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I tider med modgang og nød vokser behovet for helte. Gennem 
historien har alle kulturer reageret og repræsenteret heltes oprin-
delse, deres liv og død som en opfordring til at håndtere og leve 
med usikkerhed og direkte fare.

I oldtiden var helten eller heltinden en kriger, der begge var dyg-
tige i krigens kunst, men også i besiddelse af en fremragende moral 
og uselviskhed.

Heltene blev betragtet som både idoler og idealer, og de stod for 
højdepunktet for den menneskelige evne til at være mere end blot 
mennesker. Heroisme kan således bruges til at beskrive en del af 
kulturen og samfund, der stræber efter at være bedre for det fælles 
bedste. Tina Turner kan have sunget “Vi har ikke brug for en anden 
helt” i George Miller og George Ogilvies Mad Max Beyond Thunder-
dome (1985), men i ørkenens sand i den dystopiske fremtid drejer 
Turners råb “ingen helt” sig ikke om den helt, som folket vil have, 
men om den helt, som folket brug for.

Dette tema var også pointen i Christopher Nolans Batman: The 
Dark Knight (2008). Den mørke kappeklædte korsfarer må flygte på 
sin højteknologiske Bat-motorcykel ind i natten fra en forbrydelse, 
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han ikke har begået, men samtidig fra en forbrydelse, som han er 
nødt til at blive beskyldt for, så de gode borgere i metropolen kan få 
deres håb indfriet: Retfærdighed ske fyldets. Heltens rolle er i denne 
udlægning en nødvendig aktør i rummet mellem ”lys og mørke”. 
Imidlertid, som et samfund, som individer, som borgere, har vi brug 
for helte. Vi har brug for dem så meget, at vi skaber en overflod af 
dem for at holde et lyst håb om en fremtidig retfærdighed.

I etnografi, social antropologi, lederskab og organisationsstudier, 
historie og kulturstudier betragtes helten som hovedpersonen, der 
i det godes tjeneste hjælper med at besejre det onde (Franco et al. 
2018; Frisk 2019; Jayawickreme & Di Stefano 2012). Som moderne 
populærkultur har vist i romaner, film og tegneserier, må helten el-
ler heltinden balancere mellem at være en både en protagonist og 
en antagonist for de selvsamme mennesker, som han eller hun har 
til hensigt at beskytte. Således er begrebet heltemod og helterollen 
tvetydig. Helt eller heroisme afspejler, hvad der er godt og bedst i 
mennesker og deres samfund, men denne refleksion har fejl, krake-
leringer og endda forvrængninger. Helten er en liminal karakter, 
der går på grænsen mellem godt og ondt, her og hinsides. Som en 
liminal karakter kan helten blive sit modbillede, men vil kun for-
blive eller forny sin status som helt, hvis helten vender tilbage.

Så hvordan kan “heroisme” forstås som et kulturelt fænomen? Et 
fænomen, der både kan være gammelt og hypermoderne, men 
også kan være så gådefuldt som den kompromisløse “helt” Ror-
schach i Zack Snyder’s Watchmen (2009). Hvordan skal vi forstå de 
mytiske fortællinger og hverdagshistorier i nyhederne om heltenes 
gerninger og deres refleksion om disse i forhold til vores nuvæ-
rende tidsalder med individualisering, individualisme og konstan-
te sociale forbindelser?

Dette nummer af Akademisk kvarter søger artikelbidrag til tema-
et “Heroisme” fra en bred vifte af studier af historie, filosofi, kul-
tur, samfund, publikum, fans, litteratur, medier, film, tegneserier, 
computerspil og legetøj. Imidlertid er heroisme som tema ikke be-
grænset til fiktionen. Alle helte eller heltinder bærer ikke hætter, 
kapper, spandex-dragter eller bruger gamle artefakter eller fancy 
tech-gadgets. Ved at gennemse YouTube er det muligt at finde man-
ge repræsentationer af “hverdagsheroisme” fra hele verden. Video-
er, der præsenterer brandmænd og ambulancefolk, der redder liv, 
borgere hjælper seniorer i vanskeligheder eller nød, og sundheds-
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personale der arbejder uselvisk langt ud over deres pligt (Scheipers 
2014, Jordanova 2014). Disse videoer fungerer som både anerken-
delse og fejring af, hvad Michel de Certeau kalder “den hverdags-
agtige mand” (de Certeau 1984). Heroisme er midt iblandt os hver 
dag, og det minder os om, at heltemod er en titel, som samfundet 
eller grupper af borgere tilskriver bestemte personer, der står for 
det, som vi betragter beundringsværdigt og godt. Som Thomas 
Carlyles On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History 
(1841/2013) skildrede såkaldte store mænd eller helte og deres rol-
ler i historien, mens fx Karl Marx og Herbert Spencer havde en 
bredere opfattelse af de kræfter, der danner historien, og ved det 
godes driver historien fremad.

Heltemod som tema er imidlertid massivt repræsenteret og af-
spejlet i den store (re)produktion af superhelte. I løbet af 2000’erne 
og 2010’erne har nogle af de største billetsalgssucceser i filmens 
verden været fortællinger om og visualisering af superhelte, og 
både kønsaspektet af og diversiteten i heltemod er blevet manife-
steret som “superheltinder”. Repræsentationen af det super- eller 
overmenneskelige blev født i 1930’erne med fremkomsten af su-
perhelten som en selvstændig karakter. Selv om superheltens hi-
storie går længere tilbage end fremkomsten af heltene fra Action 
Comics og Detective Comics, blev superheroismens verden i 1930’erne 
skabt i en tid med økonomisk og social nedgang (Coogan 2006). 
Superheltene var både fremmede fra rummet og fra jorden, og de-
res domæne var de voksende byer og de konstante bølger af kri-
minalitet og lidelse. Anden Verdenskrig gav superheltene deres 
ultimative fjende: nazister. Kampen mod menneskelig ondskab 
blev til forsvaret af individualismens, frihedens, nationalidenti-
tetens og patriotismens værdier. I 1960’erne skuede superheltene 
mod stjernerne og blev konfronteret med intergalaktiske væsener 
og aliens, og de fulgte opfordringen til at kæmpe for menneske-
heden og menneskerettighederne. I de nyere superheltefilm og 
streaming serier udforsker metamennesker og supervæsener netop 
det, der definerer det at være menneske som grundlag for helte-
mod (MacDonald et al. 2018). Eller med ordene fra den afdøde 
Stan Lees spindelvævsslyngende teenager, Spiderman: Med 
stor magt kommer det store ansvar!

Dette nummer af fra Akademisk kvarter søger artikelbidrag fra 
disse videnskabelige områder, men ikke kun disse: Litteratur, her-
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under tegneserier og grafiske romaner, kunst, film og medier, etno-
grafi, antropologi, kulturstudier og ledelses- og organisationsstudi-
er. Tematikken for artiklerne kan opdeles under disse overskrifter 
inden for følgende temaer::

• Heroisme og diversitet: Køn, etnicitet, fremmedgørelse 
• Helte, heroisme og remediering; Fra bog til film, fra tegnese-

rier til digitalt indhold, podcasting om helte i populærkultur
• Helte, heroisme og narrativer: Oprindelseshistorier, myter, 

nyheder og diskurs.
• Helte, heroisme og kommercialisering: Merchandise, læ-

ringsprogrammer, coaching
• Helte, heroisme og tro: Religion, værdier, utopier, det gud-

dommelige i mennesket.
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