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Greinagerð 

Tilurð verkefnis 

Hugmyndina að sögunni Lokaðu augunum, mamma gekk ég lengi með í maganum. Ætli 

kveikjan að henni hafi ekki verið námskeiðið Hrollvekjur sem ég tók hjá Guðna Elíssyni 

haustið 2010. Hef ég notað þær upplýsingar sem Guðni gaf mér í námskeiðinu mikið í 

strúktúrgerð handritsins þótt það hafi eflaust ekki verið meiningin að veita nemendum 

verkfæri til hrollvekjuskrifa.  

Í upphafi var það vampírusagan og -hefðin sem vakti áhuga minn og þar sem vampírur 

eru með óþol fyrir sólinni velti ég því fyrir mér hvernig sá lifnaðarháttur ætti við aðstæður á 

Íslandi. Þar með var norðurhvel jarðar orðið grundvallarþátturinn í verkinu. Ég ímyndaði mér 

að veturinn væri kjörinn fyrir vampíruna en hins vegar myndi hún ekki lifa íslenska sumarið 

af. Þyrfti hún þá að loka sig inni með fórnarlamb til að nærast á og jafnframt halda því 

ósmituðu yfir sumartímann, en slíkt brýtur í bága við hefðina því vampíran ber sýkingar sem 

smitast þegar hún bítur fórnarlambið. Þegar vampíran nærist er hún jafnframt að fjölga sér því 

að fórnarlambið umbreytist í vampíru með þessum hætti. Árás vampírunnar er því einnig 

getnaðurinn. Vegna þessa yrði erfitt fyrir vampíru að loka sig inni með fórnarlambinu yfir 

sumartímann því fórnarlambið myndi fljótlega taka á sig vampírumynd og myndu þær báðar 

svelta saman því líkt og í flestum hrollvekjum þar sem blóðþorsti og mannát eru meginminnin 

geta sjúkir ekki nærst á sjúkum. 

 Þegar tuttugasta öldin gekk í garð kom melódramatíska vampíran til sögunnar. Sú 

mynd vampírunnar er auðvitað áhugaverð í sjálfu sér en svo virðist sem flestir hafi gleymt 

hvernig upprunaleg mynd vampírunnar var; ókristilega kvikindið sem var ekkert nema illskan 

uppmáluð. Gleymst hefur að vampíran var í upphafi skrímsli sem vekur ókenndar tilfinningar 

(þýs. unheimlich) en í nútímanum hefur hún verið dregin inn í samfélagið þar sem hún lifir í 

samlyndi við mannfólkið með rétt nægilega miklu ósætti til að gera úr því seljanlega sögu. Ef 

ókenndin hverfur þá hverfur hryllingurinn líka og vampíran missir styrkleika sinn. En 

Íslendingar eiga þó til sína eigin blóðsugu, ómengaða af melódramatík nútímans, sem enn 

getur fengið hárin til að rísa. Það er tilberinn.  

Þjóðsagan um tilberann er til í nokkrum útgáfum. Gróflega segir hún frá því þegar 

húsmæður stela mjólk úr kúm nágrannans með því að fara með heldur ókristilegan gjörning: 

Á hvítasunnumorgni grafa þær upp lík og stela úr því rifbeini. Rifbeinið þurfa þær að vefja 

inn í klæði, þá helst gráan ullarflóka. Rifbeinið þarf konan að geyma á milli brjóstanna, ganga 

til altaris næstu þrjár messur og hella yfir það messuvíni. Þá verður rifbeinið að tilbera sem 
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húsmóðirin notar til að sjúga mjólk úr kúm nágrannans og færa „móður“ sinni hana. Tilberinn 

nærist þó ekki sjálfur á mjólkinni heldur sýgur hann blóð úr innra læri móður sinnar og mun 

þá speni vaxa þar.
1
 Til eru óljósar heimildir um að kona hafi í raun verið brennd á báli árið 

1580 fyrir að eiga tilbera
2
 og einnig átti kona tilbera sem séra Þórður Þorkelsson Vídalín 

þekkti til rúmri öld síðar. Séra Þórður fékk þó tilberamóðurina til að losa sig við hann.
3
 En 

þótt til séu margar sögur og kenningar um tilberann lét ég enga þeirra stjórna framvindu 

sögunnar heldur aðeins veita mér innblástur. Tilberaþjóðsagan er ekki dregin inn í 

kvikmyndahandritið á beinan hátt en hennar en óneitanlega minnst þar sem saga Þórðar 

Þorkelssonar er upphafið af sögunni í sjálfu sér. Bein vísun í þessa sögu er þegar Þórður segir: 

„Sigríður, ert þú soddan ein kona“
4
 og er þetta eina beina vísunin í verkinu. Nafni Þórðar vildi 

ég halda óbreyttu en saga af vinnukonu hans, Helgu Magnúsdóttur, veitti mér einnig 

innblástur. Helgu var drekkt í Drekkingarhyl fyrir að bera út lausaleiksbarn þeirra og fléttaði 

ég þá sögu inn í handritið.
5
  Nafni Helgu vildi ég breyta því saga hennar á sér aðrar og 

alvarlegri rætur sem koma tilberanum ekki við og engar vísbendingar segja til um að hún hafi 

verið bendluð við fjölkynngi, þ.e. hafi verið göldrótt. En merking orðsins „fjölkynngi“ 

breyttist eftir kristnitöku og ósiðlegar kynlífsathafnir flokkaðir undir sama hatt og 

galdrakunnátta.
6
  

Þjóðsagan um tilbera veitti mér mikinn innblástur en verkið skrifaði ég með það í huga 

að ekki þekkja allir þá sögu. Ég vonaði að sagan væri aðgengileg öllum sem áhuga hafa á 

hryllingi og að flestir gætu gengið sáttir úr kvikmyndahúsum, ekki aðeins þeir sem þekkja til 

þjóðsögunnar. Á sama tíma vildi ég vekja forvitni á efniviðinum. 

Á þessum tímapunkti var sagan orðin eftirfarandi: „Íslensk blóðsuga heldur 

fórnarlambi í prísund yfir sumar.“ Anna og Beta urðu svo til á því augnabliki þegar 

samstarfskona mín í Vínbúðinni sagði mér frá læknisfræðiteitinu sem kemur fyrir í handritinu: 

Drukknir læknanemar æfðu sig hver á öðrum að taka blóð í heimahúsi með áfengi við hönd 

og fannst það ekkert athugavert. 

Í sólinni sumarið 2011 hóf ég koma þessari myrku sögu á blað, fyrst í 

skáldsagnarformi og útfærði síðan sem kvikmyndahandrit. Ég valdi auðvitað bandvitlausan 

tíma til að skrifa verkið sem gerist að mestu í myrkri vetrarins eða í litlu lokuðu herbergi. En 

söguþráðurinn hafði þá þegar tekið á sig skýra mynd yfir vetrartímann eins og áður sagði. 

                                                 
1
 Galdrasýningin á Ströndum. Sótt: 25.08.2011. 

2
 Vísindavefurinn. Sótt: 25.08.2011. 

3
 Snerpa. Sótt: 25.08.2011. 

4
 Sama síða, (tilvitnun aðlöguð handriti hvað varðar persónur og stafsetningu). Sótt: 25.08.2011. 

5
 Wikipedia. Sótt: 25.08.2011. 

6
 Kolfinna Jónatansdóttir. Bls. 100. 
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Erfitt fannst mér að finna góðan endi. Svo erfitt að ég hafði gefist upp á sögunni og ætlaði ég 

að leyfa endinum að finna mig. En leiðbeinandi minn, Hlín Agnarsdóttir, var ekki lengi að 

sannfæra mig um að taka þráðinn upp aftur og eftir tvo fundi með henni höfðu sögulokin tekið 

á sig ásættanlega mynd. Í lok ágúst hóf ég að skrifa greinagerðina og vonaðist ég til að með 

henni næðist dýpri skilningur á sögunni. Upptalning og útskýringar á mikilvægustu 

minnunum sem hér á eftir er að finna eru ekki aðeins ætlaðar til að útskýra tilkomu verksins 

fyrir prófdómurum heldur einnig sem handbók fyrir leikstjóra. Vildi ég þó gefa rými fyrir 

leikstjórann að túlka handritið sjálfur, enda er hans hlutverk að „sýna“ en höfundar handritsins 

að „segja“.  

 

Sögusvið 

Um það bil helmingur verksins gerist inni í litlu lokuðu herbergi. Þarna er unnið með 

innilokunarkennd aðalpersónu en það er algengt í hrollvekjum að vinna með fóbíur, hvort sem 

persónurnar þurfa að takast á við þær eða ekki. Meðan á skrifum verksins stóð hafði ég hið 

þrönga rými Gallerí Dvergs
7
 í huga.  

 

Gallerí Dvergur er staðsett að Grundarstíg 21 í Þingholtunum en hús dimma herbergisins í 

handritinu átti að vera í Grjótaþorpinu, eða nánar tiltekið neðarlega í Suðurgötunni. Ég heyrði 

eitt sinn að þar, í húsi á Suðurgötu, væri einmitt öryggisklefi sem hafi ekki verið opnaður í 

fleiri tugi ára. Hvort sem það er satt eða ekki veitti þessi frétt mér innblástur við mótun 

sögunnar. 

                                                 
7
 Myndin sótt 29.08.2011. 
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Litla rýmið þjónar þó öðrum tilgangi en að standa andspænis Önnu og hennar fælni. 

Þrengslin minna á legið sem heldur utan um barnið áður en það fæðist. Anna kemst ekki út úr 

herberginu fyrr en fæðing skrímslisins í henni er afstaðin. 

Miðborgin er stór partur sögusviðsins og þjónar þeim tilgangi að vera svið andstæðu 

hins góða og hins illa. Laugavegur 25 er fyrrum heimili mitt en ég tók eftir þessum 

andstæðum þegar Fjallkonubakaríið opnaði í næsta nágreni. Þá sá ég í raun hversu ólíkan 

tilgang gatan hafði. Á daginn fór fjölskyldufólkið á stjá og börnin skreyttu gangstéttina með 

krítarmyndum sínum en á nóttunni tók gatan á móti ælu og hlandi í mun meiri mæli en flestir 

gera sér grein fyrir.  

 

Ytri tími 

Upphafssenan gerist árið 1708 þegar Þórður uppgötvar Tilbera. Seinna er ýjað að því að 

Tilberi sé í raun eldri. Bækurnar sem leynast í bókahillu Tilbera eru vísbendingar um aldur 

hans en eru þar einnig til að hvetja áhorfendur til að kynna sér þær bækur sem höfðu áhrif á 

tilurð verksins í heild sinni. Áhrifin sem þar um ræðir eru yfirleitt heimspekileg hugsjón og er 

hún tekin fyrir í kvikmyndinni, annaðhvort þeim til stuðnings eða sem andsvar. Á ensku 

kallast þessi fyrirbæri „easter eggs“ og er það vegna þess að þau gegna því hlutverki að vera 

falin skilaboð í bakgrunni sem glöggir áhorfendur geta leitað að. Páskaeggin sem veita 

vísbendingar um ytri tímann eru: The Picture of Dorian Gray, Dracula, Songs of Innocence 

og síðast en ekki síst Lækningar – Curationes. Þessi páskaegg væru auðvitað betur falin 

meðal annarra ónefndra bóka sem ekki eru eins fyrirferðamiklar í handriti og á hvíta tjaldinu. 

Ástæðan fyrir því að ég vil sérstaklega nefna þessar bækur er útgáfutími þeirra. The 

Picture of Dorian Gray er frá London, 1891. Dracula er einnig frá London, gefin út sex árum 

seinna. Þetta er bæði vísun og vísbending um ferð Tilberans úr sveit í borg auk þess sem tilurð 

skrímslisins í þeim verkum endurspeglar samskonar minni í þessu verki.  

 

Innri tími 

Mikilvægi innri tímans sést í árstíðaskiptum. Í upphafi leggja Anna og Beta dagblöð með 

fyrirsögnum frá árinu 2010 yfir borð og því má ganga út frá því að sagan hefjist sumarið 2010 

(fyrir utan endurlitið til ársins 1708). Tilberi (eða Dagur) kemur ekki til sögunnar fyrr en 

dagurinn er orðinn styttri en nóttin. Um miðjan febrúar rænir hann Önnu og hýsir hana í 

dimma herberginu yfir sumarið. En frásagnartíminn fylgir ekki sögutíma sem gerir 

áhorfendum erfitt fyrir að fylgjast með í upphafi. Allt ætti þó að koma heim og saman þegar 
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næstfyrsta senan er endurtekin fyrir miðju. Áhorfendur sjá þá vonandi þá senu í samhengi við 

nærliggjandi atburði, auk þess sem hár Önnu lengist í samræmi við sögutíma, ekki 

frásagnartíma, og er þess vegna ákveðin vísbending fyrir innri tímann. Í lokasenunni fer Anna 

út úr dimma herberginu. Þá búast áhorfendur við að árið sé 2011 ef gengið er út frá því að í 

upphafi hafi verið árið 2010 en óljóst er hver tíminn er þegar upphafspunktinum er náð. 

Meðan Anna sleikir hárið aftur, sem þá er orðið axlarsítt, gengur hún í gegnum þrjár árstíðir 

og endar á því að setjast í sófann þar sem áhorfendur fengu fyrst að kynnast henni, sumarið 

2010. Í göngunni fer hún í gegnum miklar breytingar sem sjá má aðeins á líkamsburði hennar; 

frá því að vera passív til þess að verða aggressív. 

 

Læknavísindi 

Önnur vísbending um söguna af Þórði Þorkelssyni er bók föður hans, Lækningar – 

Curationes, sem finna má í bókaskáp Tilbera. Þar kemur tenging tilberasögunnar við 

læknisfræðina. Læknisfræðin er yfirfærð í nútímann á sama hátt og þjóðsagan og eru vísanir í 

eldri upplýsingar að finna í báðum tilvikum; gamallt þjóðsagnarkvikindi sem lifir í 

nútímasamfélagi og úreltar læknisfræðikenningar á okkar tíma. Þessar kenningar sem hér um 

ræðir eru kenningar Galenosar um lífkviknun eða getnað.
8
 Ljósbleiki vökvinn sem lekur úr 

Tilbera er blanda líkamsvessa hans. Mjólk blandast blóði og úr kemur þessi bleiki vökvi. En 

þess má geta að samkvæmt kenningum Galenosar er getnaður fyrir hendi er sæði blandast 

tíðablóði. Þar með er mikilvægt að Tilberi drekki eiginlegt tíðablóð Önnu áður en skrímslið 

hennar fæðist. Ríkjandi kenningar frá tíma Tilbera skýra fæðingu skrímslisins í Önnu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Þorkell Arngrímsson. Bls. 50. 
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