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Bls. 3 

 

Ágrip 
 
Í þessari ritgerð mun ég kynna slægingarmyndir (e.slasher film) ásamt 

kenningum úr bókinni Svo mælti Zaraþústra: Bók fyrir alla og engan eftir 

Friedrich Nietzsche. Markmið mitt er að greina slægingarmyndir og helstu 

persónur úr þeim og bera þær saman við þær heimspekikenningar sem 

Nietzsche setur fram í Svo mælti Zaraþústra. Þær kenningar sem kynntar verða 

úr Svo mælti Zaraþústra eru hugmyndin um ofurmennið, hinsta manninn, dauða 

guðs og tómhyggju. Slægingarmyndir eru undirgrein hryllingsmynda sem hafa 

ákveðna formgerð og innihalda sams konar persónur. Grímuklætt illmenni ræðst 

á hóp ungmenna úr sama vinahópi og myrðir þau eitt af öðru. Ein stúlka sem 

sker sig úr hópnum áttar sig á hættunni sem steðjar að og nær að yfirbuga 

illmennið. Hún er sú eina sem lifir árás illmennisins af og gengur undir nafninu 

síðasta stúlkan (e.final girl). Saga slægingarmynda er kynnt og helstu forverar 

greinarinnar eru greindir með tilliti til þeirra einkenna sem hjálpuðu til við að 

skapa greinina. Mikilvægustu myndir greinarinnar verða kynntar og sýnt verður 

fram á hvernig þær hjálpuðu til við að fullmóta formið með því að skapa 

greininni fastmótuð einkenni. Að lokum verður tekið dæmi um tvær kvikmyndir 

sem byggja á þeirri arfleið sem forverar þeirra sköpuðu. Lykilpersónur úr 

slægingarmyndum eru illmennið, síðasta stúlkan og vinir síðustu stúlkunnar. Ég 

mun greina þær persónur og leitast til við að lesa þær út frá þeim 

heimspekikenningum sem Nietzsche setur fram í Svo mælti Zaraþústra.  
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Formáli 
 

Í fyrstu getur verið erfitt að ímynda sér að heimspekikenningar Friedrich 

Nietzsche eigi nokkuð sameiginlegt með kvikmyndum sem eru uppfullar af grófu 

ofbeldi og nekt eins og raunin er með slægingarmyndir (e. slasher film)1. En 

markmið mitt er að kynna slægingarmyndir og persónur úr þeim og bera þær 

saman við nokkrar af heimspekikenningum Nietzsche. Ég skipti yfirferð minni 

upp í þrjá hluta: Í fyrsta hlutanum verða kynntar þær heimspekilegu hugmyndir 

úr verkum Nietzsche sem notaðar verða til að greina slægingarmyndirnar. Í 

öðrum hlutanum verður fjallað um slægingarmyndir, einkenni þeirra og 

lykilpersónur úr þeim. Að lokum mun ég svo leitast til við að lesa 

slægingarmyndir út frá þeim heimspekikenningum Nietzsche sem fjallað hefur 

verið um. 

 

Heimspeki Nietzsche út frá Zaraþústru 
 

Ég mun útlista nokkrar hugmyndir úr heimspeki Nietzsche sem notaðar verða í 

greiningunni á slægingarmyndunum. Fyrst og fremst verða skýrð hugtök og 

hugmyndir úr bók hans Svo mælti Zaraþústra en einnig verður vitnað í önnur rit. 

Í bókinni Svo mælti Zaraþústra segir frá Zaraþústru sem er eins konar 

spámaður sem leggur upp í ferðalag og ræðir við ýmsa sem á vegi hans verða. 

Rödd Nietzsche í bókinni er rödd spámannsins Zaraþústra. Bókin er margbrotin 

og í henni eru settar fram ýmsar kenningar og hugmyndir á listrænan og 

ljóðrænan máta. Markmið mitt er ekki að reyna að skýra bókina í heild heldur 

einungis að útskýra þær hugmyndir úr henni sem notaðar verða í 

samanburðinum við slægingarmyndirnar. Þær kenningar sem verða kynntar eru 

hugmyndirnar um ofurmennið, hinsta manninn, tómhyggjuna og dauða guðs. 

 

Ofurmennið 
 

Í upphafi bókarinnar leggur Zaraþústra af stað úr helli sínum og ætlar að kynna 

fólkinu hugmyndina um ofurmennið. Hann kemur inn á torg eitt þar sem fjöldi 

manns er saman kominn, hefur upp raust sína og segir: 

                                                
1 Slægingarmyndir hafa gengið undir ýmsum nöfnum á ensku (stalker film, shocker film, stalk-
and-slash, slice ‘n’ dice, teenie-kill pic) en algengasta nafnið er slasher film. 
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Ég boða ykkur ofurmennið. Það er nauðsynlegt að sigrast á 

manninum. Hvað hafið þið gert til að sigrast á honum? Allar 

verur hafa fram að þessu skapað eitthvað ofar sjálfum sér: ætlið 

þið að vera útfall þessa mikla flóðs og hverfa aftur til dýranna, 

fremur en sigrast á manninum? Hvað er apinn manninum? 

Aðhlátursefni eða sár blygðun. Og einmitt þetta á maðurinn að 

vera ofurmenninu: aðhlátursefni eða sár blygðun.2 

 

Ofurmenni kann að hljóma eins og eitthvað úr myndasögublöðum en það er alls 

ekki það sem Nietzsche á við þegar hann talar um ofurmennið. Þegar hann talar 

um að sigrast á manninum á hann við að maðurinn eigi að setja sér sín eigin 

takmörk því maðurinn á ekki að vera takmark í sjálfu sér. “Maðurinn er að því 

leyti mikill að hann er brú en ekki takmark[...]”3 Við eigum að leitast til við að 

skapa úr okkur sjálfum eitthvað meira en við erum. Við eigum að nýta hæfileika 

okkar og möguleika og setja okkur sjálfum markmið til að maðurinn og jafnframt 

við sjálf sem einstaklingar getum þroskast. Vilji okkar á að vera að sigrast á 

sjálfum okkur og rísa þannig yfir manninn og stíga skrefið í átt til ofurmennisins. 

“Ofurmennið er tilgangur jarðarinnar. Það skal vera vilji ykkar að tilgangur 

jarðarinnar sé fólginn í ofurmenninu!”4 Nietzsche heldur því fram að við eigum 

ekki að treysta á lagaboð guðs eða fylgja siðferðisvitund eða öðrum kreddum 

sem samfélagið hefur skapað okkur. “Ég kæri mig ekki um það sem lagaboð 

einhvers guðs, ekki heldur sem mannasetningu eða nauðþurft: það á ekki að 

vera mér neinn lykill að æðri heimum og paradísum.”5 Við eigum að skapa 

okkar eigin örlög með því að setja okkur markmið til að við getum orðið allt það 

sem við höfum möguleika á.“Það er kominn tími til að maðurinn setji niður 

sáðkorn sinna háleitustu vona.”6 Nietzsche er ekki með neina sérstaka uppskrift 

að því hvernig ofurmennið eigi að vera í sjálfu sér. Það væri líka í berhögg við 

það sem hann boðar. Því maðurinn á sjálfur að rífa sig upp yfir lagaboð guðs og 

kreddur samfélagsins og yfirstíga þau takmörk sem þau setja honum. Algeng 

túlkun á Nietzsche er að ofurmennið færi okkur frelsi til að gera það sem okkur 

sýnist. Þar sem við erum ekki bundin af lagaboðum guðs og þurfum ekki að 

fylgja þeim kreddum sem samfélagið setur okkur séum við frjáls til að gera hvað 

                                                
2 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 41 
3 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 43 
4 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 41 
5 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 62 
6 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 45 
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sem er. Ekki nóg með að við séum frjáls til að gera hvað sem okkur lystir heldur 

ber okkur að gera það til að geta gengið veginn í átt til ofurmennisins. Þrátt fyrir 

að maðurinn eigi sjálfur að rísa yfir lagaboð guðs og kreddur samfélagsins þá 

eru ýmsir hlutir sem geta afvegaleitt hann á leið sinni til ofurmennisins. 

Nietzsche heldur því fram að til þess að maðurinn geti sigrast á sjáfum sér þurfi 

hann að búa yfir sakleysi og hreinleika. “Er ég að ráðleggja ykkur að deyða 

fýsnir ykkar? Ég er að ráðleggja ykkur að varðveita sakleysi fýsna ykkar.”7 Með 

því að láta stjórnast af hégómagirnd og losta gefur maðurinn upp á bátinn 

möguleikann á því að sigrast á sjálfum sér. “Þögult stolt þitt ríður í þverbága við 

smekk þeirra; þær myndu fagna því, ef þú lytir einhverntíma svo lágt að verða 

hégómlegur.”8 Miðað við þessi orð þarf maðurinn að búa yfir hreinleika og 

sjálfstjórnun til að falla ekki í gryfju hégómans. “Þeir hafa eitrað hin helgu 

vatnsból með losta sínum; og er þeir fóru að kalla sauruga drauma sína unað, 

eitruðu þeir einnig orðin.”9 Þeir sem láta lagaboð guðs og kreddur samfélagsins 

land og leið en stjórnast þess í stað af hégómagirnd og losta eru engu nær því 

að sigrast á manninum og feta veginn í átt til ofurmennisins. Maðurinn þarf að 

treysta á sjálfan sig og aðskilja sig frá hjörðinni því aðeins þannig getur hann 

skapað sér sín eigin gildi. “Flýðu, vinur, inn í einsemd þína: ég sé hvernig 

eitraðar flugur hafa níst þig allan.”10 Nietzsche líkir manninum við eitraðar flugur 

sem stinga þá sem ekki fylgja hjörðinni. En sá sem býr yfir hreinleika og treystir 

á sjálfan sig hefur það sem þarf til að geta aðgreint sig frá hjörðinni. “Já, vinur 

minn, þú ert hin vonda samviska náunga þinna: því að þeir eru þér ósamboðnir. 

Þess vegna hata þeir þig og vilja sjúga blóð þitt.”11 En maðurinn á ekki að missa 

móðinn þó að hjörðin fordæmi hann heldur treysta á sjálfan sig og skapa sér 

eigin gildi. “Flýðu, vinur, inn í einsemd þína [...] Það er ekki hlutverk þitt að vera 

flugnafæla.”12 

En er hægt að yfirstíga allar þær hindranir sem guð og samfélagið setur og ná 

því takmarki að verða ofurmenni? “Ég elska þann sem lifir til að öðlast skilning; 

þann sem vill skilja svo að ofurmennið megi síðar meir lifa.”13 Miðað  við þessi 

orð Nietzsche má skilja að þó svo að maðurinn geti ekki einu sinni náð því 

takmarki að verða ofurmenni er hann allavega betur settur ef hann hefur búið 

                                                
7 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 77 
8 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 77 
9 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 113 
10 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 76 
11 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 77 
12 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls 77 
13 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 43 
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þannig um að ofurmennið geti einhvern daginn orðið til. Hann hefur allavega 

lagt sitt af mörkum til að maðurinn geti risið yfir sjálfan sig og búið til eitthvað sér 

æðra. “Ég elska þann sem vinnur og hugsar ýmislegt upp til að reisa 

ofurmenninu hús og undirbúa jörð, skepnur og plöntur fyrir komu hans[...]”14 En 

það er allt annað en auðvelt að stíga skrefið í átt til ofurmennisins til fulls. 

Zaraþústra segir: “Maðurinn er vaður sem strengdur er á milli dýrs og 

ofurmennis, - vaður yfir hyldýpisgjá. Ferðin yfir hana er háskaleg, [...] það er 

háskalegt að líta til baka, háskalegt að skjálfa og nema staðar.”15 En í augum 

Nietzsche er nauðsynlegt fyrir manninn að leggja upp í þetta ferðalag frá dýri til 

ofurmennisins þrátt fyrir hætturnar sem fylgja því. Til þess að geta lagt upp í 

ferðalagið sem Zaraþústra talar um er nauðsynlegt að vera tilbúinn til að rísa 

upp yfir hjörðina því á meðan maðurinn er meðal hjarðarinnar getur hann ekki 

komist nær ofurmenninu. Þeir einstaklingar sem eru á skjön við hjörðina og eru 

tilbúnir að halda fast í sannfæringu sína þrátt fyrir skoðanir hjarðarinnar eru 

forsenda þess að ofurmennið geti orðið til. “[...] óblíð skilyrði [eru] orsök þess að 

manngerð verður staðföst og hörð.”16 Nietzsche segir um þessa ákveðnu 

manngerð: “Hið nýja afbrigði tegundarinnar, hvort heldur sem frávik (í átt til 

einhvers æðra, ágætara og fágætara ) eða sem úrkynjun og afskræming, er 

skyndilega komið fram á sjónarsviðið í allri sinni dýrð, einstaklingurinn þorir að 

vera einstaklingur og öðruvísi en aðrir.”17 Hérna er Nietzsche ekki að tala um 

eiginlegt náttúruval heldur einungis um forsendu fyrir því að maðurinn geti 

skapað eitthvað æðra sjálfum sér. Einstaklingurinn er mikilvægur í allri 

heimspeki Nietzsche því hann og aðeins hann getur risið yfir hjörðina, yfirstigið 

takmörk sín og þannig sigrast á manninum. 

 

Hinsti maðurinn 
 

Zaraþústra kynnir fólkið á torginu fyrir hópi af fólki sem hann kallar hinsta 

manninn. Það er sá sem er of ragur til að feta yfir hyldýpisgjána í átt til 

ofurmennisins. Sá sem er ekki tilbúinn til að kanna þroskamöguleika mannsins 

og hefur ekki dug í að setja sér takmörk og reyna að komast yfir hindranirnar 

sem guð og samfélagið setur honum. “Upp rennur dagur hins auvirðilegasta 

manns, sem ekki megnar lengur að fyrirlíta sjálfan sig. Sjá! Ég sýni ykkur hinsta 

                                                
14 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 43 
15 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 43 
16 Friedrich Nietzsche, Handan góðs og ills, bls 377 
17 Friedrich Nietzsche, Handan góðs og ills, bls. 377 (skáletrun mín) 
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manninn.”18 Hinsti maðurinn er upptekinn af nútímanum. Hann hefur ekki dug í 

að horfa yfir hyldýpisgjána í átt að ofurmenninu. Þess í stað lifir hann í líðandi 

stund og hugsar hvorki um það sem er liðið né það sem koma skal. “Ef þið 

hefðuð meiri trú á lífinu, mynduð þið ekki gefast hinu stundlega svo mjög á 

vald.”19 Hinsti maðurinn hugsar fyrst og fremst um að viðhalda sjálfum sér. 

Hann er ekki tilbúinn að taka neinar áhættur með því að kanna takmörk sín. 

Þess í stað einbeitir hann sér að daglegu amstri sem vekur ekki upp neinar 

efasemdir um tilgang hans og markmið. “Þeir halda áfram að vinna, því að 

vinnan er skemmtun. En þeir gæta þess að skemmtunin gerist ekki of ágeng.”20 

Hinsti maðurinn þarfnast samveru við aðra menn sem veita honum skjól og 

hjálpa þannig til við að viðhalda honum. Hann þorir ekki að aðgreina sig frá 

öðrum því það er ákveðið öryggi falið í því að fylgja heldur hjörðinni. “Maður 

elskar ennþá náunga sinn og hjúfrar sig upp að honum, því að maður þarfnast 

hlýju.”21 En með því að vera hluti af hjörðinni fórnar hinsti maðurinn 

einstaklingseðlinu. Hann hefur ekki dug til sjálfstæðra hugsana því hjörðin heftir 

sköpunarkraft hans og þrár og drepur vilja hans. Allir eru steyptir í sama mótið 

og enginn þorir lengur að spyrja sjálfan sig “Hvað er ást? Hvað er sköpun? 

Hvað er þrá?”22 Einstaklingseðlið og viljinn til að sigrast á manninum lýtur í 

lægra haldi fyrir tilhneigingu hjarðarinnar til að viðhalda sjálfri sér. “Enginn hirðir 

og ein hjörð! Allir vilja það sama, allir eru eins[...].” 23 En vilji og sköpunarkraftur 

einstaklingsins er í huga Nietzsche mikilvægur. Því það er mikilvægt að búa yfir 

vilja og sköpunarkrafti til að geta sigrast á manninum. “Hættum að vilja, hættum 

að meta, hættum að skapa – megi sú mikla þreyta sem kemur fram í þessum 

orðum aldrei ná tökum á mér!”24 Hinsti maðurinn er hluti af hjörðinni og þorir 

ekki að trúa á sjálfan sig. Hann þorir ekki að efast um hjörðina og reyna þannig 

að rísa upp yfir hana. Heldur vill hann trúa á kennisetningar og kreddur 

hjarðarinnar. “Þorið fyrst að trúa á sjálfa ykkur[...]! Sá sem ekki trúir á sjálfan sig 

lýgur alltaf.”25 En hinsti maðurinn er ekki tilbúinn til að trúa á sjálfan sig. Hann er 

dauður á viljanum og velur að fylgja hjörðinni. Eða öllu heldur, af því að hann er 

ekki tilbúinn að velja sjálfur sín eigin örlög og þora að vera sjálfstæður 

                                                
18 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 45 
19 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 70 
20 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 46 
21 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 45 
22 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 45 
23 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 46 
24 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 105 
25 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 136 
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einstaklingur eru örlög hans að vera samdauna hjörðinni. “Allar samvistir með 

öðrum gera manninn einhvern veginn, einhvers staðar, einhvern tíma – 

“samdauna”.”26 

 

Dauði guðs og tómhyggja 
 

Þegar Zaraþústra fer meðal fólksins og boðar því að ofurmennið skuli vera 

tilgangur jarðarinnar gengur hann út frá þeirri staðreynd að guð sé dauður. Áður 

en hann kemur inn á torgið til fólksins hittir hann öldung. Sá segist vera að lofa 

guð. Zaraþústra segir ekkert við því en þegar hann labbar í burtu mælir hann við 

hjarta sitt: “Getur þetta verið! Þessi heilagi öldungur í skóginum veit ekki enn að 

guð er dauður?”27 Fregnirnar sem Zaraþústra ætlar að bera fólkinu eru ekki um 

dauða guðs heldur um ofurmennið. Zaraþústra virðist gera ráð fyrir því að dauði 

guðs sé á allra vitorði.28 Þar sem guð er dauður er ekki lengur hægt að treysta á 

lagaboð hans. Það er í raun engin ástæða til að fylgja trúarkreddum því guð og 

allt sem hann stendur fyrir er ekkert annað en mannasetning og því er 

ástæðulaust að fylgja boðskap hans. Með dauða guðs er þeim 

grundvallaratriðum sem maðurinn hefur treyst á í langan tíma kippt undan 

honum. Maðurinn er tilneyddur til að skilgreina sjálfan sig upp á nýtt í 

guðlausum heimi. Manninum eru þrjár leiðir færar við dauða guðs. Hann getur 

komið sér undan því að rannsaka takmörk sín með því að fylgja hjörðinni. 

Þannig fórnar hann einstaklingseðlinu og lætur hjörðina drepa niður vilja sinn og 

þrár. Sá sem lifir með hjörðinni og setur sér engin takmörk skeytir litlu um 

þroskamöguleika og framtíð mannsins heldur hugsar aðeins um að viðhalda 

sjálfum sér í meðalmennskunni. En með því að vera sjálfstæður og fylgja vilja 

sínum og þrá er hægt að reyna að sigrast á manninum. Það er hægt að rísa 

upp yfir hjörðina, rannsaka takmörk sín og reyna að yfirstíga þær skorður sem 

maðurinn sjálfur og hjörðin setur honum. Maður getur haft takmarkið um 

ofurmennið sem markmið í lífinu og þannig gert það sem til þarf svo maðurinn 

geti lagt upp í ferðina yfir hyldýpisgjána og komist nær ofurmenninu. Að lokum 

getur maðurinn aðhyllst tómhyggju. Því þar sem guðs nýtur ekki lengur við eru 

manninum engar skorður lengur settar. Sá sem veit að lagasetningar guðs og 

manna eiga ekki lengur við sig á það á hættu að tapa áttum ef hann hefur ekki 
                                                
26 Friedrich Nietzsche, Handan góðs og ills, bls. 400 
27 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 41 
28 Hvað Nietzsche á við þegar hann talar um að guð sé dauður er efni í aðra og meiri ritgerð. 
Það hefur verið skrifaður fjöldi af greinum og bókum um það efni og markmið mitt er ekki að 
kafa dýpra ofan í það í þessari ritgerð en nauðsynlegt er. 
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bolmagn til að skapa sér sín eigin gildi sjálfur. Sá sem aðhyllist tómhyggju fylgir 

ekki hjörðinni því hann trúir ekki á hana og neitar þeim gildum sem hún setur 

sér og öðrum. Að sama skapi trúir hann ekki á guð því hann veit að guð er 

ekkert annað en mannasetning og hefur því ekkert gildi. Sá sem aðhyllist 

tómhyggju trúir ekki heldur á ofurmennið því fyrir honum hafa engir hlutir gildi og 

hann trúir ekki á neitt. Sá sem aðhyllist tómhyggju trúir ekki einu sinni á sjálfan 

sig og því getur hann ekki sigrast á manninum og fetað leiðina til ofurmennisins. 

 

 

Slægingarmyndir 
 

Slægingarmyndir eru undirgrein hryllingsmynda. En hvaða skilyrði þarf 

hryllingsmynd að uppfylla svo hún teljist til slægingarmyndar? Það sem 

aðgreinir slægingarmyndir frá hefðbundnum hryllingsmyndum er fyrst og fremst 

sagan, persónurnar og tæknileg úrvinnsla. Sagan í slægingarmyndum er alltaf 

mjög sambærileg og persónur myndanna eru mjög áþekkar. Í 

slægingarmyndum situr grímuklætt illmenni um unglinga úr sama vinahópnum 

og myrðir þá einn af öðrum. Vinahópurinn samanstendur af krökkum á 

unglingsaldri sem hafa kæruleysislegt viðhorf til lífsins. Ein stúlka sker sig hins 

vegar úr og er frábrugðin hópnum. Hún er sú eina sem skynjar hættuna sem 

steðjar að og sú eina sem býður illmenninu birginn. Síðustu atriði myndanna 

sýna þar sem hún flýr undan illmenninu og nær að lokum að sigra það. Þessi 

stúlka gengur undir nafninu “síðasta stúlkan” (e. final girl). 

Bókmenntafræðingurinn Carol J. Clover skrifaði greinina Her Body, Himself: 

Gender in the Slasher Film þar sem hún greinir slægingarmyndir og skapar m.a. 

hugtakið um síðustu stúlkuna.29 Ég skoðaði 30 myndir sem teljast til 

slægingarmynda eða eru á jaðri þess að vera slægingarmyndir og byggi ég 

greiningu mína á því áhorfi ásamt því að styðjast við greiningu Carol J. Clover.30  

 

Persónur slægingarmynda eru fastmótaðar. Illmennið, sem er nánast alltaf 

karlmaður, er sálarsjúkur og oftar en ekki kynferðislega brenglaður einstaklingur 

sem hefur orðið fyrir einhverju áfalli sem er kveikjan að drápunum. Illmennið 

tengist einhvers konar skelfilegum stað (e. terrible place) þar sem hann fremur 

                                                
29 Greinina gaf hún út árið 1987 en árið 1992 gaf hún út bókina Men, Women and Chain Saws: 
Gender in the Modern Horror Film þar sem hún fjallar ítarlega um kyngervi í hryllingsmyndum. 
Upphaflega greinin er þar orðin að fyrsta kaflanum í bókinni. 
30 Sjá lista yfir slægingarmyndir í heimildaskrá. 
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morðin. Hann er grímuklæddur og morðvopnið er hnífur, sveðja, heykvísl, reipi 

eða annað sem hægt er að nota í návígi. Vinahópurinn sem illmennið herjar á 

samanstendur af unglingum sem hugsa um fátt annað en kynlíf og eiturlyf. 

Illmennið er að refsa hópnum fyrir að fara inn á yfirráðasvæði sitt (skelfilega 

staðinn) eða er að hefna atburða sem hópurinn (eða hópur sem þau líkjast á 

táknrænan máta) hefur gert. Síðasta stúlkan er frábrugðin vinahópnum og með 

útsjónarsemi og kænsku tekst henni að lifa af árás illmennisins. Þrátt fyrir að 

sagan og persónurnar í slægingarmyndum séu það sem einkennir myndirnar 

helst eru einnig tæknileg atriði sem eru allsráðandi í slægingarmyndum. Í fyrri 

hluta myndarinnar fær áhorfandinn að sjá lítið af illmenninu. Það er gert með því 

að láta það sjást í fjarmynd. Eða með því að láta það vera falið að hluta bakvið 

runna eða annað þess háttar. Áhorfandinn sér sjónarhornsskot frá illmenninu 

sem liggur í leyni og fylgist með og situr um tilvonandi fórnarlömb sín. Við 

heyrum andardrátt illmennisins og sjáum hendur þess færa frá runna og munda 

vopn sitt. Um miðbik myndar breytist þetta og áhorfandinn fær að sjá 

sjónarhornsskot frá síðustu stúlkunni þegar hún flýr undan illmenninu og sigrar 

það að lokum. 

 

Til að útskýra slægingarmyndir betur er best að taka dæmi úr þeim sex myndum 

sem mynda að mínu mati úrvalslista slægingarmynda. Þessar myndir lýsa 

kvikmyndagreininni best og verður fjallað um þær í tímaröð. Til að hægt sé að fá 

einfalda en góða yfirsýn yfir sögu slægingarmynda verður umfjölluninni skipt í 

þrennt. Fyrst verður fjallað um tvær myndir sem eru forverar slægingarmynda. 

Því næst verður fjallað um þær tvær myndir sem voru mikilvægastar við að 

skapa greininni sérstöðu. Að lokum verður fjallað um tvær myndir sem eru 

fastmótaðar slægingarmyndir sem byggja á hefðinni sem forverar þeirra 

sköpuðu. 

 

Forverar 

 

Myndin Psycho (Alfred Hitchcock 1960) er oft nefnd sem forveri 

slægingarmyndanna31. Ef uppbygging hennar og persónur eru greindar koma í 

ljós ýmis líkindi með slægingarmyndum seinni ára. Norman Bates (Anthony 

Perkins) sem er illmennið í myndinni er sálsjúkur móteleigandi sem geymir 

                                                
31 Sjá t.d. Carol J. Clover, Men, Women and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film, 
bls. 23 og Mark Whitehead, Slasher Movies, bls. 8 og 21 
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uppstoppað lík móður sinnar á heimili sínu. Hann myrðir fórnarlömb sín klæddur 

í föt af móður sinni, með hárkollu. Ungar fallegar konur sem gera hann 

kynferðislega spenntan eru helstu fórnarlömb hans og vopnið sem hann notar 

er hnífur. Norman myrðir Marion (Janet Leigh) sem kemur á mótelið til hans. 

Hún er kynferðislega virk ógift kona. Þegar morðið er framið sér áhorfandinn 

fórnarlambið m.a. með sjónarhornsskoti frá illmenninu. Lila (Vera Miles) systir 

hennar fer að grennslast fyrir um hana og kemur á endanum upp um Norman. 

Lila sem er eina konan sem lifir morðin af er forveri síðustu stúlkunnar. Hún flýr 

hins vegar ekki undan illmenninu eða sigrast á því heldur er henni bjargað af 

Sam (John Gavin), kærasta Marion. Fórnarlömbin eru ekki úr sama vinahóp og 

eru ekki á unglingsaldri en þau eiga það öll sameiginlegt að hafa farið nálægt 

skelfilega staðnum. Sem í tilfelli Psycho er heimili Norman Bates. 

 

Önnur mynd sem er forveri slægingamyndanna er The Texas Chain Saw 

Massacre (Tobe Hooper 1974). Í henni segir frá hópi unglinga sem fara í 

ferðalag og gista í gömlu húsi í eigu ættingja eins þeirra. Í næsta húsi við þau 

býr hins vegar fjölskylda af morðingjum. Hús þeirra er skelfilegur staður og 

innviði þess eru skreytt með mannabeinum úr fyrri fórnarlömbum. Aðal illmenni 

fjölskyldunnar er grímuklæddur maður sem er kallaður Leðurfés (Gunnar 

Hansen). Hann ræðst á unglingana hvern á fætur öðrum og myrðir þá með 

hamri og keðjusög. Að lokum er stúlkan Sally (Marilyn Burns) sú eina sem er 

enn á lífi. Henni tekst að flýja undan Leðurfési og kemst út á þjóðveg þar sem 

henni er bjargað. Með The Texas Chain Saw Massacre er formúlan að 

slægingarmyndum orðin líkari því sem hún seinna varð. Illmennið er sálarsjúkur 

einstaklingur sem er grímuklæddur með vopn sem þarf að nota í návígi. 

Illmennið situr um fórnarlömbin og myrðir þau eitt af öðru. Fórnarlömbin eru á 

unglingsaldri og tilheyra sama vinahópi. Sally sem er síðasta stúlkan tekst að 

flýja en þarf síðan á björgun að halda frá utanaðkomandi aðila. Samkvæmt 

Carol J. Clover eru tvær leiðir sem síðasta stúlkan getur farið til að sleppa 

undan illmenninu. Hún getur haldið aftur af því nógu lengi til að henni sé bjargað 

eða þá að hún getur snúið vörn í sókn og stöðvað illmennið sjálf. Þessum 

tveimur leiðum sem síðasta stúlkan getur farið er hægt að flokka í óvirka og 

virka vörn. Í Psycho beitir Lila í raun engri vörn því Sam bjargar henni áður en 

illmennið nær til hennar. Sally í The Texas Chain Saw Massacre beitir óvirkri 

vörn sem felst í því að tefja fyrir illmenninu nógu lengi til að komast undan og 

vera bjargað. Vörn síðustu stúlkunnar úr óvirkri yfir í virka vörn breytist hins 
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vegar með myndinni Halloween og síðasta stúlkan í slægingarmyndum sem eru 

gerðar eftir hana beitir undantekningarlítið virkri vörn. Ásamt óvirkri vörn síðustu 

stúlkunnar er annað sem gerir það að verkum að The Texas Chain Saw 

Massacre telst frekar sem forveri slægingarmynda heldur en eiginleg 

slægingarmynd. Illmennið er, þrátt fyrir að vera grímuklætt og með vopn sem 

beita þarf í návígi, ekki eitt á ferðinni. Það tilheyrir heilli fjölskyldu af 

sálarsjúkum, morðóðum einstaklingum. Í seinni tíma slægingarmyndum er 

illmennið alltaf eitt á ferðinni og vopnið sem það beitir er alltaf hljóðlátt, eins og 

hnífur, heykvísl, sveðja eða þess háttar. 

 

Grein verður til 
 

Árið 1978 markar tímamót í sögu slægingarmynda en þá kemur út myndin 

Halloween (John Carpenter 1978). Í henni segir frá illmenninu Michael Myers 

(Tony Moran) sem sex ára gamall myrðir systur sína og kærasta hennar stuttu 

eftir að hafa horft á þau stunda kynlíf í herbergi foreldra þeirra. Hann er vistaður 

á geðspítala í umsjá geðlæknisins Sam (Donald Pleasence) en 15 árum seinna 

brýst hann út. Hann finnur sér grímu og hníf og fer aftur í húsið sem hann hafði 

búið í, en það hefur ekki selst öll þessi ár og er í niðurníðslu. Síðasta stúlkan 

Laurie (Jamie Lee Curtis) sem er dóttir fasteignasala fer að húsi Michael til að 

skilja eftir lykla undir mottunni fyrir föður sinn. Þar sér Michael hana. 

Áhorfandinn sér sjónarhornsskot frá illmenninu og heyrir þungan andardrátt 

þess þegar það horfir á Laurie. Um kvöldið fer Laurie að passa. Á sama tíma er 

Annie (Nancy Kyes) vinkona hennar að passa í næsta húsi. Hún ætlar að fá til 

sín gesti. Illmennið byrjar að fylgjast með húsi Annie og myrðir hana og gestina. 

Laurie grunar að ekki sé allt með felldu. Hún fer yfir til Annie þar sem hún finnur 

vini sína myrta. Illmennið ræðst á hana en henni tekst að flýja yfir í húsið sitt. 

Illmennið ræðst þó á hana aftur og aftur en alltaf tekst Laurie að stinga það af. 

Að lokum nær Laurie hnífnum af illmenninu og stingur það af öllu afli. Illmennið 

stendur þó aftur upp en geðlæknirinn Sam er þá kominn til bjargar og skýtur 

það.32 Í Halloween beitir síðasta stúlkan virkri vörn. Þar sem henni tekst að flýja 

illmennið og stinga það aftur og aftur. En illmennið er gætt næstum 

ofurmannlegum kröftum og stendur alltaf aftur upp. Þó svo að Sam hafi rekið 

smiðshöggið með því að skjóta illmennið var það síðasta stúlkan sem mætti 

                                                
32 Illmennið stendur þó upp eina ferðina enn og lætur sig þá hverfa. Illmennið birtist svo aftur í 
þeim fjölda framhaldsmynda sem hafa verið gerðar. 
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illmenninu og barðist við það af fullum krafti. Hún er sú eina sem bauð 

illmenninu byrginn og sú eina sem lifir þrekraunina af. Björgun Sam er því sem 

neðanmálsgrein við það sem á undan hefur gengið. Með Halloween kom fram á 

sjónarsviðið uppskriftin að síðustu stúlkunni eins og hún birtist í 

slægingarmyndum sem gerðar eru eftir hana. Sterk stúlka sem er 

eftirtektarsöm, gáfuð og sker sig úr vinahópnum. Stúlka sem beitir útsjónarsemi 

og kænsku og tekst með því að sigrast á illmenninu. Aðrir þættir sem eru 

einkennandi fyrir greinina eru einnig til staðar í Halloween. Illmennið hefur orðið 

fyrir áfalli í æsku sem markar djúp spor í það. Það er sálsjúkur einstaklingur 

sem ræðst grímuklæddur með hníf á kynferðislega virka unglinga úr sama 

vinahópi. Síðasta stúlkan fer inn á yfirráðasvæði illmennisins sem er skelfilega 

húsið. Sjónarhornsskot frá illmenninu eru allsráðandi og illmennið er ætíð sýnt í 

fjarmynd og er hulið að hluta til bakvið alls kyns hluti. 

 

Árið 1980 er einnig mikilvægt í sögu slægingarmynda en þá kom út myndin 

Friday the 13th (Sean S. Cunningham 1980). Myndin gerist í sumarbúðum og 

segir frá ungum dreng að nafni Jason (Ari Lehman) sem drukknar þegar 

starfsmennirnir, sem eru á unglingsaldri, eru að stunda kynlíf og verða þ.a.l. 

ekki varir við þegar hann kallar eftir hjálp. Illmennið er móðir Jason, Frú Vorhees 

(Betsy Palmer), sem sturlast eftir þetta áfall og situr um starfsmenn 

sumarbúðanna og myrðir þá einn af öðrum. Fórnarlömbin eru fyrst og fremst 

krakkar á unglingsaldri sem tilheyra sama vinahópi. Illmennið myrðir þau með 

hníf og öðrum eggvopnum. Illmennið er ekki grímuklætt en með tæknilegri 

úrvinnslu er skotið framhjá andliti illmennisins þannig að áhorfandinn nær aldrei 

að sjá það skýrt. Sjónarhornsskot frá illmenninu eru algeng og áhorfandinn 

heyrir andardrátt þess. Skelfilegi staður myndarinnar, þar sem morðin eiga sér 

stað, eru sumarbúðirnar. Síðasta stúlkan í myndinni er Alice (Adrienne King). 

Hún finnur vini sína myrta og tekst að flýja undan illmenninu. Hún beitir virkri 

vörn af mikilli hörku og tekst að lokum að afhausa illmennið í lokauppgjörinu. 

Myndin er hins vegar ein af fáum slægingarmyndum þar sem illmennið er ekki 

karlmaður. Það hafa verið gerð fjöldamörg framhöld af myndinni og í þeim öllum 

þjónar Jason hlutverki illmennisins.33 Hann er grímuklæddur, notar eggvopn, 

situr um og myrðir unglinga úr sama vinahópi. Hann býr í hrörlegum kofa í 

                                                
33 Það er í raun engin skýring gefin á því hvers vegna hann er skyndilega á lífi í 
framhaldsmyndunum (þar sem hann drukknar jú í fyrstu myndinni). 
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skóginum sem er skelfilegur staður þar sem hann geymir uppþornað höfuð 

móður sinnar á hálfgerðu altari. 

 

Greinin fullmótuð 
 

Með Halloween og Friday the 13th var form slægingarmyndanna orðið 

fullmótað. Báðar myndirnar voru tiltölulega ódýrar í framleiðslu og nutu mikilla 

vinsælda í kvikmyndahúsum sem gerði það að verkum að þær komu út í miklum 

hagnaði. Kvikmyndaverin áttuðu sig á gróðamöguleika slægingarmyndanna og í 

kjölfarið varð sprenging í gerð þeirra. Á næstu árum voru framleiddir tugir 

slægingarmynda sem allar byggðu á sömu formúlu og Halloween og Friday the 

13th. Saga myndanna var mjög sambærileg og allar innihéldu þær hóp af 

unglingum, síðustu stúlku og illmenni sem herjaði á vinahópinn. Myndin The 

Prowler (Joseph Zito 1981) segir frá manni sem berst í seinni heimsstyrjöldinni. 

Unnusta hans hættir með honum því hún getur ekki hugsað sér að bíða lengur 

eftir honum. Þegar hann kemur til baka úr stríðinu myrðir hann stúlkuna og nýja 

kærastann hennar þegar þau eru á útskriftardansleik. Út af þessum atburði er 

ekki haldinn útskriftardansleikur aftur fyrr en mörgum árum seinna og þá snýr 

illmennið aftur. Það er klætt í hermannabúning og situr um og myrðir unglinga úr 

sama vinahópi með hnífum og heykvísl. Pam (Vicky Dawson) er síðasta stúlka 

myndarinnar. Hún er sú eina sem grunar að ekki sé allt með felldu. Eftir að hún 

sér illmennið fær hún lögreglumanninn Mark (Christopher Goutman) með sér í 

lið og saman rannsaka þau málið. Mark tekur Pam hins vegar með fyrirvara og 

gerir lítið úr ótta hennar. Að lokum leiðir rannsókn þeirra þau að gömlu húsi þar 

sem Pam finnur frekari vísbendingar. Illmennið birtist skyndilega og ræðst á og 

myrðir Mark en Pam beitir virkri vörn og tekst að yfirbuga illmennið og drepa 

það að lokum. Vinahópurinn hugsar fyrst og fremst um að stunda kynlíf og 

drekka áfengi á dansleiknum á meðan Pam gerir ekkert slíkt. Hún beitir orku 

sinni í að leita uppi vísbendingar um morðið sem var framið fyrir mörgum árum 

og það er hún sem að lokum afhjúpar illmennið. 

 

Myndin Hell Night (Tom DeSimone 1981) er annað dæmi um mynd sem byggir 

á hefðinni sem Halloween og Friday the 13th sköpuðu. Verið er að vígja hóp 

unglinga inn í skólafélag. Þeim er gert að eyða einni nóttu í stóru, yfirgefnu húsi 

sem er í niðurníðslu. Nokkrum árum áður hafði eigandi hússins myrt fjölskyldu 

sína og fyrirfarið sér síðan. Aðeins yngsti sonur mannsins lifði af en hann fannst 
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aldrei og  samkvæmt orðrómnum býr hann enn í húsinu. Seinna kemur í ljós að 

sonurinn, sem er illmenni myndarinnar, býr í húsinu og er afmyndaður og 

sálsjúkur eftir áfallið sem hann varð fyrir. Illmennið situr um unglingana og 

myrðir þau eitt af öðru. Það eina sem unglingarnir hugsa um er að drekka áfengi 

og stunda kynlíf. En stúlkan Marti (Linda Blair) sker sig úr hópnum. Þegar einn 

strákanna reynir við hana gerir hún honum það ljóst að kynlíf sé ekki í boði. 

Þegar unglingarnir átta sig á stöðunni sem þau eru komin í reyna þau að 

komast undan. En þeim mistekst það öllum nema Marti sem nær að yfirbuga 

illmennið og komast undan. 

 

Persónur 

Þrjár persónur í slægingarmyndum gegna lykilhlutverki. Til að skilgreina 

slægingarmyndir er nauðsynlegt að greina þær persónur og útlista einkenni 

þeirra. Þær persónur sem fjallað verður um eru illmennið, síðasta stúlkan og 

vinir síðustu stúlkunnar. Þessar persónur verða að lokum bornar saman við þær 

heimspekikenningar Nietzsche sem fjallað hefur verið um. 

 

Illmennið 
 

Eitt af grunnskilyrðum sem mynd þarf að uppfylla til að geta talist til 

slægingarmyndar er að í henni sé illmenni. Flestar hryllingsmyndir hafa einhvers 

konar illmenni eða ill öfl sem eru drifkrafturinn í myndinni. Illmennið í  

slægingarmyndum hefur hins vegar ákveðin einkenni sem aðgreinir það frá 

illmennum hefðbundinna hryllingsmynda. 

• Illmennið er alltaf annað hvort grímuklætt eða er afmyndað. Í sumum 

tilfellum er illmennið bæði afmyndað og með grímu. Illmennið í 

Halloween er með hvíta andlitsgrímu, illmennið í Hell Night er afmyndað 

og Jason Vorhees, sem er illmennið í öllum þeim framhöldum sem hafa 

verið gerð af Friday the 13th, er afmyndaður og með grímu. Í Friday the 

13th Part II er hann með taupoka yfir andlitinu en í Friday the 13th Part III 

setur hann upp hvíta hokkígrímu sem hefur síðan þá verið eitt helsta 

einkennismerki hans. 

• Illmennið er sálarsjúkt og hefur orðið fyrir einhverju áfalli og þá venjulega 

í barnæsku. Þetta markar djúp spor í illmennið og er orsökin að sálarsýki 

þess. Áfallið gerir það líka að verkum að þroski illmennisins stöðvast og 

því er það mjög hamlað á þroska þrátt fyrir að vera á fullorðinsaldri. 
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Illmennið í Halloween horfir upp á systur sína og kærastann hennar 

stunda kynlíf í herbergi foreldra þeirra. Hann myrðir þau bæði aðeins sex 

ára gamall. Illmennið í Friday the 13th missir son sinn í drukknun. Það er 

kveikjan að sálarsýki og seinna meir morðæði illmennisins. 

• Illmennið notar iðulega hljóðlátt vopn sem þarf að beita í návígi. Oftar en 

ekki notar það hníf eða annað eggvopn. Illmennið notar nánast aldrei 

byssu.34 Þetta gerir það að verkum að illmennið er mjög nálægt 

fórnarlambi sínu þegar það myrðir það og nærstaddir taka síður eftir því. 

Í Halloween notar illmennið hníf til að myrða fórnarlömb sín. Í The 

Prowler notar illmennið aðallega byssusting og heykvísl. Illmennið í The 

Texas Chain Saw Massacre notast aðallega við keðjusög en notar einnig 

eggvopn og hamar. Þrátt fyrir að keðjusögin sem illmennið notar sé allt 

annað en hljóðlát þarf að beita henni í miklu návígi. 

• Illmennið er nánast alltaf karlmaður. Í nær öllum þeim myndum sem hafa 

verið taldar upp hér að framan er illmennið karlmaður. Eina 

undantekningin á því er illmennið í fyrstu Friday the 13th myndinni en 

illmennið þar er kona. Hins vegar er Jason, sem er illmennið í öllum 

framhöldunum, langtum þekktara illmenni en móðir hans, Frú Vorhees, úr 

fyrstu myndinni. 

• Illmennið tengist einhverjum skelfilegum stað. Það er yfirleitt hús eða kofi 

sem illmennið hefur á einhverjum tímapunkti búið í. Illmennið í Halloween 

snýr aftur í húsið sem það bjó í 15 árum áður. Það hefur verið á sölu í 

mörg ár og er í algjöri niðurníðslu. Illmennið í Psycho býr í skuggalegu 

húsi þar sem það geymir uppstoppað lík móður sinnar. Fjölskyldan í The 

Texas Chain Saw Massacre býr í húsi sem er uppfullt af mannabeinum 

og dýrshræjum. 

• Ástæðan fyrir því að illmennið fremur morðin getur verið tvenns konar: 

Fórnarlömbin hætta sér inn á yfirráðasvæði illmennins, sem er yfirleitt 

skelfilegi staðurinn. Í Psycho myrðir illmennið þá sem hætta sér inn á 

heimili þess allt þar til það er að lokum stöðvað. Í The Texas Chain Saw 

Massacre eru unglingarnir myrtir af því að þeir hætta sér of nálægt 

heimili morðóðu fjölskyldunnar. Önnur ástæða fyrir morðunum er þegar 

illmennið hefnir atburðar sem hefur átt sér stað áður. Sá atburður tengist 

áfallinu sem illmennið varð fyrir. Í Friday the 13th herjar illmennið á 
                                                
34 Undantekning á því er þó t.d. í The Prowler þar sem illmennið skýtur í eitt skipti af byssu. En 
einkennisbúningur hans er hermannabúningur og þ.a.l. liggur beint við að hann sé vopnaður 
skotvopni. 
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starfsmenn sumarbúðanna en það voru stafsmenn sumarbúðanna sem 

brugðust þegar Jason drukknaði. 

 

Síðasta stúlkan 
 

Þrátt fyrir að illmennið skipi stóran sess í framvindu slægingarmynda og þá 

sérstaklega í seinni hluta myndarinnar er það sjaldnast aðalpersónan. 

Slægingarmyndin er venjulega sögð að mestu leyti frá sjónarhorni síðustu 

stúlkunnar. Sú stúlka aðgreinir sig frá öðrum persónum myndarinnar á skýran 

hátt. 

• Síðasta stúlkan er aðalpersóna myndarinnar. Áhorfandinn fylgist með 

henni og sagan er sögð frá sjónarhorni hennar og því gerir maður sér 

fljótt grein fyrir því að hún sé aðalpersóna myndarinnar. Í Halloween 

þjónar Laurie hlutverki síðustu stúlkunnar. Frá upphafi myndarinnar 

fylgjumst við með henni. Aðrar persónur eru kynntar til sögunnar en 

meginþunginn er á sögu hennar. Í The Prowler er Pam síðasta stúlkan. Í 

upphafi myndarinnar er vinahópurinn að huga að skipulagningu dansleiks 

en Pam er með hugann við gamalt óleyst morðmál sem hún reynir að fá 

einhvern botn í. Þetta gerir það að verkum að áhorfandinn áttar sig á því 

að hún er aðalpersóna myndarinnar. 

• Síðasta stúlkan aðgreinir sig iðulega frá vinum sínum og öðrum 

persónum myndarinnar. Hún er eftirtektarsöm, úrræðagóð, aðgætin, 

metnaðargjörn og samviskusöm. Ólíkt vinum sínum er hún ekki 

kynferðislega virk og hefur takmarkaðan áhuga á áfengi og fíkniefnum. Í 

Halloween gera vinkonur Laurie grín að henni fyrir að vilja ekki fara á 

stefnumót með strákum og fyrir að leggja of mikinn metnað í námið. Hún 

hefur orðið vör við illmennið á undan vinum sínum. Þegar illmennið reynir 

að myrða hana kemst hún undan og tekst að fela sig inni í skáp. Hún 

beygir herðatré og stingur illmennið með því þannig að það missir 

hnífinn. Laurie grípur hann og stöðvar illmennið með því að stinga hann 

af öllu afli. Marti í Hell Night gerir vonbiðli sínum ljóst að hún hafi ekki í 

hyggju að sofa hjá honum. Þegar hún flýr undan illmenninu kemur hún 

að bíl sem fer ekki í gang. En hún lyftir upp vélarhlífinni og kemur honum 

í gang á örskotsstundu. Illmennið stekkur á bílinn en hún keyrir á járnhlið 

með þeim afleiðingum að illmennið deyr. Vinir Pam í The Prowler hugsa 

einungis um að stunda kynlíf og drekka áfengi. En Pam er viss um að 
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hætta steðji að og með útsjónarsemi tekst henni að leysa gamalt 

morðmál, koma upp um illmennið og yfirbuga það. 

• Síðasta stúlkan er eins og nafnið gefur til kynna sú eina úr vinahópnum 

sem lifir myndina til enda. En það er ekki fyrir tilviljun að hún lifir af. Það 

eru þau atriði sem aðgreina hana frá vinum hennar sem gera það að 

verkum að hún lifir af. Hún er með augun opin og beitir útsjónarsemi til 

að flýja undan illmenninu. Hún er líka sú eina sem býður illmenninu 

byrginn. Önnur fórnarlömb eru ekki meðvituð um hættuna sem steðjar að 

en síðasta stúlkan er vör um sig og er þar með viðbúin þegar illmennið 

ræðst á hana. Laurie í Halloween telur sig hafa séð illmennið áður en 

það ræðst fyrst til atlögu. En vinkonur hennar taka ekki mark á því og 

gera grín að henni fyrir að vera of alvarleg. Þegar Laurie mætir 

illmenninu veit hún að það er ekki allt með felldu. Hún er vör um sig og er 

því betur í stakk búin til að takast á við illmennið. Það sama má segja um 

Pam í The Prowler sem grunar að illmennið sé á sveimi. Þegar það 

reynist rétt er hún tilbúin að takast á við illmennið og tekst þannig að lifa 

af árásina og yfirbuga það. 

 

 

Vinir síðustu stúlkunnar 
 

Vinahópurinn sem síðasta stúlkan tilheyrir samanstendur af jafnöldrum hennar, 

bæði strákum og stelpum, þrátt fyrir að stelpurnar séu oftast í meirihluta. 

Síðasta stúlkan aðgreinir sig skýrt frá vinahópnum. Vinirnir eru hins vegar 

algjörar andstæður hennar. 

• Vinirnir líkjast hvorum öðrum mjög mikið. Það er áberandi þegar horft er 

á slægingarmynd að oft er erfitt að þekkja vinina í sundur sökum þess 

hve líkir þeir eru hvorum öðrum. Hins vegar er vinahópurinn ætíð mjög 

líkur milli mynda. Einstaklingar innan vinahópsins hugsa mikið um að 

falla inn í hópinn. Þeir virðast hræddir við að vera sjálfstæðir og keppast 

þess í stað við að líkjast hvorum öðrum til að falla inn í hópinn. Þeir sem 

skera sig úr hópnum og hafa aðrar skoðanir verða oft fyrir aðkasti. 

Vinahópurinn sem slíkur er því í raun líkt og ein persóna. Það eina sem 

vinirnir virðast hugsa um er áfengi, eiturlyf og kynlíf. Vinirnir í The Prowler 

stunda kynlíf í sturtu og í bakherbergi á dansleiknum. Þeir eru með fleyg 

innanklæða og hella áfengi í púnsinn á dansleiknum. Á leiðinni á 
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dansleikinn eru vinirnir að drekka vodka. Þeir gera grín að Pam fyrir að 

vera stressuð og hvetja hana til að fá sér vín til að slaka á en hún vill það 

ekki. Vinirnir eru frjálslegir og ræða kynferðismál opinskátt. Sama má 

segja um vinkonur Laurie í Halloween. Þær ræða um hvar og hvernig 

þær stunda kynlíf með kærustum sínum, leggja á ráðin um að finna nýja 

staði til þess og gera grín að Laurie fyrir að vera ekki kynferðislega virk. 

Vinirnir í Hell Night þurfa að vera eina nótt í yfirgefnu húsi og ákveða að 

nýta tímann til að detta í það og sofa hvert hjá öðru. Ástæðan fyrir veru 

unglinganna í húsinu er að það er verið að vígja þau inn í skólafélag. Þau 

vilja komast í félagið til að falla í hópinn en síðasta stúlkan, Marti, vill 

komast í félagið því hún er ekki efnuð og félagið býður upp á frítt 

húsnæði fyrir meðlimi. Það hve grunn persónusköpunin er hjá vinunum 

kann að skýrast af því að helsti tilgangurinn fyrir tilvist þeirra er að halda 

sögu síðustu stúlkunnar á floti og verða síðan fórnarlömb illmennisins. 

• Vinirnir hunsa vísbendingar um að hætta steðji að. Þeir eru svo uppteknir 

af því að fylgja hvorum öðrum í stanslausri skemmtun og kynsvalli að 

þeir taka ekki eftir vísbendingum um að illmennið sé á kreiki. Meðan 

síðasta stúlkan er ávallt með augun opin hugsa vinirnir aðeins um líðandi 

stund. Jafnvel þegar síðasta stúlkan bendir þeim á hætturnar þá taka þeir 

ekki mark á henni. Í The Prowler reynir Pam að útskýra fyrir vinum sínum 

að illmennið muni herja á dansleikinn. En þeir taka ekki mark á henni. Í 

Friday the 13th vill Alice fara og athuga hvort ekki sé allt í lagi með vini 

hennar sem hafa ekki sést þó nokkra stund. En hinir krakkarnir gera grín 

að henni og stinga upp á að þau spili heldur fatapóker. 

• Vinirnir hika ekki við að brjóta reglur. Þeir hafa lítinn áhuga á námi og eru 

ekki samviskusamir. Í Friday the 13th kemur lögreglan á svæðið til að 

kanna hvort allt sé með felldu. Einn úr hópnum er þá undir áhrifum 

fíkniefna og er búinn að klæða sig upp í indíánabúning og lætur öllum 

illum látum. Í Halloween segist Lynda, ein vinkona síðustu stúlkunnar, 

ekki þurfa á neinum bókum að halda því hún læri hvort eð er aldrei 

heima. Síðasta stúlkan, Laurie, og Annie vinkona hennar eru að passa 

nálægt hvorri annarri. Annie hefur engan metnað fyrir barnapössuninni 

og fer með stelpuna sem hún á að passa til Laurie. Hún mútar Laurie til 

að fylgjast með henni þannig að kærastinn hennar geti komið og þau geti 

stundað kynlíf. 

 



 

Bls. 22 

Samanburður 
 

Eftir að hafa skoðað slægingarmyndir og persónur þeirra má sjá ýmis líkindi við 

þær persónur og hugmyndir sem Nietzsche kynnir í Svo mælti Zaraþústra. Með 

dauða guðs er maðurinn ekki lengur tilneyddur til að beygja sig undir lagaboð 

hans eða fylgja öðrum kreddum sem samfélagið hefur skapað. Algeng túlkun á 

ofurmenni Nietzsche er að þetta færi okkur frelsi til að gera það sem okkur 

sýnist. Maðurinn hefur fengið leyfi til að brjóta á bak alla siðferðisvitund sem 

samfélagið hefur sett honum. Ekki einungis hefur hann leyfi til að gera slíkt 

heldur ber honum að gera það til að geta sigrast á manninum og stigið skrefið í 

átt til ofurmennisins. Út frá þessari túlkun á ofurmenninu er rétt að skoða vini 

síðustu stúlkunnar í slægingarmyndum. Þeir setja sig upp á móti foreldraveldinu 

með því að brjóta reglur og gera það sem þeim sýnist. Það gera þeir með því að 

drekka áfengi án þess að hafa aldur til, nota eiturlyf og stunda kynlíf fyrir 

giftingu. Samfélagið er bundið af lagaboðum guðs og hefur skapað sér 

siðferðisvitund sem foreldrarnir vilja að börn þeirra fylgi. Eins og allir foreldrar 

vilja þeir að börnin þeirra hlýði sér og hegði sér í samræmi við það sem telst 

gott í samfélaginu. En vinirnir brjóta allar reglur og eru ekki bundnir af neinum 

lagaboðum. Hvort sem það eru foreldrar þeirra, yfirmenn, lögreglan, 

skólayfirvöld eða almennt bandarískt siðgæði. Í Friday the 13th fer yfirmaður 

sumarbúðanna í bæinn til að sinna erindum og skilur vinahópinn eftir. Þau eiga 

að halda áfram að vinna meðan hann er í burtu. En um leið og hann er farinn 

hætta krakkarnir að vinna og byrja að fíflast og skemmta sér. Þegar lögreglan 

mætir á svæðið skömmu seinna er einn úr hópnum klæddur í indíánabúning og 

er búinn að reykja kannabisefni. Þegar lögreglumaðurinn gerir aðdróttanir að því 

að þau séu undir áhrifum fíkniefna gera þau grín að honum. Vinirnir hika ekki 

við að brjóta þær reglur sem þeim eru settar og þeir virðast í raun leggja sig 

fram við það. Vinkonur síðustu stúlkunnar í Halloween skeyta að sama skapi 

litlu um reglur sem þeim eru settar. Annie, sem er ein vinkonan, brýtur lögin og 

breytir gegn sannfæringu foreldra sinna á táknrænan máta. Ásamt því að vera 

foreldri er faðir Annie lögreglustjóri bæjarins. Hlutverk hans er því að halda uppi 

lögum og reglum og stuðla að því að viðhalda bandarísku siðgæði í smábænum 

sem þau búa í. Annie notar eiturlyf og með því brýtur hún lögin, hegðar sér 

gegn vilja foreldra sinna og setur sig upp á móti bandarísku siðgæði á einu 

bretti. Annie á að passa litla stelpu fyrir nágrannahjón sín. Hún hefur önnur 

áform og kemur stelpunni í umsjá síðustu stúlkunnar þannig að hún hafi næði til 



 

Bls. 23 

að stunda kynlíf með kærastanum sínum. Vinahópurinn líkist að þessu leyti 

ofurmenni Nietzsche því hann lætur ekki gildi samfélagsins hefta sig í að gera 

það sem honum sýnist. Vinahópurinn aðgreinir sig frá samfélaginu með því að 

fylgja ekki lagaboðum þess og hegðar sér þess í stað eftir eigin höfði. 

  

Síðustu stúlkunni mætti líkja við hinsta manninn. Hún er metnaðargjörn og 

samviskusöm í námi og starfi. Laurie í Halloween fylgist með í skólanum og 

lærir heima. Þegar hún passar börn leggur hún metnað í það. Hún er góð við 

strákinn sem hún passar. Hún föndrar með honum og leyfir honum að velja 

bíómyndir til að horfa á. Síðasta stúlkan hlýðir foreldrum sínum og því siðgæði 

sem þeir standa fyrir. Hún aðgreinir sig ekki frá samfélaginu og virðist hafa gildi 

þess að leiðarljósi. Hún er ekki kynferðislega virk og hefur lítinn áhuga á áfengi 

og eiturlyfjum. Í The Prowler slettir vinahópurinn úr klaufunum með kynlífi og 

áfengisneyslu. En Pam lætur allt slíkt eiga sig og hegðar sér eins og foreldrar 

hennar og samfélagið boðar henni. Meðan vinir síðustu stúlkunnar eru tilbúnir 

að brjóta allar reglur og hegða sér eftir eigin sannfæringu virðist síðasta stúlkan 

vera bundin af siðferðisvitund samfélagsins og hegðar sér í samræmi við hana. 

Samfélagið er líkt og hjörð sem lýtur ákveðnum gildum og síðasta stúlkan virðist 

hugsa um að viðhalda sjálfri sér með því að tilheyra hjörðinni og fylgja gildum 

samfélagsins í staðinn fyrir að rísa yfir hana. 

 

Þrátt fyrir að vinirnir séu tilbúnir að aðgreina sig frá samfélaginu með því að 

setja sig upp á móti því og brjóta þær reglur sem það setur er vinahópurinn sem 

þeir tilheyra engu að síður hjörð. Þegar vinirnir í Hell Night gista í yfirgefnu húsi 

til að komast inn í skólafélag eru þau einungis að reyna að falla í hópinn. Þeir 

eru að stuðla að því að viðhalda sjáfum sér með því að tilheyra hjörðinni. 

Staðalímynd bandarískra framhaldsskólanema eru unglingar sem hafa 

kæruleysislegt viðhorf til lífsins, stunda kynlíf, nota áfengi og eiturlyf og setja sig 

upp á móti foreldraveldinu. Þó svo að vinirnir aðskilji sig frá samfélaginu með 

því að fylgja ekki gildismati þess eru þeir að skilgreina sig með annarri hjörð 

þegar þeir reyna að falla inn í vinahópinn. Vinina skortir líka þann hreinleika og 

sakleysi sem Nietzsche telur mikilvægt til að geta sigrast á manninum. “Ég er að 

ráðleggja ykkur að varðveita sakleysi fýsna ykkar.”35 Vinirnir láta undan fýsnum 

sínum og eru lostafullir og hégómlegir. “Þeir hafa eitrað hin helgu vatnsból með 

                                                
35 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 77 
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losta sínum[...].”36 Þar sem vinina skortir hreinleika og sjálfstjórnun falla þeir í 

gryfju losta og hégóma. Vinirnir eru ekki tilbúnir að kanna þroskamöguleika 

mannsins og kjósa heldur að viðhalda sjálfum sér með því að tilheyra 

vinahópnum og fylgja gildum hans. Þeir eru hégómlegir og gefa sig hinu 

stundlega á vald með því að drekka áfengi, nota eiturlyf og stunda kynlíf. Með 

þessu skilgreina þeir sig með hjörðinni og viðhalda þannig sjálfum sér og koma 

sér undan því að efast um hjörðina og skapa sér sín eigin gildi. Með því að 

tilheyra hjörðinni og aðhyllast gildum hennar eru vinirnir líka búnir að fórna 

einstaklingseðlinu. Þeir eru hluti af hóp sem fylgir ákveðnum gildum og hafa 

ekki bolmagn til að slíta sig frá honum. Þannig glata þeir einstaklingseðlinu og 

verða samdauna hjörðinni. Vinirnir virðast vera orðnir það samdauna að þeir 

hafa tapað þrá sinni og vilja. Þeir eru það hræddir við að aðgreina sig frá 

hjörðinni að í staðinn fyrir að þora að fylgja vilja sínum og skapa sín eigin gildi 

fylgja þeir heldur hjörðinni. Þeir hafa glatað einstaklingseðlinu og fylgja hjörðinni 

í mollu stundargamans. “Ef þið hefðuð meiri trú á lífinu, mynduð þið ekki gefast 

hinu stundlega svo mjög á vald.”37 Þannig glata þeir möguleikanum á að horfa 

fram á veginn og kanna þroskamöguleika mannsins. Þeir eru fastir mitt á milli 

dýrs og ofurmennis og geta ekki sigrast á manninum. Þeir sem hafa glatað 

viljanum til að horfa fram á veginn og hugsa eingöngu um að viðhalda sjálfum 

sér eru að mati Nietzsche fjötur um fót ofurmennisins. “[...] [É]g gæti ekki lifað, 

ef mér væri ekki unnt að sjá það sem koma skal.”38 

 

Síðasta stúlkan virðist frekar fylgja gildum samfélagsins heldur en gildum 

vinahópsins. Hún er á skjön við vinahópinn en samt umgengst hún hann. Ef 

síðasta stúlkan myndi fylgja gildum samfélagsins blint þá myndi hún ekki 

umgangast þá vini sem hún á. Hún myndi frekar vingast við siðprúðu og 

samviskusömu unglingana sem hlýða foreldrum sínum og hegða sér eins og 

samfélagið vill. En síðasta stúlkan er leitandi. Þegar Nietzsche talar um að guð 

sé dauður og að það sé nauðsynlegt að sigrast á manninum á hann ekki við að 

það sé nauðsynlegt að brjóta öll lög og setja sig alfarið á móti þeim gildum sem 

samfélagið fylgir. Maðurinn á hins vegar að efast um þau gildi sem honum eru 

sett og leitast við að skapa sín eigin. Síðasta stúlkan efast um gildi 

samfélagsins með vali sínu á vinum. Hún er jafnframt tilbúin til að draga í efa 

þau gildi sem vinahópurinn aðhyllist. Það gerir hún með því að vera á skjön við 
                                                
36 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 113 
37 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 70 
38 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 150 



 

Bls. 25 

vinahópinn. Vinirnir hugsa fyrst og fremst um stundargaman með kynlífi og 

eiturlyfjum en síðasta stúlkan gerir það ekki. Hún býr yfir sjálfstjórnun og neitar 

sér um að falla í gryfju hégóma og losta. Vinir hennar átta sig á því að hún 

aðgreinir sig frá vinahópnum með þessum hætti og gera aðköst að henni fyrir 

það. Þegar Annie og Lynda í Halloween ræða um kynlíf kemur fram að síðasta 

stúlkan Laurie er ekki kynferðislega virk. Þær gera grín að henni fyrir það og 

hvetja hana til að sofa hjá. “Þögult stolt þitt ríður í þverbága við smekk þeirra; 

þær myndu fagna því, ef þú lytir einhverntíma svo lágt að verða hégómlegur.”39 

En síðasta stúlkan lætur aðköst vina sinna sem vind um eyru þjóta. Hún býr yfir 

sakleysi og þorir að vera sjálfstæð þrátt fyrir að það kosti hana fordæmingar frá 

vinum hennar. Nietzsche líkir manninum við flugur sem stinga þann sem ekki 

fylgir hjörðinni. Síðasta stúlkan sker sig úr hjörðinni. Vinirnir taka eftir því og 

ávíta hana fyrir það. Með því að sýna fram á einstaklingseðli sitt leggur síðasta 

stúlkan þá tálsýn sem fólgin er í öryggi hjarðarinnar í hættu. “Flýðu, vinur, inn í 

einsemd þína [...].”40 Síðasta stúlkan flýr inn í einsemd sína með því að 

aðgreina sig frá vinum sínum. Hún vill ekki gefa sig hinu stundlega á vald heldur 

kanna möguleika sína og reyna að setja sér sín eigin gildi. Að einhverju leyti 

nær síðasta stúlkan að setja sín eigin gildi með því að aðgreina sig frá bæði 

samfélaginu og vinahópnum. Með sakleysi sínu og sjálfstjórnun tekst henni að 

forðast að vera lostafull og hégómleg. “Eitt af því sem hinn göfugi maður á að 

líkindum erfiðast með að skilja er hégómagirndin. [...] Þetta finnst honum [...] 

bera vott um svo litla sjálfsvirðingu [...] að hann kýs fremur að líta á 

hégómagirndina sem undantekningu og efast um hana í flestum tilvikum þegar 

hana ber á góma.”41 Með því að vera leitandi og tilbúin að efast um hjörðina 

hefur síðasta stúlkan stigið fyrsta skrefið í átt til ofurmennisins. Hún hefur sýnt 

fram á sjálfstæði og einstaklingseðli. Það er mikilvægt því á meðan maðurinn er 

meðal hjarðarinnar getur hann ekki sigrast á sjálfum sér.  

 

Það er full djúpt í árina tekið að halda því fram að síðasta stúlkan sé í raun 

ofurmennið sem Nietzsche boðaði. Þrátt fyrir það uppfyllir hún ýmis skilyrði sem 

einstaklingur þarf að hafa til að geta fetað leiðina til ofurmennisins. Hún gefur 

sig ekki hinu stundlega á vald eða er hégómleg. Hún býr yfir sjálfstæði, hún 

fylgir hvorki samfélaginu né vinahópnum og hefur vilja til að rísa yfir þau með 

því að vera leitandi og reyna að skapa sér sín eigin gildi. Jafnvel þótt síðasta 
                                                
39 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 77 
40 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls 77 
41 Friedrich Nietzsche, Handan góðs og ills, bls. 372-373 
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stúlkan nái ekki að verða ofurmenni Nietzsche er hún þó einu skrefi nær því hún 

þorir að leggja upp í ferðina yfir hyldýpisgjána í átt til ofurmennisins. Þó svo að 

maðurinn geti ekki skapað ofurmennið er hann samt skrefi nær ef hann getur 

undirbúið komu hans. “Ef til vill gætuð þið [...] ekki [skapað ofurmennið] af 

sjálfsdáðum, bræður mínir! En þið gætuð endurskapað sjálfa ykkur, þannig að 

þið yrðuð feður og áar ofurmennisins: og það væri ykkar besta sköpun!”42 

Síðasta stúlkan hefur reynt að endurskapa sjálfa sig með því að vera sjálfstæð 

og fylgja ekki hjörðinni en þannig býr hún í veginn fyrir því að maðurinn geti 

kannað þroskamöguleika sína og sigrast á sjálfum sér á endanum. “Þið sem í 

dag búið í einsemd fjarri mönnum, þið munuð einhverntíma verða heil þjóð: út af 

ykkur, sem völduð sjálfa ykkur úr, mun vaxa útvalin þjóð: - og út af henni 

ofurmennið.”43 

 

Illmennið í slægingarmyndum lýtur ekki lögum samfélagsins. Eini drifkraftur 

þess virðist vera að myrða fólk. Það virðist aðallega myrða unglinga úr 

vinahópnum. Aðrir sem illmennið myrðir eru einhverjir sem eru fyrir því á 

einhvern hátt en helstu fórnarlömb þess eru unglingarnir úr vinahópnum. Getur 

verið að illmennið sé önnur leið til að bregðast við hjarðhyggju vinanna? 

Nietzsche talar um skrílinn sem hefur “[...] eitrað hin helgu vatnsból með losta 

sínum[...]”.44 Það ber að forðast skrílinn því hann heftir manninn í að sigrast á 

sjálfum sér. Síðasta stúlkan lætur sér nægja að vera á skjön við vinahópinn og 

lætur ávítanir hans sem vind um eyru þjóta. “[M]argir þeirra sem héldu inn í 

eyðimörkina og liðu þorsta með villidýrum, voru aðeins að forðast samneyti við 

óhreina úlfaldareka hjá vatnsbólunum.”45 Með því að standa fast á sínu og 

bregðast ekki við aðköstum frá vinahópnum heldur síðasta stúlkan í sjálfstæði 

sitt. Illmennið bregst hins vegar við hjarðhyggju vinanna á harðari máta. “Og 

sumir sem komu aðvífandi eins og tortímendur, eða eins og haglél yfir sáðakur, 

ætluðu sér bara að stífla kok skrílsins með því að stíga fæti sínum ofan á barka 

þeirra.”46 Illmennið virðist bregðast við hjarðhyggju vinanna á þennan hátt. Það 

kemur eins og tortímandi og treður niður vinina með því að myrða þá einn af 

öðrum. Ef marka má framferði illmennisins er það guðlaust með öllu. Það trúir 

ekki heldur á gildi samfélagsins eða vinahópsins. Illmennið er líka ófært um að 

                                                
42 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 103 
43 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 97 
44 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 113 
45 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 113 
46 Friedrich Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra, bls. 113 
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kanna þroskamöguleika mannsins og setja sér sín eigin gildi. Illmennið virðist 

aðhyllast tómhyggju því það trúir ekki á neitt, hefur engin gildi og myrðir alla 

sem verða á vegi þess. Með því að aðhyllast tómhyggju firrir illmennið sig 

ábyrgð á eigin lífi og getur þannig ekki sigrast á manninum og fetað vaðinn yfir 

til ofurmennisins. 



 

Bls. 28 

Heimildaskrá 
Bækur: 

Clover, Carol J., Men, Women and Chain Saws: Gender in the Modern Horror 

Film, BFI Publishing, (London 1992) 

 

Nietzsche, Friedrich, Handan góðs og ills: Forleikur að heimspeki framtíðar, 

(Þýðing eftir Þröst Ásmundsson og Arthúr Björgvin Bollason), Hið íslenzka 

bókmenntafélag, (Reykjavík 1994) 

 

Nietzsche, Friedrich, Svo mælti Zaraþústra: Bók fyrir alla og engan, (Þýðing eftir 

Jón Árna Jónsson), Heimspekistofnun – Háskólaútgáfan (Reykjavík 1996) 

 

Whitehead, Mark, Slasher Movies, Pocket Essentials, (London 2000) 

 

Kvikmyndir: 
Behind the Mask: The Rise of Leslie Vernon (Scott Glosserman 2006) 
Black Christmas (Bob Clark 1974) 
The Burning (Tony Maylam 1981) 
Child’s Play (Tom Holland 1988) 
Friday the 13th (Sean S. Cunningham 1980) 
Friday the 13th Part II (Steve Miner 1981) 
Friday the 13th Part III (Steve Miner 1982) 
Friday the 13th: The Final Chapter (Joseph Zito 1984) 
Friday the 13th: A New Beginning (Danny Steinmann 1985) 
Halloween (John Carpenter 1978) 
Halloween (Rob Zombie 2007) 
Halloween II (Rick Rosenthal 1981) 
Happy Birthday to Me (J. Lee Thompson 1981) 
Hell Night (Tom DeSimone 1981) 
My Bloody Valentine (George Mihalka 1981) 
My Bloody Valentine (Patrick Lussier 2009) 
A Nightmare on Elm Street (Wes Craven 1984) 
Peeping Tom (Michael Powell 1960) 
Prom Night (Paul Lynch 1980) 
The Prowler (Joseph Zito 1981) 
Psycho (Alfred Hitchcock 1960) 
Scream (Wes Craven 1996) 
Sleepaway Camp (Robert Hiltzik 1983) 
The Slumber Party Massacre (Amy Holden Jones 1982) 
Splatter University (Richard W. Haines 1984) 
Terror Train (Roger Spottiswoode 1980) 
The Texas Chain Saw Massacre (Tobe Hooper 1974) 
The Texas Chainsaw Massacre 2 (Tobe Hooper 1986) 
Torso (Sergio Martino 1973) 
When a Stranger Calls (Simon West 2006) 
 


