
 

 

 

 

 

Félags- og mannvísindadeild 

 

 

BA-ritgerð 

 

félags- og kynjafræði 

 

 

 

Frá óttablandinni virðingu til vináttu 

Föðurímyndir í völdum Walt Disney teiknimyndum 

 

 

 

 

Nanna Björk Rúnarsdóttir 

Febrúar 2011 



 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiðbeinandi: Ingólfur V. Gíslason 
 
Nemandi: Nanna Björk Rúnarsdóttir 
 
Kennitala: 040979-6119



 

 3 

Efnisyfirlit 

 
Efnisyfirlit .................................................................................................................................... 3 

Inngangur ................................................................................................................................... 5 

Walt Disney fyrirtækið................................................................................................................ 6 

Bambi í hnotskurn .................................................................................................................. 6 

The Lion King í hnotskurn ....................................................................................................... 7 

Finding Nemo í hnotskurn ...................................................................................................... 8 

Staðalímyndir og hefðir Walt Disney fyrirtækisins ................................................................. 9 

Föðurímyndir og myndirnar þrjár............................................................................................. 13 

Bambi .................................................................................................................................... 15 

The Lion King ........................................................................................................................ 20 

Finding Nemo ....................................................................................................................... 26 

Í hnotskurn ........................................................................................................................... 31 

  

 



 

 

 

 
Hér verður skoðuð þróun föðurímynda í þremur Walt Disney teiknimyndum, 
út frá fimm meginkenningum innan fjölskyldurannsókna, með karlafræðilegu 
sjónarhorni. Myndirnar eru: Bambi, The Lion King og Finding Nemo. Þær voru 
valdar vegna áberandi tengsla söguhetjanna við feður sína og með tilliti til 
vinsælda myndanna þegar þær komu út. Þegar föðurímyndirnar eru skoðaðar 
eru móðurímyndir hafðar til viðmiðunar þegar það á við, ásamt hefðbundnum 
staðalímyndum Walt Disney teiknimynda. Föðurímyndirnar má bæði greina í 
viðmóti feðranna gagnvart sonum sínum og í þroskasögu drengjanna sjálfra. 
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Inngangur 

Hér verður þróun föðurímynda í þremur Walt Disney teiknimyndum skoðaðar út frá fimm 

meginkenningum fjölskyldurannsókna, þær eru: félagslíffræði (sociobiology), virknihyggja 

(Structural-Functionalism), átakakenningar (Conflict theory), félagsleg gagnvirkni (Social 

Exchange Theory) og táknræn víxlverkun (Symbolic Interactionism). Auk þeirra verður 

áhersla lögð á karlafræðilegt sjónarhorn. Myndirnar eru: Bambi (1942), The Lion King (1994) 

og Finding Nemo (2003). Þær voru valdar vegna áberandi tengsla söguhetjanna við feður sína 

og með tilliti til vinsælda myndanna þegar þær komu út. Myndirnar fjalla einnig um baráttu 

góðs og ills, mannlegar tilfinningar og samfélagslegar skyldur, svo fátt eitt sé nefnt. 

Aðalsöguhetjurnar eru allar karlkyns. Í Bamba og The Lion King fær áhorfandinn að fylgjast 

með ungum drengjum allt frá fæðingu til fullorðinsára. Í Finding Nemo fær áhorfandi að 

fylgjast með föður og syni í nokkra daga eftir að sonurinn byrjar í skóla og er numin á brott af 

kafara. Við skoðun föðurímynda eru móðurímyndir teknar inn til viðmiðunar þegar það á við, 

ásamt dæmum um hefðbundna persónusköpun í myndum Walt Disney fyrirtækisins. 

Föðurímyndir má greina í viðmóti feðranna gagnvart sonum sínum og einnig í þroskasögu 

drengjanna sjálfra. Hvernig hafa föðurímyndir þróast í þessum þremur tilteknu Walt Disney 

teiknimyndum? Hvað er líkt með föðurímyndum þessara mynda og hvað greinir þær í 

sundur? 
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Walt Disney fyrirtækið 

Walt Disney fyrirtækið er án efa, einn þekktasti framleiðandi barna- og fjölskyldumynda í 

hinum vestræna heimi. Löng hefð er fyrir því hjá Walt Disney að byggja teiknimyndir sínar á 

sígildum ævintýrum eins og Mjallhvíti og dvergunum sjö, Öskubusku, Aladín, Þyrnirós og 

fleirum. Aðrar myndir eru byggðar á nýrri sögum og handritum sérstaklega gerðum fyrir Walt 

Disney fyrirtækið. Handritin viðhalda samt sem áður klassískum ævintýraminnum og 

hefðbundnum staðalímyndum í persónusköpun sinni. Sígildu sögurnar eru oft fegraðar og 

mótaðar að samtíma sínum. Walt Disney sögurnar leiða áhorfandann yfirleitt í gegnum 

þroskasögu einnar aðalpersónu sem tekst á við ill öfl á leið sinni að sínum sönnu örlögum 

(Walt Disney fyrirtækið [Company History], e.d.). 

Fyrstu teiknimyndina í fullri lengd fumsýndi fyrirtækið árið 1937. Sú var byggð á hinu 

sígilda ævintýri um Mjallhvíti og dvergana sjö. Disney bræðurnir voru brautryðjendur því fáir 

höfðu trú á að áhorfendur myndi endast í einn og hálfan klukkutíma fyrir framan hvítatjaldið 

að fylgjast með teiknimyndafígúrum. Eftir frumsýninguna fuku slíkar hugmyndir út um 

gluggann, því Mjallhvít og dvergarnir sjö slóu öll aðsóknarmet. Eftir vel heppnaða frumraun 

hélt fyrirtækið áfram að framleiða teiknimyndir í fullri lengd og gerir það enn í dag (Walt 

Disney fyrirtækið [Company History], e.d.). 

Allar myndir Disney voru handteiknaðar í tvívídd þar til árið 1997 þegar Toy Story var 

gefin út í samvinnu við tölvufyrirtækið Pixar. Fyrirtækin gerðu fyrst samning um framleiðslu á 

þremur tölvuteiknuðum myndum. Walt Disney fyrirtækið sá um útgáfu og markaðsmál á 

meðan Pixar sá um tölvuteikningu þeirra. Seinna bættust fleiri myndir inn í þann samning og 

var Finding Nemo ein þeirra. Þar til árið 2006 þegar Pixar varð að dótturfyrirtæki Disney. 

(Pixar [Disney Relationship], e.d.). 

Áður gert verður grein fyrir helstu staðalímyndum Walt Disney teiknimynda er ekki úr 

vegi að renna yfir söguþráð myndanna þriggja sem sýna svo vel þróun föðurímynda frá miðri 

síðustu öld fram til ársins 2003. 

Bambi í hnotskurn 

Myndin um Bamba er byggð á skáldsögunni Bambi:Eine Lebensqeschichte aus dem Walde 

(1923), eftir Felix Salten sem kom fyrst út í enskri þýðingu árið 1928, tæpum 15 árum áður en 

teiknimyndin var frumsýnd árið 1942. Sagan fjallar um ungan hjört sem heitir Bambi. Þegar 
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Bambi fæðist koma öll dýr skógarsamfélagsins að skoða hann, nema faðir hans. Faðirinn 

stendur á klettabrún í fjarska og lítur yfir hópinn. Hann er fjarverandi allan fyrri hluta 

myndarinnar að undanskildum tveimur senum þar sem hann hittir Bamba í fyrsta sinn og 

þegar hann bjargar Bamba og móður hans úr skógarrjóðrinu þegar veiðimenn skjóta að 

þeim. 

Bambi eignast tvo bestu vini, annar þeirra er héri og hinn er skunkur. Bambi missir 

móður sína ungur að aldri þegar hún er skotin til dauða af veiðimönnum, þá er faðir Bamba 

ekki nálægt til að bjarga þeim. Eftir lát móður sinnar fer hann til föður síns sem hann þekkir 

nánast ekki neitt. Áhorfendur sjá ekki hvernig föður hans tekst til við uppeldið. Aðeins er sýnt 

þegar Bambi er orðinn unglingur og hann verður ástfanginn af æskuvinkonu sinni Faline. 

Hann sleppur naumlega frá skógareldi sem breiðist út vegna eldstæðis veiðimanna í 

skóginum eftir að hafa bjargað Faline frá ýmsum hættum. Bambi eignast sjálfur tvö afkvæmi 

með Faline undir lok myndarinnar og er þá sjálfur orðinn faðir. Þegar skógarsamfélagið 

safnast saman til að skoða afkvæmi Bamba stendur hann sjálfur álengdar ásamt föður sínum 

uppi á sama kletti og faðir hans við upphaf myndarinnar. Faðir hans gengur síðan frá og 

Bambi stendur einn eftir á klettinum. 

Myndin er víða um heim talin ein hugljúfasta mynd Disney og var tilnefnd til ýmissa 

verðlauna á sínum tíma. Bambi var fyrsta mynd sinnar tegundar hjá Walt Disney fyrirtækinu 

hvað varðar tilfinningaþrungin efnistök og raunsætt útlit dýranna (Walt Disney fyrirtækið 

[Bambi], e.d.). 

The Lion King í hnotskurn 

Myndin er byggð á eða innblásin af leikritinu Hamlet eftir William Shakespeare. Myndin 

fjallar um ljónaunngann Simba, hann er prins og næstur í röð til að verða konungur þegar 

Mufasa faðir hans deyr. Skari, illur föðurbróðir Simba tekur á það ráð að drepa bróður sinn 

og kenna Simba um dauða hans til þess að hrekja Simba í burtu og verða sjálfur konungur yfir 

hjörðinni. Áætlun Skara heppnast vel og Simbi flýr í burtu, fullur sektarkenndar yfir dauða 

föður síns. Á flóttanum eignast hann tvo vini, annar er vörtusvínið Pumba en hinn 

jarðkötturinn Timon. Þeir gæta hver annars, lifa áhyggjulausu lífi og borða skordýr og 

plöntur. 

 Einn daginn á Nala æskuvinkona Simba leið hjá og hún reynir að sannfæra Simba um 

að snúa aftur heim og gerast hinn réttmæti konungur hjarðarinnar. Sérvitur bavíani Rafiki 
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sannfærir Simba um að máttur Mufasa föður hans búi innra með honum og Simbi nær að 

steypa Skara af stóli. Simbi eignast síðan afkvæmi með Nölu í lok myndarinnar. 

 The Lion King sló öll aðsóknarmet á sínum tíma og myndin vann til fjölda verðlauna, 

þar á meðal Óskarsverðlauna. Myndin er vel þekkt á vesturlöndum og vinsæl bæði meðal 

barna og fullorðinna (Walt Disney fyrirtækið [The Lion King], e.d.). 

Finding Nemo í hnotskurn 

Finding Nemo kom út árið 2003 og var tilnefnd til ýmissa verðlauna og vann 

Óskarsverðlaunin í flokkinum „besta teiknimyndin í fullri lengd“. Söguna skrifaði Andrew 

Stanton sérstaklega fyrir Walt Disney fyrirtækið. 

Myndin fjallar um feðgana Nemo og Marlin en þeir eru trúðfiskar (clown fish). Í 

byrjun myndarinnar kynnumst við hjónunum Marlin og Coral þar sem þau hafa fundið sér 

stað til að búa á og bíða eftir því að hrognin þeirra klekist út. Stuttu seinna ræðst stór 

barrakúði á hjónakornin, Coral deyr ásamt öllum hrognunum nema einu sem Marlin nefnir 

Nemo. Áhorfandinn fær ekki að fylgjast með þróun mála fyrstu æviár Nemo en sagan heldur 

áfram þegar Nemo er að fara að byrja í skóla. Fyrsta daginn í skólanum fer kennarinn með 

nemendur alveg að fjörubrúninni þar sem fjaran mætir hafinu (the drop off), Marlin til 

mikillar skelfingar. Marlin eltir hópinn og kemur að Nemo þar sem hann er með vinum sínum 

að skoða bát sem er úti á hafi. Marlin skammar son sinn, ræðir við kennarann um hvað 

Nemo sé lítill og með gallaðan ugga og að kennarinn geti ekki passað hann nægilega vel. Við 

þetta fer Nemo alveg upp að bátnum til þess að ögra föður sínum en á leið sinni til baka er 

hann tekinn af kafara. Kafarinn er tannlæknir sem setur Nemo í fiskabúr á tannlæknastofunni 

sinni í Sidney.  

Marlin fer strax af stað til að bjarga syni sínum og ætlar að fylgja bátnum en án 

árangurs. Öll von er ekki úti því Marlin hittir Dorie (sem er regal tang fiskur) og saman finna 

þau á ævintýralegan hátt, leiðina til Sidney þar sem tannlæknastofan er. Nemo eignast vini í 

fiskabúrinu sem hjálpa honum að sleppa út í sjó og þar hittir hann pabba sinn aftur. Myndin 

endar þar sem þau eru öll komin aftur til heimkynna sinna, Marlin og Dorie horfa á eftir 

Nemo fara í skólann, eftir að hann faðmar föður sinn og kveður (Walt Disney fyrirtækið 

[Finding Nemo], e.d.). 
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Staðalímyndir og hefðir Walt Disney fyrirtækisins 

Það er ef til vill gömul saga og ný að börn eru það sem fyrir þeim er haft. Tengsl við fjölskyldu 

og jafnaldra hafa gríðarleg áhrif á hvernig börn upplifa sig og haga sér innan samfélagsins. 

Upplifun barnanna á eigin hegðun speglast í viðbrögðum annarra við þeim. Í almennum 

samskiptum milli einstaklinga eru tengslin gagnvirk. Áhrif fjölmiðla eru hins vegar einhliða. 

Áhorfandi, hvort heldur hann er ungur eða aldinn, verður fyrir áhrifum fjölmiðla á hverjum 

degi án þess að geta speglað sín viðhorf til baka á fjölmiðilinn, nema þá í mjög litlum mæli. 

Almennum straumum og viðmiðum samfélagsins er oft gert hátt undir höfði innan 

fjölmiðla og efnistök Walt Disney fyrirtækisins eru engin undantekning hvað það varðar. Það 

má því ætla að ríkjandi hugmyndir hafi áhrif á efnistök og persónusköpun Walt Disney 

fyrirtækisins en jafnframt að teiknimyndir þeirra viðhaldi ákveðinni persónusköpun og festi 

ákveðin efnistök í sessi innan samfélagsins. 

Þess má geta að áhorfendur flestra Disney teiknimynda eru ekki bara börn heldur líka 

fullorðnir, þar sem fyrirtækið leggur sig í líma við að bjóða upp á skemmtun fyrir alla 

fjölskylduna. Það ætti ef til vill að vera hlutverk foreldra og annarrra uppalenda að horfa 

gagnrýnum augum á allt fjölmiðlaefni sem börn þeirra horfa á. Hins vegar eru fullorðnir oft 

jafn samdauna þeim staðalímyndum sem birtast á skjánum og börn þeirra.  

Eftir að hafa horft á fjölda Walt Disney teiknimynda hef ég tekið eftir ýmsum 

staðalímyndum sem oft eru byggðar á ríkjandi hugmyndum samfélagsins til dæmis um 

hlutverk kynjanna, kjarnafjölskylduna, vináttu, vald, ást og hatur. Jafnframt eru þær 

samtvinnaðar hefðbundnum minnum sem hafa verið notuð í tímans rás bæði í bókmenntum, 

kvikmyndum og öðrum fjölmiðlum. Staðalímyndir Walt Disney hafa sumar tekið miklum 

breytingum í gegnum árin, á meðan aðrar hafa nánast staðið í stað.  

Staðalímynd brandarakarlsins (the comic relief) hefur breyst að einhverju leyti. 

Brandarakarlar eru töluvert fleiri í hverri mynd nú en áður. Um tíma voru þeir ýktari heldur 

en þeir höfðu verið áður eins og til dæmis í The Lion King þar sem brandarakarlarnir eru allir 

mjög fyrirferðarmiklir. Brandarakarlarnir hafa svo aftur róast aðeins og fleirum en þeim er 

gefið færi á að vera fyndnir, til dæmis í Finding Nemo.  

Grunnhugmyndin um brandarakarlinn er samt sú sama, þeir eru persónur sem ekki 

falla undir kjarnafjölskylduformið. Nær alltaf einstæðir, einhverskonar þjónar hins góða eða 
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þjónar hins illa, oft vinir aðalsöguhetjunnar, einhverskonar trúarleiðtogar, kennarar eða 

skrítnir einfarar og nánast alltaf karlkyns. 

Sem dæmi má nefna karlkyns ugluna í Bamba. Hann er aldrei sýndur með fjölskyldu 

sinni eða börnum, svo áhorfendur geta áætlað að hann sé einstæðingur. Hann fellur þar af 

leiðandi ekki inn í form kjarnafjölskyldunnar og er því samkvæmt hefðum Walt Disney kjörin í 

hlutverk brandarakarls. Hann er hinn pirraði nágranni, svolítið eins og Mr. Wilson nágranni 

Denna dæmalausa1 forðum daga og með skapgerð sem minnir á Fred Flinstone2. Karluglan er 

ekki nein föðurímynd en hann veit þó ýmislegt til dæmis um ástina. 

Sömuleiðis er sérvitri bavíaninn Rafiki, páfagaukurinn Zazu, jarðkötturinn Timon og 

vörtusvínið Pumba í The Lion King allir dæmigerðir brandarakarlar. Þeir eru oft niðurlægðir 

bæði af vinum sínum og öðrum. Stundum er hlegið með þeim en oftast er hlegið að þeim. 

Þeim er hrint, það er stokkið á þá þeir eru nýttir í skítastörfin. Þeir eru undarlegir í útliti og 

tala margir með hreim. Stundum er áhorfendum einum gert að hlæja að þessum 

brandarakörlum en oft er það samfélag þeirra sem að þeim hlær. 

Ein aðalpersóna er gædd flestum persónueinkennum brandarakarlsins, nema hvað 

hún er kona. Hún er vinkona Marlin og Nemo og heitir Dorie. Hún er fyrsti kvenkyns 

brandarakarl Walt Disney í aðalhlutverki. Áhorfendur hafa hlegið að og með einstaka 

kvenpersónum í gegnum tíðina, til dæmis álfkonunum í Þyrnirós eða Skellibjöllu í Pétri Pan 

en þær eru allar í aukahlutverkum. Líkt og Dorie og flestir aðrir brandarakarlar þá eru þær 

allar einhleypar og standa fyrir utan kjarnafjölskylduformið. 

Marlin, pabbi Nemo er reyndar fyndinn en hann er ekki einstæðingur, með hreim eða 

skrítinn í útliti. Hann er hins vegar mjög taugaveiklaður og óöruggur, alls ekki hinn dæmigerði 

staðfasti faðir eins og tíðkaðist áður, til dæmis í The Lion King eða Bamba. Ef til vill er það 

ástæða þess að hann er gerður skoplegur og á jaðri þess að vera brandarakarl. Ef hann hefði 

ekki verið fyndinn þá hefði hann ef til vill litið út fyrir að vera geðsjúklingur eða 

samkynhneigður sem er eflaust eitthvað sem Disney fyrirtækið hættir ekki á enn sem komið 

er. Húmor Marlins er líka meira í orðum en athöfnum og beinist því ef til vill frekar að 

fullorðnum og stálpuðum börnum, en hinn dæmigerði brandarakarl sem rennur á 

bananahýði.  

                                                 
1 Dennis the Menace: Amerískur sjónvarpsþáttur, byggður á dagblaðamyndasögum Hank Ketcham, afskaplega 
vinsæll í Bandaríkjunum á 6. og 7 . áratug síðustu aldar. 
2 The Flintstones: Einnig vinsæll sjónvarpsþáttur í Ameríku á 7. áratug síðustu aldar og hefur verið í sýningu hér 
á landi af og til í mörg ár. 
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Pabbi Jasmínar í Aladín var einnig fyndinn faðir og svolítið ör en hann er ekki 

óöruggur með sjálfan sig eða taugaveikaður eins og Marlin. Faðir Jasmínar er þó feitur. Það 

er algengt stef í Disney teiknimyndum og víðar að hlæja að þeim sem eru yfir kjörþyngd. 

Nemo sjálfur er ekki sérlega fyndinn en margir vina hans í fiskabúrinu á 

tannlæknastofunni eru það, hver á sinn hátt. Þeir hæðast samt ekki hvor að öðrum heldur 

eru einungis fyndnir fyrir áhorfendur. Húmorinn í Finding Nemo er því örlítið fíngerðari og 

kaldhæðnari heldur en gengur og gerist í eldri Walt Disney teiknimyndum. Auk þess er 

húmorinn þar ekki eins ofbeldisfullur og oft á árum áður, til dæmis í The Lion King eða 

Mjallhvíti og dvergunum sjö, þar sem vinir lemja hvor annan í höfuðið, stökkva hvor á annan 

og hrinda, til þess eins að skemmta sér og hlæja að óförum og valdaleysi annarra. 

Staðalímynd illvirkjans hefur í gegnum tíðina verið frekar margbreytileg. Illvirkinn er 

ýmist kvenkyns eða karlkyns. Hann getur leynst inni í sama hópi og aðalpersónan eða hann 

getur staðið algjörlega fyrir utan. Helsti óvinur Bamba og hans félaga er mannfólkið, á meðan 

illvirkinn er tengdur fjölskylduböndum við Simba í The Lion King. Illvirkinn, líkt og 

brandarakarlinn, stendur samt oftast utan við kjarnafjölskylduformið, þá sérstaklega ef hann 

er fullgildur meðlimur innan hópsins en ekki ógn að utan eins og mannfólkið er fyrir dýrunum 

í Bamba og Finding Nemo. 

Kjarnafjölskyldan spilar yfirleitt stóran þátt í sögum Walt Disney. Ef kjarnafjölskyldan 

er ekki til staðar í byrjun myndar, þá er hún það sem aðalpersónan sækist eftir. Þessi löngun 

aðalpersóna til að tilheyra kjarnafjölskyldu virðist frekar sjálfsögð, hún er vel þekkt og henni 

er viðhaldið víðar en í Disney teiknimyndum. Við lok flestra Disney teiknimynda er 

kjarnafjölskyldan oftast fullmótuð eða mjög sterklega gefið í skyn að hún mótist eftir að 

tjaldið hefur verið dregið fyrir. Söguhetjan hefur fundið ástina og mun gifta sig við fyrsta 

tækifæri og stofna fjölskyldu. Fríða elskar Dýrið, Aladín giftist Jasmín, Simbi og Nala, Bambi 

og Faline eignast afkvæmi og svo framvegis. 

Staðalímyndir feðra í Walt Disney hafa breyst og þróast talsvert út frá 

samfélagslegum gildum síðustu áratugi. Þá sérstaklega þegar aðalsöguhetjan er drengur. 

Hins vegar hefur staðalímynd feðra þegar stúlkur eru í aðalhlutverki nánast staðið í stað. Þær 

eru nær alltaf byggðar á sígildum minnum um annars vegar hinn stranga en jafnframt 

kærleiksríka föður og hins vegar þann bugaða sem beygir sig undir vald annarra, til dæmis 

hinnar vondu stjúpmóður. Aðrir feður eru nær algjörlega hlutlausir eða ekki til staðar og 

stúlkurnar því munaðarlausar. Faðir Mjallhvítar er bugaður af seinni eiginkonu sinni, faðir 
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Jasmínar í Aladdin, sem kom út árið 1992, er á valdi illvirkjans, faðir Öskubusku deyr, faðir 

litlu hafmeyjunnar er skapmikill og stundum svolítið ógnvænlegur en einnig kærleiksríkur og 

ber hag dætra sinna fyrir brjósti. Faðir Mulan í Walt Disney teiknimyndinni Mulan frá árinu 

1998, er ákveðinn en jafnframt bugaður af ríkinu og háum aldri. Feður og dætur eru ekki 

vinir eða félagar en kærleikurinn milli þeirra er yfirleitt auðsjáanlegur. 

Stúlkurnar eru nær alltaf einstakar innan síns samfélags, þær eiga enga sína líka. Þær 

eru taldar ofur hugrakkar eða ofur þrjóskar, ofur fallegar, ofur blíðar eða ofur góðhjartaðar. 

Til dæmis var Fríða einstaklega hjartagóð og fegurri en nokkur önnur stúlka, sömuleiðis 

Mjallhvít og Öskubuska. Mulan þótti ótrúlega hugrökk og algjörlega sér á báti og ástmanni 

hennar er bent á það í lok myndarinnar að engin kona sé henni lík. Þær hafa meðfædda ofur 

hæfileika sem skilja þær frá öllum öðrum stúlkum. Þær eru ekki feitar eða ljótar og alveg 

sama hvað þær taka sér fyrir hendur þá gera þær það nær alltaf fyrir ástina. Ef ekki ást sína á 

foreldri þá fyrir draumaprinsinn. 

Staðalímyndir mæðra hafa nánast ekkert breyst og eru þær frekar einsleitar. Mæður 

eru yfirleitt blíðar, góðar, rólegar og halla höfði þegar þær hlusta eða sýna skilning á 

einhverju. Þær eru aldrei sérstaklega fyndnar, kjánalegar, gáfaðar, heimskar, gráðugar eða 

grannar. Þær eru eins almennar og hægt er að vera, það eru engin skýr persónueinkenni sem 

skilja þær hvora frá annari. Uppátækjasamar og kátar stelpur sem fullorðnast í 

teiknimyndunum Walt Disney og eignast börn hætta að vera uppátækjasamar og breytast í 

blíðar, góðar og rólegar mæður sem halla höfði þegar þær hlusta og skilja, eins og til dæmis 

Nala í The Lion King og jafnvel Faline í Bamba. 

Samt er ekki öll von úti enn. Móðirin í Finding Nemo er gædd örlítilli kaldhæðni sem 

beinist að Marlin manninum hennar. Hlutverk hennar er þó mjög lítið og hún deyr mjög 

snemma í myndinni. Þrátt fyrir kaldhæðina er hún einnig mjög blíð, góð og róleg. Mæður eru 

yfirleitt heimavinnandi. Þær eru sjaldan allsráðandi drottningar3 eða forystukvendi, þó svo að 

slíkt einkenni oft feður í Disney teiknimyndum, hvort heldur börn þeirra eru drengir eða 

stúlkur. Svo þrátt fyrir það að fylgjendur karlréttindasjónarmiða dragi í efa þau forréttindi 

sem karlmenn eru taldir hafa framyfir konur í raunveruleikanum, þá er lítill efi um forréttindi 

karlmanna innan teiknimynda Walt Disney, hvað varðar völd eða stjórnunarstöður.  

Í Disney-Pixar mynd frá árinu 2005 sem nefnist The Incredibles er móðirin ekki 

hlutlaus áhorfandi eða uppfyllingarefni eins og tíðkast oft hjá Disney. Hún er ofurhetja alveg 
                                                 
3 Þær eru ef til vill drottningar en ekki alsráðandi, eiginmenn þeirra, kóngarnir hafa yfirleitt völdin. 
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eins og aðrir fjölskyldumeðlimir og hún getur unnið jafnt með eiginmanni sínum, dóttur sinni 

og syni í allskyns verkefnum. Hún er ekki beint blíð eða skaplaus, heldur er hún hugrökk og 

úrræðagóð. Hún kemur reyndar stundum fram við manninn sinn eins og hann sé barn en 

ekki fullorðinn maður. Þrátt fyrir einhverja slíka vankanta þá bendir persónusköpun hennar 

til þess að einhverjar breytingar hafa orðið á staðalímynd mæðra innan Disney fyrirtækisins. 

Ef til vill má segja að Coral, móðir Nemo hafi verið upphafið að þeim breytingum.  

Sterk hefð er fyrir því hjá Walt Disney að foreldrar aðalpersónu séu látnir, ef ekki 

báðir foreldrarnir þá alla vega annar þeirra. Stundum deyja foreldrarnir áður en sagan hefst 

en stundum í sögunni sjálfri. Hefðin á eflaust rætur að rekja til sígildra bókmennta og flýtir 

fyrir tengingu lesanda við sögupersónurnar. Þá þarf minna af öðru uppfyllingarefni til að 

kynna persónurnar og vekja samúð með þeim. Samúð vaknar nefnilega fljótt í garð persóna 

sem hafa misst einhvern nákominn eða eiga engan að. 

Önnur ástæða gæti legið að baki öllum þessum dauðsföllum, þau koma 

söguþræðinum af stað. Ef Aladdin væri ekki munaðarlaus þá byggi hann ekki á götunni og 

myndi ekki hitta prinsessuna. Ef móðir Öskubusku væri lifandi væri engin vond stjúpa til að 

koma í veg fyrir að snótin kæmist á ballið og þar af leiðandi engin not fyrir álfkonuna góðu. 

Sagan myndi fjalla um stúlku sem fer á ball og kynnist þar myndalegum prinsi. Söguhetjur 

lenda sem sagt í alls kyns ævintýrum ef foreldrar eru ekki nálægt til að passa þær, 

persónurnar þurfa þá að treysta á eigin útsjónarsemi og kunna að bjarga sér (Martin, Philip, 

2002). 

Þegar aðalsöguhetjan er strákur má sjá breytingar á viðmóti feðra gagnvart sonum 

sínum. Breytingar á föðurhlutverki samfélagsins skila sér inn í myndirnar og skapa þannig ný 

minni sem aðrir fjölmiðlar geta byggt á seinna meir. Það er helsta ástæða þess að þrjár 

fyrrnefndar teiknimyndir sem hér verða skoðaðar urðu fyrir valinu. Þær fjalla allar um drengi 

og sýna vel þróun feðgasambanda og föðurímynda sem hefur átt sér stað síðan á fimmta 

áratug síðustu aldar. 

 

Föðurímyndir og myndirnar þrjár 

Hlutverk feðra er breytilegt eftir menningu, það sést best á því hversu frábrugðin 

föðurhlutverk geta verið milli landa. Í sumum löndum ber föður að viðhalda stolti eða 
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virðingu fjölskyldunnar hvað sem það kostar. Að hefna fyrir hverslags misgjörðir sem bæði 

fjölskyldumeðlimir sjálfir eða aðrir utanaðkomandi geta orsakað. Á meðan standa feður í 

öðrum löndum jafnfætis maka. Styðja ávallt við bakið á eigin fjölskyldumeðlimum í gegnum 

súrt og sætt og finna sæmd sína í því. 

Föðurhlutverkið hefur breyst hér á landi í gegnum tíðina, sem og annarsstaðar. Á 

Íslandi mega feður vera sam- eða gagnkynhneigðir, einstæðir, fráskildir, fyrirvinnur, 

atvinnulausir, heimavinnandi, eignalausir, væmnir, hörkutól og hvað annað, eins lengi og þeir 

brjóta ekki vísvitandi á rétti barna sinna til að lifa líkamlega og andlega heilbrigðu lífi. Í seinni 

tíð hefur jafnréttisbarátta knúið fram breytingar varðandi fæðingarorlofsrétt beggja foreldra. 

Annars vegar fæðingarorlofsgreiðslur til kvenna í kringum miðja síðustu öld og í seinni tíð 

aukinn rétt feðra til fæðingarorlofstöku (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1998). Aukin 

atvinnuþátttaka kvenna utan heimilis hefur einnig aukið þátttöku feðra í heimilishaldi og 

umönnun barna sinna. Til eru rannsóknir sem sýna að konur sjá ennþá, yfirleitt meira um 

heimilið en karlar. Hins vegar taka flestir feður meiri þátt í uppeldi barna sinna nú en feður 

gerðu á árum áður (Dammert, Lauri., 1995). 

Fjölskyldur eru margbreytilegar og sambúðarformin ólík en þrátt fyrir það er hin svo 

kallaða gagnkynhneigða kjarnfjölskylda líklega það fjölskylduform sem er hvað þekktast. 

Jafnvel þó svo einstæðir foreldrar, samkynhneigðir foreldrar, stjúp- og fósturfjölskyldur séu 

viðurkenndar hér á landi og víðar, þá þurfum við einungis að skoða sjónvarpsdagskránna til 

að sjá að gagnkynhneigða kjarnafjölskylduformið er samt ennþá það viðmið eða norm sem 

fjölmiðlar styðjat við.  

Örfáar undantekningar eru á þessari gagnkynhneigðu kjarnafjölskylureglu í efni 

ætluðu fullorðnu fólki. Barnaefni er hins vegar nær eingöngu útfært með gagnkynhneigðar 

kjarnafjölskyldur í huga. Ef gagnkynhneigða kjarnafjölskyldan er ekki til staðar í 

teiknimyndunum þá er nær aldrei skýr fjölskyldueining til staðar. Persónurnar eru þá í 

vinahópi eins og í teiknimyndinni Scooby-Doo, félagar eins og í Yogi Bear eða einstæðingar 

eins og í Tomma og Jenna.  

Þrátt fyrir að hafa efni í höndunum sem gæti hugsanlega boðið uppá fjölbreyttari 

fjölskylduform þá er það ekki nýtt. Til að mynda hefði Disney geta skapað allt aðra mynd um 

trúðfiska þegar þeir gerðu Findin Nemo. Náttúra trúðfiska er þannig að þeir hópa sig yfirleitt 

fjórir saman eða fleiri. Sá stærsti er kynþroska kvendýr sem ræður, sá næststærsti er 

kynþroska karldýr en hinir tveir (eða fleiri) eru ófjóir varamenn. Ef kvendýrið deyr þá breytist 
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kynþroska karldýrið í kvendýr og einn þeirra sem var ófrjór breytist í kynþroska karldýr (Jón 

Már, 2006).  

Disney fyrirtækið hefur í raun burði til þess að hrista upp í okkur og framleiða 

hverslags myndir sem þeim dettur í hug. Myndir sem fengju okkur út úr náðarrammanum 

okkar en þeir kjósa að gera það ekki, það er öruggara að fara hefðbundnu gagnkynhneigðu 

kjarnafjölskylduleiðina sem flestir þekkja og viðurkenna. 

Þrátt fyrir að persónur myndanna sem hér verða skoðaðar séu dýr þá er búið að gefa 

dýrunum mannlegt hátterni og tilfinningar. Þar af leiðandi er hægt að skoða allar þessar 

teiknimyndir út frá félagsfræðilegum kenningum. Hér verður stuðst við fimm helstu 

fjölskyldukenningar félagsfræðinnar. Þær eru: félagslíffræði (Sociobiology), virknihyggja 

(Structural-Functionalism), átakakenningar (Conflict Theory), félagsleg gagnvirkni (Social 

Exchange Theory) og táknræn víxlverkun (Symbolic Interactionism) (Newman D. M. og 

Grauerholz L., 2002: 89). Auk þeirra verða helstu karlafræðikenningar notaðar til að greina 

þróun föðurímynda milli þessara þriggja mynda. 

Bambi 

Bambi erfir ekki sjálfkrafa neina konunglega stöðu eftir föður sinn í myndinni en samt er 

sterklega gefið í skyn að skógarsamfélagið vænti mikils af honum. Þegar hann fæðist þyrpast 

skógarbúar saman til að skoða hann. Allir virðast vita hver faðir hans er, þó svo að Bambi viti 

það vart sjálfur. Hann er ekki prins, heldur sonur virtasta hreins hjarðarinnar. Þarna kemur 

félagslíffræðin sterk inn því þrátt fyrir að enginn viti hvernig Bambi eigi eftir að standa sig í 

framtíðinni, þá eru væntingar gagnvart honum byggðar á því hver faðir hans er. 

Samfélagið setur enga kröfu á föður Bamba um að standa honum nærri. Þrátt fyrir 

það tekur faðir hans sjálfkrafa við honum þegar móðirin deyr. Jafnvel þó þeir þekkist nánast 

ekki neitt, þá deila þeir sömu genum og það virðist vera næg ástæða fyrir föðurinn til að taka 

drenginn til sín. 

Það kemur aldrei beint fram í samræðum að Bambi eigi að feta í fótspor föður síns. 

Enda fjallar myndin miklu frekar um saklausu dýrin í skóginum sem þurfa að þola nærveru 

mannfólksins, heldur en upplifun Bamba á eigin hlutskipti. Frá sjónarhorni Walt Disney 

fyrirtækisins, miðað við almenna persónusköpun þess tíma, þá er hlutskipti Bamba eflaust 

frekar sjálfgefið og byggt á hefðum og gömlum ævintýraminnum. Þannig að forsendur fyrir 

því að útskýra eða ræða sérstaklega hvers er vænst af Bamba í framtíðinni, eru ekki til staðar. 
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Félagslíffræðin er áfram ráðandi kenning í gegnum myndina; eðli Bamba er meðfætt og 

sjálfgefið. 

Í fyrsta skipti sem Bambi hittir föður sinn hefur Bambi eignast vinkonuna Faline. Þá 

eru þau ennþá börn og einungis vinir. Hann er að gantast með henni í skógarrjóðrinu þegar 

heil hjörð ungra hreina verður á vegi þeirra. Bambi virðist spenntur og vill hlaupa með 

hjörðinni. Bambi hefur engar áhyggjur af Faline. Hún hverfur úr myndbrotinu án frekari 

skýringa. Þetta skeytingarleysi Bamba gagnvart Faline þegar þau eru börn er athyglisvert 

vegna þess að seinna, eftir að hann hefur búið með föður sínum og verður ástfanginn af 

Faline, mun hann alltaf passa uppá hana. 

Ungu hreinarnir eru töluvert stærri en Bambi og til að verða ekki undir í öllum 

látunum kemur Bambi sér í skjól. Ungu hreinarnir snarstoppa síðan allir sem einn og stara 

einbeittir að jaðri skógarins. Bambi skilur ekki neitt og gengur á milli þeirra, saklaus og 

forvitinn. Allt í einu sér hann stóran og virðulegan hrein með heljarinnar horn, standa 

staðfastan á móti hjörðinni inni á milli trjánna. 

Óttablandin virðing Bamba fyrir stóra hreininum leynir sér ekki. Bambi reynir að 

milda kuldalegt tillit hans með sakleysislegu brosi og undirgefnu augntilliti en án árangurs. 

Faðir Bamba gengur hljóður fram hjá, fer svo aftur inn í skóginn. Móðir Bamba birtist og 

útskýrir fyrir honum að þetta sé faðir hans og að hann sé elsti og reyndasti hreinn skógarins. 

Fram að þessu augnabliki hefur enginn minnst á föðurinn og Bambi ekki spurt um hann. 

Flest innan myndarinnar fellur að íhaldssjónarmiði karlafræðanna. Karlmennskan er 

hér allsráðandi sem er í takt við almenn viðmið þess tíma þegar myndin kom út. 

Staðalímyndin um „hinn sanna karlmann“ er skýr á þessum tímapunkti myndarinnar. 

Faðirinn er virðulegur, þögull og ákveðinn. Hann hefur fullt vald yfir sér yngri mönnum og 

vekur hjá þeim ótta með því einu að birtast á svæðinu. Staðalímyndin fellur vel að 

kenningum prófemínismans um gjald karlmennskunnar og hina stöðluðu ímynd hennar. 

Faðir Bamba hefur engin tök á að sýna neinar tilfinningar eða tjá Bamba hvað honum finnst 

um hann. Það eina sem faðirinn virðist geta gefið honum er kuldalegt augnaráð svo 

drengurinn hætti ef til vill að vera svona sakleysislegur og undirgefinn.  

Eftir útskýringar móðurinnar er föður Bamba fylgt eftir inn í skóginn og upp á klett, 

þar sem hann nemur staðar og lítur niður til þeirra sem enn standa í rjóðrinu. Þegar hann 

hyggst halda áfram lengra inn í skóginn er illvirkinn kynntur til sögunnar. Faðirinn sér flokk 

fugla takast á loft með miklum látum. Faðirinn veit að veiðimenn eru í grendinni og bregst 
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skjótt við og varar hjörðina við veiðimönnunum. Í öllum hamaganginum verður Bambi 

viðskila við móður sína og eftir árangurslausa leit hennar að honum kemur faðirinn og 

bjargar Bamba og um leið móðurinni úr rjóðrinu. Næsta myndbrot sýnir móður Bamba 

svipast um hvort hættan sé liðin hjá. Bambi kemur úr felum en faðir hans er aftur horfinn á 

braut. 

Félagslíffræðin kemur aftur við sögu hér ásamt íhaldssjónarmiði karlafræða. Faðirinn 

er alvitur og fljótur að bregðast við hættum sem beinast að fjölskyldunni. Hann bjargar bæði 

syni sínum og barnsmóður því þau geta það ekki sjálf og þau hefðu eflaust dáið ef hann hefði 

ekki verið til staðar. 

Tíminn líður með tilheyrandi árstíðaskiptum. Forvitnilegur og síðar erfiður vetur leiðir 

til þess að Bambi og móðir hans leita sér matar undir snjóbreiðunni í skógarrjóðrinu. Faðir 

Bamba er hvergi nálægur að þessu sinni þegar veiðimennina ber aftur að garði. Móðirin 

hvetur Bamba til að hlaupa heim í skjól. Bambi hleypur heim og býst við henni rétt á eftir sér. 

Hún kemur ekki. Bambi læðist þá út úr fylgsninu. Hann ráfar um í mikilli snjókomu, kallar og 

leitar árangurslaust að móður sinni. Honum til mikillar skelfingar birtist faðir hans snögglega í 

snjómuggunni. Án þess að faðir hans mæli eitt einast orð, rennur það upp fyrir Bamba að 

móðir hans er dáin. Óttinn breytist í sorg og Bambi fellir eitt tár áður en hann heldur 

tregafullur af stað á eftir föður sínum. Það kemur aldrei fram í upprunalegu myndinni hvernig 

faðirinn stendur sig í uppalendahlutverkinu frá þessum örlagaríka degi og þar til Bambi er 

orðinn unglingur. Aftur er faðirinn ógnvekjandi og strangur, hann sýnir ekki neinar 

tilfinningar en bregst þó ekki þeirri skyldu sinni að annast son sinn þegar móðirin er fallin frá.  

Næsta myndbrot sýnir skóginn í fullum blóma og fugla á fengitíma. Skopleg mynd er 

dregin upp af vitru uglunni, einfara skógarins þegar hann argast yfir blíðuhótum nágranna 

sinna. Þá kemur Bambi aftur inn í myndina, hann hefur stækkað og er kominn með horn. 

Uglan hrósar Bamba hvað hann sé orðinn stór og hraustur eins og vani er við unga drengi. 

Uglan upplýsir Bamba og vini hans um ástina í loftinu og að þeir eigi eftir að smitast af henni 

áður en langt um líður. Vinirnir þræta fyrir það og gretta sig. Atburðarásin er því uglunni 

fyrirsjáanleg, ástin og hvolpavitið er sjálfgefið og eðlilegt. Áhorfandinn hefur því engar 

forsendur til þess að efast um gildi þess að finna sér maka. 

Vinirnir falla svo hver á eftir öðrum fyrir lunknum brögðum kvendýra sem leiða þá inn 

í heim hinna ástföngnu. Kvendýrin hafa öll frumkvæðið og drengirnir breytast í kjána í 

kringum þær. Bambi fellur fyrir vinkonu sinni Faline sem hann lék sér við þegar hann var 
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yngri. Bambi er ennþá svolítill klaufi og dettur í vatn og flækist í tjágreinum þegar hún reynir 

að kyssa hann. Eftir kossinn er ekki aftur snúið, Bambi er orðinn ástfanginn.  

Mjög fljótlega eftir kossinn kemur annar hreinn sem ógnar Bamba. Bambi hörfar frá 

frekar gáttaður, hann skilur ekki alveg strax hvers er vænst af honum. Hins vegar þegar 

hreinn þessi hindrar aðgang Bamba að Faline og ætlar að fá hana sem sína eigin, vaknar 

félagslíffræðilega karlmannseðlið upp í Bamba. Hann fær tækifæri til að sanna karlmennsku 

sína með því að kljást við hreininn og vernda Faline fyrir honum. Eftir langa baráttu fellur 

hinn hreinninn niður fjallshlíð og Bambi stendur eftir uppi á klettinum og horfir niður á 

andstæðing sinn. Ekki ólíkt því þegar faðir Bamba stendur á klettum fyrr í myndinni og horfir 

staðfastur yfir skógarbúa og seinna hjörð sína. Í einni svipan breytist Bambi. Hann er ekki 

lengur ástfanginn klaufalegur kjáni, heldur áreiðanlegur tarfur og honum ber að vernda 

ástkonu sína. Hann má ekki hunsa það þegar hún hverfur úr augsýn líkt og þegar hann var 

lítill kálfur og þau léku sér í rjóðrinu innan um ungu hreinana. 

Seinna liggja turtildúfurnar saman sofandi en Bambi vaknar því honum finnst ekki allt 

með felldu. Hann gengur að klettabrún og hittir föður sinn þar. Veiðimenn eru aftur mættir 

og nú búnir að kveikja eld í skóginum, eldurinn byrjar að breiðast út. Faðir Bamba segir 

honum að flýja. Í millitíðinni vaknar Faline og fer að leita að Bamba en kemur sér þá í 

sjálfheldu. Hundar veiðimannanna eru á eftir henni og hún lokast af við klettavegg. Bambi 

fær þá aftur tækifæri til að sýna hetjudáð. Hann ræðst að hundunum og gefur Faline 

tækifæri á að komast í burtu. Hann segir henni nákvæmlega hvenær hún á að hlaupa, líkt og 

faðir hans gerði við hann í rjóðrinu forðum daga. 

Bambi er því á góðri leið með að breytast í föður sinn, ef svo má að orði komast. 

Hann er orðinn nokkuð vitur, kann að vernda sitt og sína, hann er að verða sannur 

karlmaður. Faðir hans hefur ekki sofnað á verðinum og gleymt að kenna Bamba hvernig 

alvöru karlmenn haga sér. Fylgjendur hinna dulrænu sjónarmiða, sem telja „hinn mjúka 

nútímamann“ afar óhamingjusaman þar sem hann þarf að bæla niður sitt sanna eðli til að 

þóknast kvenréttindabaráttunni eru án efa ánægðir með kappana. Enda voru rauðsokkur 

ekki enn farnar að ýta undir hinn mjúka nútímamann, þegar seinni heimsstyrjöldin var rétt 

skollin á og handritið um Bamba var í mótun.  

Bambi kemst upp klettavegginn þar sem Faline sigldi í strand. Hann hleypur upp 

skriður með geltandi veiðihunda á eftir sér. Þegar hann stekkur yfir gjá verður hann fyrir 

byssuskoti en lendir samt hinu megin gjárinnar þar sem veiðihundarnir komast ekki að 
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honum. Þar liggur hann hjálparlaus meðan skógareldurinn nálgast. Faðir hans birtist og 

skipar honum mjög ákveðið en rólega, að standa upp. Hann styður lauslega við hlið Bamba 

þegar hann kemur sér á fætur og þeir halda saman af stað í burtu frá eldinum. Eldurinn 

magnast og feðgarnir þurfa að sýna mikið hugrekki á leiðinni. Þeir komast að lokum yfir 

vatnið til hinna dýranna. Þar skilja leiðir þeirra án orða og Bambi gengur rakleitt til sinnar 

heittelskuðu. Ekki er sýnt hvernig Bambi jafnar sig eftir skotsárið. 

Aftur eru það tilfinningarnar sem faðirinn getur ekki tjáð. Hann heldur fullkominni ró 

á meðan hann fær son sinn aftur á fætur eftir byssuskotið. Hann sýnir enga hræðslu eða 

áhyggjur heldur meira reiði og pirring yfir því að drengurinn standi ekki strax á fætur þegar 

hann skipar honum að gera það. 

Fáir áhorfendur efast þó um umhyggju föðurins gagnvart Bamba. Áhorfendum er 

almennt tamt að fylla inn í eyðurnar þegar þeir horfa á myndir, sérstaklega hvað varðar 

persónusköpun. Þannig gera þeir ráð fyrir því að sannir karlmenn eins og faðir Bamba, sýni 

umhyggju sína einmitt í gegnum reiði og pirring. Ef honum hefði verið alveg sama um Bamba 

þá hefði hann ekki fórnað öryggi sínu til að bjarga honum og hann hefði ekki eytt orku sinni í 

að verða reiður. Í dag myndu flestir prófemínistar segja að allir, svo kallaðir, sannir karlmenn 

hafi djúpar tilfinningar en þeim sé gert að bæla þær niður. Slík bæling sé óréttmæt og stuðli 

að misrétti allra innan samfélagsins. Karlréttindasinnar myndu eflaust telja myndina gleyma 

öllum vandkvæðum við hina sönnu karlmennsku og þannig ekki gera gjaldi karlmennskunnar 

nægilega góð skil. 

Næsta myndbrot sýnir skóglendið aftur í blóma og skógarbúa flykkjast að til að sjá 

afkvæmi Bamba í skjóli móður sinnar, Faline. Afkvæmin eru tvö að þessu sinni. Bambi líkt og 

faðir hans áður, stendur í hæfilegri fjarlægð uppi á kletti. Horfir tignarlegur á kynningu 

ungviða sinna inn í samfélagið með föður sinn sér við hlið. Feðgarnir líta hvor á annan og án 

orða bakkar nýbakaður afinn af klettinum. Bambi stendur ákveðinn eftir og horfir yfir 

skóglendið líkt og faðir hans gerði í byrjun myndarinnar.  

Þannig er hinum fjarræna föður, sem þó fylgist grannt með gangi mála og lætur til sín 

taka þegar þörf krefu, viðhaldið frá upphafi til enda myndarinnar. Íhaldssjónarmiðið, líkt og 

nafnið ber með sér, upphefur mjög gamlar hefðir sem eru einmitt ríkjandi í Bamba. Karlmenn 

þurfa að bjarga konum og sjá um þær, því þær geta það ekki sjálfar. Konur eiga að halda sig 

frá stjórnmálum og hlúa að fjölskyldunni. Fylgjendur íhaldssjónarmiða vilja meina að ef gildi 
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kjarnafjölskyldunnar eru ekki í hávegum höfð leiðir það til samfélagsvandamála og 

stjórnleysis (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004: 38-39). 

Félagslíffræði (sociobiology) byggir á hugmyndum um mannlegt eðli. Gengið er út frá 

því að hin svo kallaða kjarnafjölskylda sé afurð milljón ára langrar þróunar mannkyns til að 

viðhalda stofni sínum. Samkvæmt félagslífræðinni er það þörf einstaklinga til að koma 

genum sínum áfram til næstu kynslóðar, sem hvetur þá til barneigna. Þeir sem þó viðurkenna 

að umhverfi hafi einhver áhrif, telja þau áhrif mjög takmörkuð og að viðbrögð einstaklinga 

við umhverfisáhrifum séu jafnframt háð líkamlegum eiginleikum einstaklinga hvort sem er 

(Newman D. M. og Grauerholz L., 2002: 89). Í Bamba er það félagslíffræðin sem stjórnar 

athöfnum. Þörf Bamba til að eignast sín eigin afkvæmi með Faline er sjálfgefin. Sömuleiðis 

eðli hans til þess að passa upp á hana. Sú reynsla hans að missa móður sín ungur að árum 

breytir engu um það, hann vill koma genum sínum áleiðis og uppfyllir þær kröfur sem gerðar 

eru til hans.  

The Lion King 

Ólíkt því sem gerist í Bamba þá er ljóst frá fyrstu mínútu að Simbi á að erfa konungdæmi 

föður síns. Allir þegnar samfélagsins vita það, áhorfandinn og Simbi sjálfur, um leið og hann 

fær smá vit. Við upphaf myndarinnar er stór og fjölbreyttur hópur dýra sem safnast saman til 

að heiðra hinn nýfædda prins. Þegar sérvitri bavíaninn Rafiki gengur út á klettabrún og lyftir 

ljónaunganum upp til sýnis, hneigja öll dýrin sig fyrir honum og geislar sólarinnar brjótast í 

gegnum skýin og lýsa yfir hann. Hann er hinn útvaldi! 

Líkt og í Bamba þá er félagslíffræðin áberandi í gegnum myndina. Hins vegar kemur 

virknihyggjan einnig sterk inn. Virknihyggjan hefur löngum verið ríkjandi kenning innan 

fjölskyldukenninga. Hér er það kjarnafjölskylduformið, röðin og reglan sem er á öllu 

samfélagslífi sléttunnar sem tengir The Lion King við virknihyggjuna. 

Illvirkinn er Skari föðurbróðir Simba. Hann er kynntur til sögunnar strax eftir að Simbi 

er heiðraður af öllum skógardýrunum. Spennan milli Mufasa og Skara er ljós þegar Mufasa 

kemur á fund bróður síns, reiður yfir því að Skari hafi ekki verið viðstaddur athöfnina. 

 Kjarnafjölskyldan spilar stórt hlutverk í myndinni en áherslan er þó aðalega á feðgana 

í fyrri hluta myndarinnar en á Simba og Nölu í seinni hlutanum. Foreldrar Simba eru mjög 

samstíga en hlutskipti þeirra mjög hefðbundin. Feðgarnir eiga gott samband og í fyrsta 

samtali þeirra í myndinni útskýrir Mufasa, faðirinn fyrir Simba hvað felst í því að vera 
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konungur. Til dæmis að virða þá ábyrgð sem honum sé gefin og ekki misnota aðstöðu sína til 

að fá allt sem hann langar í hverju sinni. Hann verði frekar að finna meðalveginn og gera það 

sem er flestum fyrir bestu, til þess að raska ekki hringrás lífsins. 

Fylgjendur virknihyggjunnar líta á fjölskylduna sem stofnun sem viðheldur röð og 

reglu innan samfélagsins. Þeir telja líka að hlutverk hennar sé að framleiða og þjálfa nýja 

samfélagsþegna (Newman D. M. og Grauerholz L., 2002: 89-90). Það er einmitt það sem 

Mufasa er að gera með Simba. Hann kennir honum um hringrás lífsins samhliða því að segja 

honum hvernig hann á að nota vald sitt og hugrekki þegar hann er orðinn stór. 

Illvirkinn lætur strax til skara skríða og platar Simba til að fara út fyrir konungsríkið 

yfir í grafreit fílanna. Þar bíða hans hýenur sem eiga, samkvæmt skipun Skara, að éta hann. 

Simbi fær Nölu vinkonu sína, sem vinnur hann alltaf í gamnislag, með sér í leynilega 

leiðangurinn yfir í grafreitinn. Páfagaukurinn Zazu, þjónn Múfasa, er látinn fylgja þeim eftir 

svo þau komi sér ekki í vandræði. Simbi og Nala stinga Zazu greyið af á leiðinni en hann 

finnur þau svo aftur rétt áður en þau rekast á hýenurnar, þegar þau eru nýkomin inn í 

grafreitinn. 

Hýenurnar eru fyndnar en samt ógnvænlegar. Þegar þær birtast sýnir Nala hvorki 

hugrekki né neina tilburði til að verjast þeim, heldur felur hún sig á bak við Simba. Simbi sem 

er vanur að tapa fyrir Nölu í gamnislag er hins vegar hugrakkur og ögrar hýenunum. Þegar 

þau leggja loks á flótta þarf Nala aðstoð Simba við að komast upp fjallshlíð. Ekki ósvipað því 

þegar Bambi bjargar Faline þegar hún á erfitt með að forðast veiðihundana í Bamba. Þau 

hlaupa inn í helli þar sem hýenurnar ná að króa þau af. Þegar allt virðist ætla að fara á versta 

veg kemur Mufasa og bjargar þeim. Páfagaukurinn Zazu, hinn dyggi þjónn Mufasa lét hann 

vita hvar ungarnir voru niðurkomnir. 

Hérna eru stefnur dulrænna- og íhaldssjónarmiða aftur allsráðandi líkt og í Bamba. 

Jafnvel þó svo Simbi sé ekki nægilega sterkur til að ráða við Nölu, þegar þau eru í gamnislag, 

þá ætlar hann sér samt að takast á við þrjár fullorðnar hýenur. Það er eins og 

karlmannseðlið, til þess að verja sig og sína, sé fullmótað en líkaminn eigi eftir að þroskast 

upp í það. Simbi gerir ekki eins og Bambi þegar hann var ungur og lét Faline afskiptalausa í 

rjóðrinu, hann verndar sína vinkonu. Ekki nóg með að hann sýni hugrekki þegar hann ögrar 

hýenunum heldur er það hann sem segir henni til á flóttanum og bjargar Nölu þar til þau 

lokast af inni í hellinum.  
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Þegar svo Mufasa birtist til þess að bjarga þeim hefur ljónsunginn reynt að hræða 

hýenurnar með ljónsöskri sínu en það hljómar meira eins og astmahósti og fær þær til að 

hlæja. Simbi gefst þó ekki upp og öskrar aftur og þá á sama tíma og faðir hans öskrar. Í smá 

stund lítur út eins og Simbi hafi öskrað eins og fullorðið ljón, sem er táknrænt fyrir það 

hvernig faðirinn ljáir syni sínum rödd sína á ögurstundu. Fyrir hýenurnar er þetta ef til vill 

fyrirboði um það sem koma skal í framtíðinni. 

Þrátt fyrir að Simbi hlakki til að verða konungur, efast hann líka um getu sína sem 

arftaki föður síns. Fyrsta dæmi þess birtist áður en Mufasa deyr. Í atriði þar sem hann vill 

ræða einslega við Simba eftir að þau Nala stelast út fyrir landamæri konungsríkisins. Mufasa 

er þá nýbúinn að bjarga þeim frá hýenunum og þarf að ávíta son sinn fyrir að leggja líf þeirra 

Nölu í hættu. Zazu fylgir Nölu heim en skilur Simba eftir hjá föður sínum. Það skal tekið fram 

að enginn ávítar Nölu fyrir hennar þátt í uppátækinu. Enda hefði hún líklega aldrei farið 

þangað nema af því Simbi dró hana með sér. Mufasa stendur álengdar og starir upp í 

himininn og ljónsunginn læðist í átt að föður sínum, skömmustulegur. Á leiðinni stígur hann 

með örlitlu loppunni sinni, í feiknarstórt fótspor föður síns. Á því andartaki er smæð Simba 

og lotning hans gagnvart föður sínum mjög áberandi. Efasemdir hans um að geta nokkurn 

tíma fetað í fótspor Mufasa koma skýrt í ljós án orða. 

Í samtali feðganna talar Mufasa um að Simbi eigi að vera hugrakkur þegar á reynir en 

vera varkár og ekki leita uppi vandræði til þess eins að sýna hugrekki sitt. Þó svo að 

samfélagið trúi því að Simbi sé réttmætur konungur þá er samt einhver efi sem blundar innra 

með Simba sjálfum. Ef til vill er það kvíði sprottinn af gjaldi karlmennskunnar sem plagar 

hann. Mufasa viðurkennir að stundum efist hann sjálfur um hlutverk sitt sem konungur og 

faðir. Hann trúir syni sínum fyrir því að þegar slíkt gerist leiti hann til stjarnanna. Múfasa 

hyggur að stjörnurnar geymi anda forfeðra þeirra og biður þá um að hjálpa sér þegar hann er 

ráðvilltur. Seinna, eftir að Simbi er flúinn og hefur kynnst Timon og Pumba, liggur hann með 

þeim í grasinu og rifjar upp þessa sannfæringu föður síns. Þegar vinir hans gera grín að 

þessum hugmyndum læst hann vera sammála þeim en lítur samt þungur í þönkum upp í 

himininn. 

Eftir að áætlun Skara, að senda Simba yfir í grafreitinn, mistekst fær hann aðra 

hugmynd. Hann kemur Simba í lífsháska, kallar á Mufasa bróður sinn vitandi að hann á eftir 

fórna sér fyrir son sinn. Svo bíður hann og vonar að Mufasa drepist. Mufasa er samt alvöru 

hetja og nær að klóra sig upp klettana eftir að hann hefur komið Simba í skjól. Hann biður 
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um hjálp frá Skara til að ná alveg upp á klettabrúnina en Skari læsir klóm sínum í Mufasa og 

hendir honum svo niður klettana og Mufasa deyr. Ef ekki hefði verið fyrir svikulan bróður þá 

hefði Mufasa örugglega fundið leið upp á klettabrúnina.  

Strax eftir allan hamaganginn fer Skari til Simba þar sem hann grætur við lík föður 

síns og er að reyna að vekja hann. Skari ýtir undir samviskubit Simba og fær hann til að trúa 

því að hann hafi orðið föður sínum að bana. Simbi flýr og lofar frænda sínum að koma aldrei 

aftur en biður hann jafnframt að tilkynni engum að dauði Mufasa hafi verið honum sjálfum 

að kenna. Skari hefur beðið hýenurnar að drepa ungann en hann leikur á þær og þær hætta 

að elta hann. Simbi ráfa lengi um einn en hittir svo vörtusvínið Pumba og jarðköttinn Timon 

og milli þeirra myndast mikil vinátta.  

Á fyrsta degi sínum sem konungur býður Skari hýenunum inn í samfélag ljónanna. 

Með Skara við stjórnvölinn líður hjörðin skort. Ljónynjurnar sækja mat fyrir alla, þar til engan 

mat er lengur að fá í konungsríkinu. Móðir Simba, Nala og fleiri ljónynjur segja Skara að 

hringrás lífsins sé rofin á landsvæðinu og þær geti ekki fundið ætan bita. Skari skipar þeim að 

leita út fyrir konungsríkið að æti. Nala fer í slíkan leiðangur en á ferð sinni rekst hún á Timon 

og Pumba sem hún ætlar að veiða til matar. Simbi stekkur á hana og þau kljást en alveg eins 

og í gamnislagsmálum í æsku hefur Nala betur. Við það að Nala vinnur slaginn uppgötva þau 

að þau þekkjast. Þau fagna hvort öðru og Nala undrast það að Simbi sé enn á lífi því hjörðin 

telji hann látinn. Í kjölfarið ræða þau saman um stöðu hjarðarinnar og Nala segir honum 

hversu vondur konungur Skari sé. Nala hvetur Simba til að snúa aftur og taka við réttmætu 

hásæti sínu sem konungur ljónanna. Simbi er enn með samviskubit yfir dauða föður síns og 

er bæði kvíðinn og efins um að hann geti snúið aftur. Hann segir henni ekki að dauði Mufasa 

sé honum að kenna. 

Um svipað leyti er sérvitri bavíaninn Rafiki að leita Simba, því hann hefur fengið boð 

með vindinum um að Simbi sé enn á lífi. Þegar Rafiki loksins finnur Simba hjálpar Rafiki 

honum að finna styrk föður síns innra með sér. Faðir hans birtist honum sem sýn á himnum 

og minnir hann á að hann sé hinn réttmæti konungur hjarðarinnar. Eftir fundinn með Rafiki 

ákveður Simbi að snúa aftur til sléttunnar og endurheimta titil sinn sem hinn réttmæti 

konungur ljónanna.  

Með hjálp Nölu, Timon og Pumba kemur Simbi sér upp að klettinum þar sem hann 

gengur upp að Skara, föðurbróður sínum og býður honum að afsala sér konungdæminu eða 

berjast til að halda því. Nala nær í allar ljónynjurnar og þær standa með Simba en Skari hefur 
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allar hýenurnar á sínu bandi. Skari er hissa og reynir að lækka rostan í Simba með því að tala 

um hvernig Mufasa lést og að það hafi verið Simba að kenna. Simbi hefur ekki sagt neinum 

frá því hvernig það gerðist og verður því að horfast í augu við fortíð sína. Hann kvíðir mest 

áliti móður sinnar og hún er vonsvikin þegar hún heyrir að Simbi hafði eitthvað með dauða 

Mufasa að gera. 

Í smá stund virðist Skari hafa náð að buga Simba. Simbi hefur bakkað út af klettinum 

og hangir á brún hans líkt og faðir hans gerði rétt áður en hann dó. Eldingu slær niður af 

himninum og kveikir bál undir klettinum sem Simbi mun detta ofan í ef hann missir takið. 

Skari læsir síðan klóm sínum í framfætur Simba og hvíslar í eyra hans „það var ég sem drap 

Mufasa“. Þessi játning Skara er það sem gefur Simba kraftinn til þess að stökkva aftur upp á 

klettinn. Simbi ræðst á frænda sinn og kallar hann morðingja. Skari játar að hafa drepið 

Mufasa, þá upphefst einnig mikið stríð milli ljónynjanna og hýenanna. 

Sléttan er alelda og Skari reynir að flýja af hólmi en Simbi sér hann og eltir hann. Skari 

reynir að tala Simba til. Hann reynir að miðla málum og kennir hýenunum um dauða Mufasa. 

Hýenurnar heyra til hans. Simbi býður Skara að láta sig hverfa frá hjörðinni og koma aldrei 

aftur til baka, í stað þess að vera drepinn. Skari lætur sem hann taki því boði en slettir síðan 

glóð framan í Simba og ræðst á hann aftur. Þeir berjast líkt og þeir séu í helvíti, með 

eldtungurnar um allt, þar til Skari dettur ofan af kletti niður til hýenanna sem heyrðu hann 

kenna þeim um dauða Mufasa. 

Allt í einu stendur Skari einn síns liðs því hýenurnar hafa snúist gegn honum og þær 

ráðast á hann og drepa hann. Um leið og Skari er dauður byrjar að rigna og eldarnir slokkna. 

Simbi og móðir hans sameinast á ný ásamt Nölu, Zazu, Rafiki, Timon og Pumba. Rafiki bendir 

Simba á að koma upp á klettinn. Rafiki hneigir sig fyrir honum en Simbi faðmar hann að sér í 

stað þess að hneigja sig líka. Með því að faðma Rafiki að sér sýnir hann meiri mýkt en faðir 

hans gerði, hann lítur á Rafiki sem vin en ekki eingöngu trúarlegan þjón sinn. Simbi er orðinn 

auðmjúkur og farinn að skilja betur þau örlög sem framtíðin ber í skauti sér. 

Rafiki segir að það sé kominn tími fyrir Simba að fara upp á klettinn til að tilkynna að 

hann sé orðinn konungur. Simbi gengur rólegur en ákveðinn upp á klettinn. Þegar hann 

kemur upp heyrir hann rödd föður síns frá himnum sem biður hann um „að muna“ og er þá 

að vísa til fyrra samtals þeirra þegar Mufasa birtist Simba á himninum og minnir hann á að 

hann sé hinn réttmæti konungur. Með heljarinnar ljónsöskri eins og faðir hans var vanur að 
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framkalla tilkynnir Simbi að hann sé orðinn konungur. Ljónynjurnar öskra á móti því til 

samþykkis. 

Eftir að Simbi verður konungur breytist sléttan úr sviðinni jörð yfir í fyrra horf þar sem 

allt er í blóma. Öll dýr sléttunnar eru aftur komin við sama klett og við upphaf myndarinnar 

til að taka á móti nýjum erfingja konungs ljónanna. Þá standa Simbi og Nala uppi á klettinum 

og Rafiki á milli þeirra. Hann tekur nýfæddan ljónsungann þeirra, lyftir honum upp til að 

kynna hann fyrir dýrum sléttunnar alveg eins og hann gerði rétt eftir að Simbi fæddist. Hin 

sterka ímynd kjarnafjölskyldunnar og hin félagslífræðilega kenning um hinn útvalda er það 

sem endar myndina alveg eins og hvor tveggja hóf hana. 

Virknihyggjan er rauði þráðurinn gegnum alla myndina en við hann fléttast líka 

félagslíffræðin, karlréttindasjónarmið, prófeminismi og íhaldssjónarmið. Virknihyggjan var 

lengi vel allsráðandi kenningarhefð sem gekk út frá því að kjarnafjölskylduformið væri að 

miklu leyti sjálfgefið. Hún áleit stöðu kynjanna nauðsynlega og óhjákvæmilega. Fylgjendur 

virknihyggju líta á fjölskylduna sem samfélagslega stofnun sem viðheldur röð og reglu innan 

samfélagsins í heild. Öll samfélög verða að stuðla að endurnýjun samfélagsþegna og um leið 

kenna þeim hvernig þeim ber að haga sér, samfélaginu til heilla (Newman D. M. og 

Grauerholz L., 2002: 89-90). Allt þetta kemur mjög skýrt fram í The Lion King, Simbi, sem á að 

taka við krúnunni er í þjálfun hjá föður sínum um hvernig best sé að haga öllu þegar hann 

tekur við völdum. Skari er það hins vegar ekki, hann ógnar viðmiðum og reglum samfélagsins 

því hann vill völd, hvernig svo sem hann fer að því að ná þeim. Skilaboð myndarinnar eru að 

vissu leyti þau að menn eins og Skari, sem safna liði og breyta hefðbundnum reglum og 

viðmiðum eru vondir og hinir réttmætu leiðtogar nái alltaf yfirhöndinni að lokum. 

Fylgismenn virknihyggjunnar telja að fjölskyldan sé tilfinningalegur griðarstaður 

einstaklinga. Innan fjölskyldu eigi þeir að geta lært á eigin tilfinningar, fundið til samkenndar, 

trausts, ábyrgðar og lagt grunninn að sjálfsmynd sinni sem gerir þeim kleift að takast á við 

lífið í samlyndi við annað fólk (Newman D. M. og Grauerholz L., 2002: 89-90). Simbi gerir það, 

fyrst með hjálp föður síns en seinna með aðstoð frá Nölu. Hann getur leitað til forfeðra sinna 

á himnum eða speglað sig í gegnum vini sína og fjölskyldu.  

Átakakenningar birtast í myndinni þegar framleiðendur leika sér með þá hugmynd að 

Skari bjóði hýenunum inn í hópinn. Við það að verða konungur hefur hann valdið til þess að 

umbreyta lifnaðarháttum sléttunnar og bjóða nýjum vinum sínum inn í samfélagið jafnvel þó 

svo þeir virði ekki hringrás lífsins og gangi á fæðubirgðir samfélagsins.  
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Það er því frekar augljóst að mikilla hagsmuna gætir fyrir allt samfélagið þegar 

snöggar breytingar verða á stjórnarfyrirkomulagi. Konungurinn Skari og hans helstu 

fylgisveinar lifa í vellystingum á meðan þeir sem eru lægra settir reyna að afla fæðu og halda 

sér naumlega á lífi. Svo þegar Simbi kemst til valda þá fellur allt í sama horfið og í gamla daga 

þegar hinn réttmæti konungur réð ríkjum. Þegar Skari deyr koma blóm í haga og öll dýrin 

snúa aftur til heimkynna sinna.  

 

Finding Nemo 

Í byrjun myndarinnar kynnumst við Marlin og konu hans Coral, þar sem þau hafa fundið sér 

stað til að búa á og bíða þess að hrognin þeirra klekist út. Heimili þeirra er þar sem 

fjörubotninn mætir hafinu (the drop off). Marlin dáist að útsýninu og frelsinu sem fylgir því 

að búa utan hefðbundinna heimkynna trúðafiska. Foreldrarnir horfa stoltir yfir hrognin sín og 

tala um hvað þau eigi nú öll að heita. Coral stingur upp á að einn verði nefndur Nemo. Marlin 

samþykkir það en segir að öll hin eigi að heita Marlin eða Coral Junior. Stuttu seinna ræðst 

stór barrakúði á hjónakornin. Marlin missir meðvitund og þegar hann rankar aftur við sér er 

barnsmóðirin dáin ásamt öllum hrognunum þeirra. Marlin lætur tilfinningar sínar í ljós og fer 

að gráta. Hann getur tjáð tilfinningar sínar, ólít föður Bamba sem þarf að byrgja allt inni. Það 

glaðnar yfir honum þegar hann sér að eitt hrognanna hefur lifað af. Hann fullvissar hrognið 

um að hann ætli aldrei að láta neitt koma fyrir það og hann nefnir það Nemo.  

Áhorfandinn fær ekki að fylgjast með þróun mála fyrstu æviár Nemo en sagan heldur 

áfram þegar Nemo er að byrja í skóla. Þá er ljóst að Marlin hefur flutt sig og drenginn í 

öruggari heimkynni í fjörunni, fjarri hinu stóra hafi. Framtíð Nemo er alveg óráðin, bæði við 

upphaf og lok myndar. Á honum eru engar kvaðir um að feta í fótspor föður síns eða 

annarra. Hann ákveður sjálfur að byrja í skóla jafnvel þó svo faðir hans reyni í byrjun að tala 

hann af því. Hér er notfæra framleiðendur sér táknræna víxlverkun því við sjáum bæði 

skólagönguna og annað í samfélagi feðganna ýmist frá sjónarhorni Nemo eða sjónarhorni 

Marlin pabba hans. Marlin er brenndur af því að hafa misst eiginkonu sína en Nemo þekkti 

hana aldrei og upplifir því lífið og samband sitt við pabba sinn á annan hátt. Hann er tilbúinn 

til að lifa lífinu á meðan Marlin sér hættu í hverju horni og er stöðugt hræddur um að missa 

son sinn.  
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Nemo er æstur að byrja í skólanum og vekur pabba sinn með miklum látum. Marlin er 

ekki eins æstur og stingur upp á því að hann bíði í nokkur ár í viðbót. Nemo tekur það ekki í 

mál og dregur pabba á lappir. Þeir gantast og Nemo gefur pabba sínum eina háa fimmu með 

happa-ugganum sínum áður en þeir leggja af stað. Happa-ugginn er lítill og visinn uggi á 

Nemo sem virkar ekki eins vel og hann á að gera. Gjald karlmennskunnar er ekki mjög 

áberandi í myndinni, bæði Nemo og Marlin er færir um að tjá sig og rækta feðgasamband 

sitt.  

Persónusköpun Malins er miklu kvenlægari en gengur og gerist meðal feðra í eldri 

myndum Disney. Prófemínistar eru því örugglega ánægðir með þá þróun sem hefur átt sér 

stað í föðurímyndum síðustu ár. Þeir sem aðhyllast prófemínisma vilja bæta stöðu beggja 

kynja. Þeir vilja uppræta staðlaðar ímyndir um karlmennsku og telja að bæði þurfi að auka 

rétt kvenna en ekki síður rétt karla til að upplifa sig sem tilfinningaverur, þannig að bæði 

kynin græði á jafnrétti. Ekki þó eingöngu til að upphefja kvenlægar hliðar karla heldur til þess 

að betrumbæta almenna réttlætissýn samfélagsins í heild. Þeir vilja ekki breyta karlmönnum 

í konur eða öfugt, heldur vilja þeir endurskilgreina hvað það er að vera karlmaður. Þeir vilja 

koma því til skila að það séu fleiri hliðar á karlmennskunni en oft hefur verið gengið út frá á 

árum áður, til dæmis í myndum eins og Bamba þegar feðurnir mega ekki sýna neina veikleika 

eða hjartnæmar tilfinningar (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004: 36-37). 

Marlin fer mjög gætilega út úr húsinu þeirra, sem er einhverskonar eitruð 

sjávarplanta og gerir tilheyrandi ráðstafanir svo að eitrið drepi hann ekki. Nemo þolir ekki 

þetta hangs og brunar út á undan pabba gamla. Marlin drífur sig út á eftir stráknum og fylgir 

honum í skólann. Marlin vill halda í uggann á Nemo alla leiðinna í skólann og varar hann 

ítrekað við mismunandi hættum sjávarins.  

Á skólalóðinni hittir Marlin feður annarra skólabarna. Hann ræðir ekki mikið við þá, 

reynir að segja þeim brandara því hann er trúðfiskur en án árangurs. Þeir virðast ekkert 

kannast við hann úr nágrenninu, hann er algjörlega óþekktur og ber engan ættartitil. Hinir 

feðurnir hrósa honum samt hversu rólegur hann er svona fyrsta skóladag sonar síns og 

sérstaklega með tilliti til þess að kennarinn er að fara með börnin að fjörubrúninni (the drop 

off). Marlin hafði ekki hugmynd um fyrirætlanir kennarans og í örvinglun eltir hann hópinn 

uppi. 

Hann finnur hópinn og argast í kennaranum að fara með börnin á svo hættulegan 

stað. Kennarinn segir að börnin haldi hópinn og að þau fari sér ekki að voða. Marlin útskýrir 
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fyrir kennaranum að Nemo sé með lítinn visinn ugga sem virki ekki sem skyldi og það verði 

að passa Nemo alveg sérstaklega vel. Þegar Marlin svipast um og sér Nemo hvergi verður 

hann hræddur og fer að leita að honum.  

Hann finnur strákinn svo með öðrum börnum við fjörubrúnina. Þar sem þeir eru að 

ögra hver öðrum að fara eins langt út í hafið og þeir þora í átt að bát sem þeir sjá. Nemo 

lætur ekki plata sig og varar vini sína við hættunni við að fara of langt út í hafið. Marlin veit 

ekki hvað fram fer milli vinanna en gengur út frá því að Nemo sé að fara út í opið hafið. Hann 

skammar Nemo og niðurlægir hann fyrir framan vinina. Í því kemur kennarinn og aðrir 

nemendur, Marlin heldur áfram að básúna veikleika Nemo svo allir heyra.  

Marlin hefur ekki mikla trú á syni sínum en hún á eflaust rætur sínar að rekja til 

vantrúar hans á sjálfum sér. Fylgjendur karlréttindasjónarmiða túlka eflaust líðan Marlin og 

þá fyrirmynd sem hann gefur Nemo ekki æskilega. Hins vegar mætti eflaust flokka Marlin í 

hóp þeirra valdalausu karlmanna sem svo oft gleymast í umræðunni um jafnrétti að mati 

karlréttindasinna.  

Báturinn sem börnin sáu áður flýtur úti á hafi og til þess að ögra föður sínum syndir 

Nemo alveg upp að honum til að sýna að hann sé ekki eins aumur og viðkvæmur og pabbi 

hans heldur fram. Marlin kallar á hann og segir honum að snúa við á stundinni en Nemo 

hlustar ekki. Marlin segir að það sé honum að mæta ef hann snertir bátinn en við það lemur 

Nemo í botninn á bátnum mjög ákveðinn í fasi og öruggur með sig. Hann snýr svo aftur í átt 

að hópnum og syndir í átt að fjörunni. Þetta er í annað sinn sem áhorfandinn sér Nemo 

standa fast á sínu burt séð frá því hvað pabbi hans hefur um málið að segja, fyrst varðandi 

skólagönguna og svo varðandi bátinn.  

Á leið sinni til baka er Nemo veiddur í lítið net af kafara sem fer með hann í bátinn en 

missir um leið kafaragleraugun sín í sjóinn. Marlin reynir að fara strax af stað til að bjarga 

syni sínum en er vankaður vegna flass frá myndavél annars kafara. Þá siglir báturinn af stað 

og Marlin missir hann úr augsýn. Kafarinn er tannlæknir frá Sidney sem seinna setur Nemo í 

fiskabúr á tannlæknastofunni sinni. Öll von er ekki úti því Marlin hittir Dorie (hún er regal 

tang fiskur) sem segist hafa séð bátinn fara framhjá fyrir ekki svo löngu síðan. Marlin eltir 

hana en síðar kemur í ljós að Dorie hrjáist af skammtímaminnisleysi. Þrátt fyrir það finna þau 

í sameiningu leiðina til Sidney.  

Marlin er minni en Dorie, hún er blá en hann er appelsínugulur. Allan fyrrihluta ferðar 

þeirra er það Dorie sem sýnir hugrekki og Marlin skýlir sér á bak við hana. Sakleysi hennar, 
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minnisleysi og kurteisi kemur þeim til hjálpar þegar þau hitta fullt af mismunandi 

sjávardýrum. Marlin hefði ekki getað þetta án hennar. Hann finnur kafaragleraugu 

tannlæknisins en það er Dorie sem les heimilsfangið af þeim. 

Nemo er hræddur og kallar á pabba sinn þegar hann vaknar í fiskabúrinu á 

tannlæknastofunni. Nemo eignast þó vini í fiskabúrinu eftir að hann kemst yfir mestu 

hræðsluna. Allir hinir fiskarnir, nema Gill eru fæddir í gæludýrabúðum og hafa aldrei kynnst 

hafinu. Gill á sér þá einu ósk að komast aftur út í hafið. Nemo hittir einnig pelikanann Nigel 

sem kíkir stundum í heimsókn í gluggann á tannlæknastofunni.  

Fljótlega kemst Nemo að því að tannlæknirinn ætlar að gefa hann lítilli frænku sinni 

sem heitir Darla. Hún er skaðræði sem drap fiskinn sem hún fékk í afmælisgjöf árinu áður, því 

hún var alltaf að hrista pokann sem hann var geymdur í.  

Gill er vitur en bitur, ókrýndur leiðtogi fiskabúrsfiskanna. Hann sér strax tækifæri í því 

að nota Nemo til að sleppa úr fiskabúrinu og komast aftur út í sjó. Gill minnir svolítið á 

Disney feður fortíðarinnar. Hann hefur trú á Nemo en er ofsalega harður og ákveðinn. Hann 

kennir Nemo ýmislegt til dæmis að hafa trú á sjálfum sér, að standa með vinum sínum og 

gefst ekki upp. 

 Gill þarf að fá Nemo til að synda inn í hreinsunarmótor fiskabúrsins. Búrið verður þá 

nægilega skítugt til að tannlæknirinn taki fiskana úr búrinu og setji þá í poka. Áætlunin er að 

á meðan tannlæknirinn þrífur búrið þá sleppi fiskarnir út um gluggann í pokunum og rúlli sér 

svo þannig út í sjó. Áætlunin krefst þó mikils af Nemo, sérstaklega þegar hún fer úrskeiðis og 

hann þarf að vera duglegur að synda á móti straumnum eða gefast upp og verða að fiskfarsi. 

Eftir að áætlunin mistekst samþykkir Gill eftir hvatningu hinna fiskanna að reyna hana ekki 

aftur því hún sé of hættuleg fyrir Nemo.  

Gill er ágætis fyrirmynd fyrir Nemo sérstaklega með hliðsjón af því að Marlin er mjög 

mjúkur maður og taugaveiklaður svo Gill vegur ágætlega upp á móti kvenleika Marlins. Alla 

vega gæti það verið niðurstaða fylgjenda dulrænu sjónarmiða innan karlafræða. Dulræna 

sjónarmiðið byggir á hugmyndum um eðlishyggju og „hið sanna karlmannseðli“. Þeir sem 

aðhyllast það telja „hinn mjúka nútímamann“ afar óhamingjusaman þar sem hann þarf að 

bæla niður sitt sanna eðli til að þóknast kvenréttindabaráttunni. Þó eru fáir sem kenna 

konum alfarið um þessar mjúku breytingar. Þeir kenna karlmönnum sjálfum um að hafa 

sofnað á verðinum, ekki staðið sig í uppeldi ungra drengja um hvað „hið sanna 

karlmannseðli“ er og hvernig ber að haga sér. Michael A. Messner (1997) telur að þetta 
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dulræna sjónarmið eða stór hluti þess sé bakslag vegna aukinna kvenréttinda innan 

samfélaga nútímans. Ef til vill er það fyrir tilstilli þessara sjónarmiða sem Disney eða Pixar 

ákváðu að hafa persónu Gill svo lokaða og kalda. 

Marlin hittir 150 ára gamla skjaldböku sem deilir með honum reynslu sinni af 

föðurhlutverkinu. Hann segir Marlin að á einhverjum tímapunkti þurfi maður að sleppa 

„hendinni“ af börnunum og leyfa þeim að prófa sig áfram og gera sín eigin mistök. Marlin 

segir skjaldbökunni og börnunum hans frá ferðalagi hans og Dorie og leit þeirra að Nemo. 

Skjaldbökurnar segja öðrum sjávardýrum söguna og sagan nær alla leið til pelikanans Nigel 

sem kemur sögunni áfram til Nemo.  

Nemo fyllist orku og ákveðni, afmælisdagur Dörlu nálgast óðfluga, Gill hefur misst 

trúna á að sleppa nokkurn tíma út úr fiskaúrinu og pabbi er úti í hinu stóra hafi að leita hans. 

Hann reynir því aftur að stoppa hreinsunarmótorinn og honum tekst það. Hins vegar 

heppnast seinni hluti áætlunarinnar ekki. Tannlæknirinn kemur nýjum hreinsunarmótor fyrir 

í búrinu á meðan fiskarnir sofa. Þeir eru því aldrei settir í poka og geta því ekki hent sér út um 

gluggann og út í sjó.  

Heiðri Marlin er bjargað fyrir horn því sagan sem Nigel segir Nemo fyllir hann stolti 

því pabbi hans er orðin hetja. Það fylgir reyndar ekki sögunni að hákarlarnir sem Marlin hitti 

voru í fiskátubanni líkt og alkahólistar halda sig frá áfengi eða að Dorie kom þeim nokkrum 

sinnum áfram í förinni þegar Marlin sigldi í strand. Það virtist ekki skipta máli, drengurinn fær 

trú á pabba sinn og í kjölfarið fær hann trú á sjálfan sig og það er fyrir öllu. 

Marlin og Dorie koma til Sidney. Pelikaninn Nigel flýgur með þau í munninum og 

Marlin fær hann til að fljúga inn á tannlæknastofuna til þess að bjarga Nemo. Darla litla er 

komin til frænda síns og búið er að færa Nemo í poka fyrir hana. Nemo þykist vera dauður í 

pokanum í þeirri von að tannlæknirinn sturti honum ofan í kósettið því Gill sagði honum að 

allar leiðslur endi í sjónum. Marlin og Dorie sjá Nemo en vita ekki að hann er að þykjast og 

trúa því að hann sé dáinn. Þegar Nigel skilar þeim aftur í sjóinn er Marlin niðurbrotinn og 

segir skilið við Dorie. Dorie biður hann að yfirgefa sig ekki og að hún muni allt betur þegar 

hann er nálægt henni. Hann syndir sorgmæddur og í þungum þönkum í burtu frá henni 

uppfullur af sjálfsvorkunn.   

Á meðan fórnar Gill lífi sínu fyrir Nemo og með hjálp hinna fiskanna skýst hann upp úr 

búrinu og lendir hjá Nemo og hendir honum ofan í skolskálina við tannlæknastólinn. Nemo 

endar úti í sjó og hittir Dorie. Hún er ráðvillt og búin að gleyma því hvað hún var að gera 
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þarna og veit ekki hvers vegna hún er svona leið en hún telur sig vera að leita að einhverjum. 

Nemo segist vera að leita að pabba sínum og spyr hvort þau ættu ekki að hjálpast að. Dorie 

syndir upp á yfirborðið og les á skipin sem standa við höfnina. Þau eru öll merkt Sidney þá 

allt í einu rifjast upp fyrir henni allt ferðalagið og hún leggur saman tvo og tvo. Hún hendist 

með Nemo í þá átt sem Marlin fór og þau kalla á eftir honum. Feðgarnir hittast með miklum 

fagnaðarlátum og faðmlögum.  

Rétt þegar þeir eru búnir að hittast kemur fiskitorfa sem er að forðast veiðinet. Dorie 

flækist með torfunni og inn í netið. Saman þurfa feðgarnir að bjarga Dorie úr neti 

veiðimanna. Nemo fær hugmynd sem krefst þess að Marlin treysti honum og hjálpi honum til 

þess að fá alla fiskana til að synda niður, þar til netið slitnar. Marlin er á þessum tímapunkti 

búinn að læra að treysta Dorie og finnur í kjölfarið hugrekkið til að treysta Nemo. Nemo er 

svo lítill að hann fer inn í netið með hinum fiskunum og segir þeim að sameinast í því að 

synda niður. Marlin er fyrir utan netið og gefur sömu tilmæli og Nemo, til þeirra sem í honum 

heyra. Veiðimönnunum til mikillar furðu slitnar netið frá bátnum og allir fiskarnir sleppa.  

Myndin endar þar sem Marlin, Nemo og Dorie eru saman komin aftur í heimkynni 

feðganna. Marlin og Dorie horfa á eftir Nemo fara í skólann, eftir að hann faðmar föður sinn 

innilega og kveður.  

Í hnotskurn 

Myndirnar eru að mörgu leyti líkar. Allar fjalla þær um þroskasögu ungra drengja, fjölskyldur 

þeirra, hetjudáðir, tilfinningar, vináttu og baráttu góðs og ills. Hvað er þá líkt og hvað er ólíkt 

með þessum þremur myndum? Bambi og The Lion King eiga fleira sameiginlegt hvað varðar 

aðstæður og uppbyggingu sagnanna heldur en þær eiga með Finding Nemo. Til að mynda eru 

Bambi og Simbi báðir synir foringja. Faðir Bamba er virtasti og reyndasti hreinninn í skóginum 

og faðir Simba er konungur ljónanna. Faðir Nemo ber engan titil og ekkert er vitað um starf 

hans eða ætterni. 

Bæði í Bamba og The Lion King eru drengirnir aðalsöguhetjur myndanna á meðan 

feðgarnir Nemo og Marlin deila sviðsljósinu í Finding Nemo. Sögurnar um Bamba og Simba 

spanna tímabilið frá fæðingu drengjanna þar til þeir sjálfir verða feður en sagan um Nemo og 

Marlin nær einungis yfir nokkra daga í lífi þeirra, að undanskilinni smá forsögu um örlög 

móður og systkina Nemo. 



 

 32

Bæði Bambi og Simbi feta í fótspor feðra sinna, Bambi verður fjarrænn faðir á kletti 

en Simbi verður réttmætur og eflaust réttlátur konungur og faðir. Báðir upplifa að missa 

foreldri sem þeir þekktu og elskuðu. Báðir giftast þeir æskuástinni og stofna með henni 

fjölskyldu. Aftur á móti þekkir Nemo aldrei móður sína og hann giftir sig ekki, enda er hann 

ennþá barn við lok myndarinnar. Hann og Marlin faðir hans öðlast meiri trú á sjálfa sig og 

hvorn annan eftir ævintýrið. Þeir hafa eignast góðan sameiginlegan vin, hana Dorie. Hún 

verður ekki eiginkona Marlin eða móðurímynd fyrir Nemo, aðeins fyndin og skemmtileg 

vinkona. Enda er Dorie brandarakerling sem ber að halda utan við kjarnafjölskylduformið 

samkvæmt hefðum Walt Disney. 

Finding Nemo og Bambi eiga fátt sameiginlegt nema illvirkjann og móðurleysið. 

Drengirnir alast sem sagt báðir upp hjá einstæðum feðrum, Nemo strax frá fæðingu en 

Bambi missir móður sína á unga aldri. Móðir Bamba fylgir algjörlega Walt Disney hefðinni. 

Hún er blíð, góð og róleg. Hún gætir Bamba eins vel og hún getur og kynnir hann fyrir 

hættum skógarins. Móðir Nemo er einnig blíð og góð en örlítið kaldhæðin, Nemo þekkir hana 

ekki neitt. Eftir því sem áhorfandinn best veit ræða feðgarnir ekkert um hana sín á milli. 

Taugaveiklaðar uppeldisaðferðir Marlins á Nemo má samt augljóslega tengja við lát hennar 

og hræðslu hans við að missa son sinn. 

Bæði í Finding Nemo og Bamba er það aðallega mannfólkið sem spilar hlutverk 

illvirkjans. Í þeirri fyrri eru það veiðimenn sem skjóta á dýrin og kveikja skógarelda. Í þeirri 

seinni er það tannlæknir sem raskar lífríki fiskanna með því að stela Nemo og flytja hann í 

fiskabúr. Það skal þó tekið fram að tannlæknirinn er ekki vísvitandi vondur. Hann telur að 

Nemo hafi villst af leið og hann hafi bjargað honum frá verri örlögum í hinu stóra bláa hafi. 

Engar slíkar skýringar eru gefna á hegðun veiðimannanna í Bamba, þeir eru bara menn og 

menn eru ógn við lífríki dýranna. 

Hegðun mannfólksins er það sem knýr þessar tvær sögur áfram. Einhver önnur dýr 

kunna að ógna öryggi söguhetjanna, til dæmis í Bamba eru það hundar veiðimannanna og í 

Finding Nemo eru það til dæmis barrakúðar og marglyttur. Hundarnir í Bamba eru á ábyrgð 

mannfólksins og í skóginum á þeirra forsendum. Marglyttur og ránfiskar eru úti í hinu stóra 

hafi en ekki inni í heimkynnum Nemo og Marlin eða tengdir þeim fjölskylduböndum líkt og 

Skari er í The Lion King. 

Það sem Finding Nemo og The Lion King eiga sameiginlegt er áherslan á gott samband 

föður og sonar, þeir eru félagar en ekki eingöngu feðgar. Mufasa konungur ljónanna er 
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töluvert virðulegri heldur en trúðfiskurinn Marlin en hvorugur þeirra er fjarrænn faðir á 

kletti, líkt og faðir Bamba. Mufasa er strangur og ætlast til mikils af Simba en vináttan skín 

samt sterk í gegn þegar þeir verja tíma saman og gantast. Marlin er hins vegar afskaplega 

taugaveiklaður faðir miðað við feður í fyrri myndum Walt Disney fyrirtækisins. Hann er ekki 

alvitur, hvorki í augum Nemo né annarra innan samfélagsins. Hann efast oft um líkamlega 

getu sonar síns. Þá sérstaklega vegna veiklulegs hægri ugga sem gerir Nemo erfiðara en 

öðrum fiskum að synda. Hann efast ekki um son sinn á illgjarnan hátt, heldur vegna þess að 

hann vill ofvernda hann svo hann missi hann ekki, líkt og hann missti konu sína og afkvæmi 

þeirra. Marlin efast ekki einungis um getu sonar síns heldur efast hann einnig um eigin ágæti. 

Hann fer ofurvarlega í öllu sem hann gerir, þar til þann örlagaríka dag þegar Nemo er numinn 

á brott af tannlækninum. 

Myndirnar þrjár kallast á og eiga margt sameiginlegt þrátt fyrir þær samfélagslegu 

breytingar sem hafa orðið frá því Bambi kom út og þar til Finding Nemo var frumsýnd. 

Myndirnar hafa allar viðhaldið vinsældum sínum og eru enn sýndar börnum víða um heim. 

Ásamt því að spegla samtíma sinn eru myndirnar fléttaðar inn í hefðbundin minni sígildra 

ævintýra og geta haft mótandi áhrif á áhorfendur hvort heldur þeir eru ungir eða aldnir.  

Finding Nemo hefur meiri dýpt og fjölbreytileika hvað varðar persónusköpun og 

söguþráð, sem er lagskiptari heldur en söguþræðir hinna myndanna. Þetta er athyglisvert 

vegna þess að í sjónum þá er fjölbreytileikinn meiri en á þurru landi. Persónur eru ekki 

bundnar við það að ganga á jörðinni allir geta fært sig upp og niður og í allar áttir ofan í 

sjónum. Þannig má segja að vettvangur myndarinnar endurspegli vel þær breytingar sem 

hafa átt sér stað við persónusköpun í Walt Disney teiknimyndum. Meira rými er nú fyrir aðra 

en brandarakarlinn til að vera fyndinn, faðirinn hefur meira rými til að sýna tilfinningar og 

mæður eru farnar að sýna sterkari persónueinkenni svo fátt eitt sé nefnt. 

Feður myndanna hafa þróast frá því að vera fjarrænir, valdamiklir, kaldir karlmenn 

sem láta aldrei á sjá yfir í að vera félagar eða vinir sem sjálfir eru mannlegir og geta gert 

mistök. Bambi er byggð á hugmyndum íhaldssjónarmiða þar sem félagslíffræðin ræður 

ríkjum með hugmyndum um hið sanna náttúrulega karlmannseðli. The Lion King er full af 

hugmyndum virknihyggjunnar þar sem reglur og hefðir stjórna ferðinni ásamt því þó að gera 

ráð fyrir ræktun feðgasambandsins með hliðsjón af tilfinningum og væntumþykju.  

Finding Nemo tekur mið af táknrænni víxlverkun þar sem feðgarnir deila sviðsljósinu, 

tilfinningum karlmanna er gert hátt undir höfði og fleiri en ein föðurímynd hefur áhrif á 
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söguna. Þannig hefur Gill áhrif á Nemo á meðan 150 ára gamla skjaldbakan hefur áhrif á 

Marlin. Þeir feðgar eru flóknir einstaklingar í flóknum og fjölbreyttum heimi sem eiga það til 

að gera mistök en í sameiningu hjálpast þeir að og læra af reynslunni. Þannig hafa 

föðurímyndir Walt Disney teiknimynda þróast frá óttablandinni virðingu sonar til föður yfir í 

vináttu milli feðga. 
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