinir hennar 

eru samstarfsfélagarnir Frank Fontana (Joe Regalbuto) og Jim Dial (Charles 

 
23 Úr viðtali við Diane English. http://www.makers.com/diane-english 

24 http://www.makers.com/diane-english  

http://www.makers.com/diane-english
http://www.makers.com/diane-english


 

 50 

 

 

Kimbbrough). Reyndar verður með tímanum einnig húsmálarinn Eldin Bernecky (Robert 

Pastorelli) einn af hennar bestu trúnaðarvinum, enda er hann sífellt heima hjá henni að 

dytta að en virðist aldrei klára verkið. Í greiningu sinni á þáttunum tiltekur Bonnie J. Dow 

raunar að Murphy skeri sig úr hinni hefðbundnu birtingarmynd kvenna þar sem hún sé 

búin að laga sig algerlega að karlaheimi sjónvarpsfréttamennskunnar og hefur náð á topp 

síns fags sem margverðlaunaður, harðskeyttur fréttamaður. Þar að auki búi hún ekki yfir 

þeim eiginileikum sem ítrekað birtist sem hefðbundnir í kvenpersónum eins og 

umhyggjusemi og þörf að hlúa að þeim sem eru í kring. Hún hafi frekar eiginleika sem 

yfirleitt séu tengdir við karlpersónur.25 Í fyrsta þættinum Respect til að mynda þegar 

Murphy hittir Miles í fyrsta skipti byrjar hann að lýsa því yfir að hann sé aðdáandi en hún 

grípur fram í fyrir honum og spyr hvað hann sé gamall. Þegar hann svarar að hann sé 

tuttugu og fimm ára segir Murphy: „I’m sorry Mr. Silverberg if it appears I’m being rude 

to you it’s just that I can’t help thinking about the fact that while I was getting maced at 

the Democratic Convention in ’68 you were wondering if you would ever meet Adam 

West.“26 

 Murphy er því ekkert endilega að eyða miklum tíma í það að vera kurteis heldur 

segir hún hlutina yfirleitt hreint út. Þegar Corky ætlar að spjalla við hana þegar hún mætir 

til vinnu í Devil with a Blue Dress On segir Murphy við hana: „Do you remember that 

memo I sent out last week? The one about how no one should to talk to me in the morning 

until after three o’clock.“ Murphy virðist því nánast reyna að ýta fólki frá sér og til að 

mynda er það einn af bröndurum þáttarins hvað henni helst illa á riturum. Reyndar er það 

ef til vill skiljanlegt í einhverjum tilfellum þar sem sumir þeirra virðast frekar vanhæfir í 

 
25 Dow 140-43.  

26 Adam West fór með hlutverk Leðurblökumannsins í sjónvarpsþáttunum Batman (1966-68).  
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starfi sínu, sér í lagi fyrir fagmann eins og Murphy sem krefst ákveðins staðals. Samt sem 

áður leita vinnufélagarnir stundum til Murphy til að veita sér ráðleggingar þrátt fyrir að 

hún sé ítrekað búin að taka það fram að hún sé ekki góð í að höndla persónuleg málefni. 

Í þættinum Frankly Speaking, til dæmis, kemur Frank til hennar og vill fá ráð í sambandi 

við ástarmálin. Hann er orðinn yfir sig hrifinn af konu og biður Murphy að hitta hana og 

segja honum álit sitt á henni.  

 

Frank: Murphy, I need your help right now. Look, I want you to meet her, 

tell me if I’m making a mistake. 

Murphy: You want me to tell you if you should marry someone. [...] Frank, 

this is not a good idea. You know what I’m like, if I’ve got an opinion I’ve 

got to say it.  

Frank: Well that’s what I want. That’s what I’m counting on. 

Murphy: Oh, sure, when I told you you look fat in turtle necks you 

wouldn’t speak to me for three days.  

 

Þótt að mannleg samskipti séu ef til vill ekki sterkasta hlið Murphy bera samstarfsfélagar 

hennar og vinir engu að síður virðingu fyrir áliti hennar. Þá er ávallt lögð áhersla á að hún 

er fær í sínu starfi. Hún er klár og kemur vel fyrir sig orði þó að hún sérhæfi sig nánast í 

kaldhæðnislegum athugasemdum.  

 Að vissu leyti má segja að áherslan á starfsframa Murphy, og það að velgengni 

hennar og hæfni í starfi sé hampað, sé á margan hátt feminísk. Hins vegar bendir Lynn C. 

Spangler á að margir brandararnir í þáttunum snúi að því hvað Murphy sé óhefðbundin 
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kvenpersóna.27 Það dregur aftur á móti ekki úr styrkleika Murphy sem táknmynd um konu 

með farsælan starfsferil. Raunar var hún búin að stimpla sig svo rækilega inn í huga fólks 

með ímynd sinni að fyrrum varaforseti Bandaríkjanna, Dan Quayle, nefndi hana 

sérstaklega í ræðu sinni sem varahugaverða birtingarmynd sem hæddist að 

föðurhlutverkinu þegar Murphy varð einstæðri móður í þáttunum.28 Það vill svo til að hún 

verður ófrísk eftir fyrrverandi eiginmann sinn og ákveður að eiga barnið þrátt fyrir að 

ljóst sé að faðirinn verði ekki til staðar. Í kjölfar ræðunnar sköpuðust gríðarlega miklar 

þjóðfélagslegar umræður í Bandararíkjunum um konur, lífstílsval og fjölskyldugildi. 

Diane English gaf út yfirlýsingu þar sem hún benti varaforsetanum á að tryggja að 

fóstureyðingar yrðu áfram löglegar ef hann hefði ekki trú á að konur gætu alið upp börn 

sín einar.29 Málið varð að heilmiklu fjölmiðlafári og var meðal annars fjallað um það á 

forsíðu virtra dagblaða. Þá þurfti efla öryggisgæsluna í tökuverinu vegna hótana sem 

bárust.30  

 Þar að auki er afar áhugavert að sjónvarpspersónan Murphy svaraði sjálf fyrir sig 

í þættinum You Say Potatoe, I Say Potato: Part 2, þar sem hún sem nýbökuð móðir fylgist 

fyrst með ræðunni í sjónvarpinu, og kemur síðan með mótsvar í fréttaþættinum FYI:  

 

[I]n a recent speach Vice President Dan Quayle used me as an example of 

the poverty of values in this country and implied that I was a poor role 

model for our nations youth [...] These are difficult times for our country 

 
27 Spangler 178.  

28 http://edition.cnn.com/videos/politics/2015/06/18/dan-qualye-murphy-brown-speech.cnn 

29 http://www.makers.com/diane-english).  

30 Úr viðtali við Candice Bergen: http://www.huffingtonpost.com/2013/06/06/candice-bergen-murphy-

brown-dan-quayle_n_3398379.html  

http://edition.cnn.com/videos/politics/2015/06/18/dan-qualye-murphy-brown-speech.cnn
http://www.makers.com/diane-english
http://www.huffingtonpost.com/2013/06/06/candice-bergen-murphy-brown-dan-quayle_n_3398379.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/06/06/candice-bergen-murphy-brown-dan-quayle_n_3398379.html
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and in searching for the causes of our social ills we could choose to blame 

the media, or the Congress, or an administration that’s been in power for 

twelve years, or we could blame me [...] I doubt that my status as a single 

mother has contributed all that much to the breakdown of Western 

civilization. 

 

Þættirnir opnuðu því á umræðu um stöðu kvenna almennt sem og beindu athyglinni að 

einstæðum mæðrum og konum með starfsframa sem verður að teljast mikilvægt með 

feminísku tilliti. Að einhverju leyti má því segja að Murphy Brown hafi rutt brautina því 

að tíu árum síðar átti Rachel Green, úr hinum gríðarvinsælu þáttum Friends, eftir að 

birtast í mjög svipuðum sporum; einstæð móðir með farsælan starfsferil án þess að fá á 

sig gagnrýni háttsettra stjórnmálamanna.  
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6   Friends: Nýtt líf og framabrautin 

 

Í sjónvarpsþáttunum Friends (1994-2004), líkt og nafn þeirra gefur til kynna, er fjallað 

um vinahóp, sambönd þeirra og daglegt líf í New York-borg á tíunda áratugnum og 

upphafi tuttugustu og fyrstu aldarinnar. Þó að aðaláherslan sé ekki á vinnustað þeirra er 

sjónum engu að síður beint að konu á framabraut þegar Rachel Green (Jennifer Aniston) 

fetar sig upp metorðastigann og kemst með tíð og tíma í góða stöðu hjá fatahönnuðinum 

Ralph Lauren. Það gengur þó ekki þrautalaust fyrir sig, en þegar hún flytur til New York 

í fyrsta þættinum, og verður herbergisfélagi æskuvinkonu sinnar Monicu Geller 

(Courteney Cox), kemur í ljós að Rachel hefur lifað mjög dekruðu lífi og aldrei unnið 

fyrir sér. Hún birtist raunar áhorfendum fyrst í brúðarkjól þegar hún, í leit sinni að 

Monicu, strunsar inn á kaffihúsið Central Perk þar sem vinirnir eyða gjarnan drjúgum 

tíma að ræða hin ýmsu málefni í þáttunum. Eftir að hafa verið kynnt fyrir hópnum, sem á 

eftir að verða henni nokkurs konar fjölskylda, útskýrir Rachel að hún hafi skyndilega 

áttað sig á því að hún elskaði ekki manninn sem hún ætlaði að giftast. Því hafi hún látið 

sig hverfa rétt fyrir brúðkaupið og komið til borgarinnar til að hefja nýtt líf. Þar með hefst 

á vissan hátt vegferð Rachel til sjálfstæðis í þáttunum allt frá fyrstu skrefunum í 

atvinnulífinu til farsæls frama.  

Vinir hennar sem samanstanda, auk Monicu, af Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), 

Chandler Bing (Matthew Perry), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) og Ross Geller (David 

Schwimmer), veita henni þó ávallt mikinn stuðning og hvetja Rachel til þess að standa á 

eigin fótum. Þegar það kemur til dæmis í ljós í The Pilot að pabbi Rachel borgar 

greiðslukortareikningana hennar réttir Monica henni skæri til að klippa kortin í sundur og 

segir: „Come on Rachel, you can’t live off your parents your whole life.“ Hún svarar þá: 
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„I know that. That’s why I was getting married.“ Eftir að Rachel hefur á vissan táknrænan 

hátt klippt á naflastrenginn með því að klippa kortin býður Monica hana velkomna til 

raunveruleikans með orðunum: „Welcome to the real world, it sucks, you’re going to love 

it.“ Samkvæmt Marta Kauffman og David Crane, sköpurum þáttanna, var raunar 

grunnhugmyndin að Friends byggð á því þegar þau höfðu sjálf flutt til borgarinnar á 

þrítugsaldri. Þættirnir fjalli því um þetta tímabil í lífi ungs fólks þegar vinirnir verða 

einhvers konar staðgenglum fyrir fjölskyldu.31   

Það er athyglisvert að þó að Rachel kjósi að velja leið sjálfstæðis, með því að 

hafna hinni gömlu ímynd um hefðbundið hjónaband eða því að vera fjárhagslega háð 

föður sínum virðist það að einhverju leyti vera óvenjulegt að hún hafi ekki þegar verið 

búin að stíga þetta skref. Í það minnsta sker hún sig örlítið úr vinahópnum þegar hún 

byrjar að fóta sig á vinnumarkaðnum eða eins og Rachel lýsir því: „I’m going to get one 

of those job things.“ Það er þar af leiðandi lögð áhersla á hversu mikil breyting þetta er á 

lífi hennar. Þegar Ross spyr hana hvort hún hafi fengið starf svarar hún: „Are you 

kidding? I’m trained for nothing. I was laughed out of twelve interviews today.“ Engu að 

síður er hún komin vinnu í lok þáttarins þegar hún birtist með svuntu að afgreiða vini sína 

á Central Perk. Þrátt fyrir að upplifa ákveðna gleði þegar hún fær fyrst útborgað er ekki 

hægt að segja að þjónustustarfið eigi vel við hana en hún ruglar til dæmis ítrekað saman 

pöntunum. Til að byrja með birtist hún því afar ólíkt Mary og Murphy sem eru 

fagmannlegar fram í fingurgóma. Það má þó segja að það breytist á róttækan hátt þegar 

Rachel hættir loks á kaffihúsinu eftir tvö ár og byrjar að vinna í tískuiðnaðinum. Þar liggur 

hennar áhugasvið og þar byggir hún upp sinn starfsframa eða eins og Lynn C. Spangler 

 
31 Úr viðtail við Marta Kauffman og David Crane. FRIENDS | From the Directors/Producers | DAVID 

CRANE | MARTA KAUFFMAN | FUNNY MOMENTS | PART 1 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=fkcSXYn28dU
https://www.youtube.com/watch?v=fkcSXYn28dU
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bendir á þá er það á endanum Rachel sem nær hvað lengst í sínu fagi af sínum vinahópi: 

„[o]f all the friends, Rachel grows the most in status“ (Spangler 220).  

Stökkpallur hennar yfir að draumstarfinu hjá Ralph Lauren reynist vera þegar 

Rachel fær starf hjá Bloomingdale’s. Þar starfar hún í nokkur ár meðan hún er að læra á 

fagið. Raunar verður hún svo einbeitt á starf sitt að Ross, sem er orðinn kærasti hennar á 

þessum tímapunkti, virðist eiga erfitt með að sýna því skilning hversu mikilvægur þessi 

nýi starfsferill er í hennar augum eða eins og kemur fram í þættinum The One Where Ross 

and Rachel Take a Break:   

 

Ross: You never have the time. I mean I don’t feel like I even have a 

girlfriend anymore. 

Rachel: Ross what do you want from me, you want me to quit my job so 

you can feel like you have a girlfriend. 

 Ross: No, but it would be nice if you’d realize that it’s just a job. 

 Rachel: Just a job?! 

  Ross: Yes. 

Rachel: Ross, do you realize that this is the first time in my life I’m doing 

something I actually care about. This is the first time in my life I’m doing 

something that I’m actually good at. I mean if you don’t get that... 

Ross: No, hey, I get that okay, I get that big time and I’m happy for you 

but I’m tired of having a realtionship with your answering machine.  

 

Starfsframinn skapar þar af leiðandi ákveðið álag á persónulegt samband hennar en 

jafnframt á sama tíma veitir það henni einhvers konar tilgang og ánægju. Í kjölfarið gera 



 

 57 

 

 

Ross og Rachel hlé á sambandi sínu (eða eins og Ross kemur síðar til með að vísa ítrekað 

í: „we were on a break“). Ross fer miður sín á bar til að drekkja sorgum sínum og fer 

heim með annarri konu. Þegar Rachel kemst að því verður hún niðurbrotin og bindur 

alveg enda á sambandið, að minnsta kosti í bili.  

 Það má því segja að í þáttunum sé fjallað um hvernig hinar ýmsu hliðar 

starfsferilsins hafi áhrif á líf Rachel. Líkt og hjá Mary og Murphy virðist starfsframi ef til 

vill að einhverju leyti vera ákveðin hindrun þegar kemur að ástarsamböndunum. Á hinn 

bóginn, virðist einbeiting Rachel að starfi sínu borga sig faglega þegar hún fær síðar 

tækifæri til að starfa hjá Ralph Lauren. Í viðtalinu fyrir starfið kemur hins vegar upp 

misskilningur á milli hennar og herra Zelners þegar hann reynir að benda henni á að hún 

sé með eitthvað á vörunum og hún telur að hann sé að biðja hana um að kyssa sig. Rachel 

sem er orðin töluvert sjálfsöruggari í fasi og ákveðnari en áður blöskrar þessi framkoma 

og lætur herra Zelner heyra það: „I’m sorry if I’ve given you the wrong impression but I 

am not some hussy that will just sleep around to get ahead [...] I do not want this job that 

bad. Good day sir!“ Hún er því óhrædd að svara fyrir sig en þegar hún uppgötvar hvernig 

í hlutunum liggur fer hún aftur til herra Zelner, biðst afsökunar og talar máli sínu af hverju 

hann eigi að ráða hana. Það skilar árangri og hún fær draumastarfið, sína eigin skrifstofu 

og síðar meir aðstoðarmann. Raunar útskýrir Marta Kauffman að áherslan á þróun 

starfsferils Rachel hafi á vissan hátt verið meðvituð feminísk nálgun: „[Rachel] started 

out as someone who didn’t know how to do a job, and she ended up becoming a woman 

who learned to partially define herself by her work. We always wanted to take a certain 
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feminist perspective; the women do work. They have passions, they pursue them, as well 

as the men.“32  

 Þá kemur einnig fram ákveðin tenging við fyrri feminískar túlkanir 

gamanþáttaheimsins þegar að sjálf „That Girl“, Marlo Thomas, birtist í gestahlutverki 

sem móðir Rachel, Sandra Green. Að sama skapi kallast það á vissan hátt á við Murphy 

Brown þegar Rachel verður einstæð móðir á framabraut sem segja má að sé viss feminísk 

yfirlýsing í sjálfu sér. Hún verður ófrísk eftir eina ástríðunótt með Ross en þau ákveða 

hins vegar að það væri of flókið og erfitt að taka aftur upp samband. Ross tekur engu að 

síður virkan þátt í uppeldi Emmu dóttur þeirra og er til staðar fyrir Rachel ef hún þarf á 

hjálp að halda. Þegar að Rachel styttir fæðingarorlof sitt, til dæmis, vegna þess að hún 

hefur áhyggjur af því að sá sem sé að leysa hana af sé á höttunum eftir starfi hennar sýnir 

Ross því skilning og styður hana. Enn og aftur er því gefið greinilega til kynna hvað 

starfsframinn er mikilvægur hluti af lífi Rachel. Henni tekst samt á farsælan hátt að sinna 

báðum störfum vel. Persóna Rachel þróast því yfir að vera á vissan hátt einhvers konar 

táknmynd nútímakonunnar líkt og Mary eða Murphy á undan henni, án þess þó að verða 

endilega táknmynd jafn mikillar þjóðfélagslegrar umræðu eða breytinga. Judy Kutulas 

vísar til að mynda í að vinsældir hárgreiðslu Rachel hafi ef til vill verið það sem vakti 

hvað mesta athygli til að byrja með: „Today’s young women model their hair – not their 

character – on Rachel Green [...] Is Rachel liberated and if so, from what? But Rachel can 

only exist because Mary existed before her“ (Kutulas 25). 

 Það má raunar segja að birtingarmynd Rachel verði feminískari eftir því sem líður 

á þáttaröðina og starfsframi hennar verði mikilvægari. Ólíkt Mary sem berst fyrir 

 
32 Úr viðtali við Marta Kauffman. Marta Kauffman Interview on HBO Max 'Friends' Reunion 

(marieclaire.com) 

https://www.marieclaire.com/culture/a36523526/marta-kauffman-friends-reunion-interview/
https://www.marieclaire.com/culture/a36523526/marta-kauffman-friends-reunion-interview/
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réttindum sínum á vinnustaðnum er Rachel að einhverju leyti að berjast við að láta drauma 

sína rætast og upplifa ákveðinn tilgang í gegnum starfið sem hún fann ekki áður. Það eru 

því greinilega breyttar samfélagslegar aðstæður þökk sé mikilvægu starfi 

kvenréttindabaráttunnar. Þegar þáttaröðin endar á því að Rachel hafnar spennandi 

starfstilboði frá Louis Vitton í París til að endurvekja ástarsamband sitt við Ross má ef til 

vill setja spurningar merki við hvort hún nái að halda táknmynd sinni sem feminískri 

nútíma framakonu. Hins vegar dregur það ekki úr árangri hennar við að vinna sig upp í 

sínu fagi og finna ákveðinn tilgang með vinnu sinni. Ef til vill er það lykilatriðið að á 

endanum snýst þetta um lífsstílsval og hafa möguleikann á því að haga sínu lífi eins og 

maður sjálfur kýs.  
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7   Lokaorð 

 

Það er áhugavert hversu stórt hlutverk gamanþættir hafa leikið í að vekja athygli 

á stöðu kvenna í Bandaríkjunum í gegnum tíðina. Í sumum tilfellum vekja 

þættirnir raunar miklar þjóðfélagslegar umræður eins og Murphy Brown gerði um 

stöðu kvenna á framabraut og einstæðar mæður. Þá verða birtingarmyndirnar í 

einhverjum tilfellum að nokkurs konar þjóðfélagslegri táknmynd um breytingar 

eins og Mary Richards þegar hún á vissan hátt setur staðalinn sem hin nútímalega 

kona með starfsferil. Þar að auki eiga þættirnir það allir sameiginlegt að hafa 

konur að baki sköpunarferlinu, ýmist sem framleiðendur eða skapara, sem og 

handritshöfundi, en það virðist leika lykilhlutverk í að koma þessum sterku og 

áhugaverðu persónum á skjáinn. Þær verða því að ákveðnu mótvægi við fremur 

einhæfri staðalímynd kvenna, til að mynda fyrirmyndarhúsmóðurinni, sem var 

algeng birtingarmynd á árum áður.  

 Þá eiga þættirnir oft veigamikinn hlut í að efla vitundarvakningu um stöðu kvenna 

í Bandaríkjunum, til að mynda voru That Girl og The Mary Tyler Moore Show undir 

greinilegum áhrifum frá kvenréttindabaráttunni: Ann Marie gengur til dæmis ekki niður 

altarið í lokaþættinum heldur fær Don með sér á kvenréttindabaráttufund og Mary tekst á 

við launamismun kynjanna og berst fyrir réttindum sínum í karlaheimi fréttastofunnar. 

Þar að auki telst það til ákveðins frumkvöðlastarfs að þrjár af aðalleikonunum, Lucille 

Ball, Marlo Thomas og Mary Tyler Moore, stofnuðu sín eigin framleiðslufyrirtæki til að 

halda utan um sína þætti. I Love Lucy, That Girl og The Mary Tyler Moore Show ruddu á 

margan hátt brautina fyrir konur á framabraut sem og konur í gamanþáttum almennt. Í 

kjölfarið fylgdu þættir eins og Murphy Brown og Friends sem að endurspegluðu að vissu 

leyti þann árangur sem hafði náðst í kjölfar kvenréttindabaráttunnar. Þættirnir búa því 
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allir yfir einhvers konar feminískri nálgun og setja mark sitt ekki einungis á sjónvarpssögu 

Bandaríkjanna heldur höfðu einnig áhrif þjóðfélagið sjálft. Það má því segja að öllu gríni 

fylgi einhver alvara.   
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