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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um ímynd illra barna innan hrollvekjunnar, en slíkar 

persónur hafa fylgt greininni til margra ára. Í hrollvekjunni er ekki óalgengt að þemu sem 

minna á barnæskuna á borð við trúða, brúður, spiladósir og barnalög séu notuð til þess að 

vekja óhugnað og ennþá algengara er að börnin sjálf séu illmenni myndanna. Samkvæmt 

grein Sigmund Freud um ókennileikann (e. the uncanny) eru slíkir hlutir sem fólk þekkir úr 

barnæskunni óhugnanlegir þegar þeir eru settir í ókunnugt samhengi. Brúða er t.d. ekki 

óhugnanleg ein og sér en ef hún hreyfir sig og er lifandi er hún óhugnanleg. Á sama hátt er 

barn ekki óhugnanlegt en ef það er sýnt fremja voðaverk sem það ætti ekki að vera fært um 

þá þykir það óhugnanlegt.
1
 Ókennileiki er eitthvað sem vekur upp ótta og 

óþægindatilfinningu og það gera ill börn í kvikmyndum. Kvikmyndaáhugamenn kannast 

vafalaust við hina andsetnu Regan úr The Exorcist (1973, William Friedkin), Damien, son 

djöfulsins, úr The Omen (1976, Richard Donner) eða tvíburastúlkurnar úr The Shining 

(1980, Stanley Kubrick) en þau eru aðeins lítið brot þeirra ógnvekjandi barna sem 

hrollvekjan hefur boðið uppá í gegnum tíðina.   
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 Freud, Sigmund. „The Uncanny“. The Penguin Freud Library, Volume 14: Art and Literature. (Bretland: 
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Inngangur 

Hér að neðan verður fyrst farið stuttlega í birtingarhefð illra barna í sígildum 

bókmenntaverkum þar sem ætla má að ákveðnar þematískar línur hafi verið lagðar sem 

kvikmyndirnar hafa síðan gripið á lofti. Að því loknu verður fjallað um kvikmyndahefðina 

í samhengi við flokkun bandaríska bókmenntafræðingsins Karen J. Renner á illum börnum. 

Í kjölfar þess verður bent á leið til að einfalda flokkunarkerfi Renner og jafnvel gera 

skilvirkara. Síðan verður stiklað á stóru í gegnum hefð illra barna innan hrollvekjunnar og 

fjallað um áhrif erlendra kvikmynda á aukningu slíkra mynda undanfarin ár. Í köflunum 

sem á eftir fylgja verður fyrst fjallað um lykilverkið The Bad Seed (1956, Mervyn LeRoy) 

og hvernig hugmyndir Mary Douglas um hreinleika og jöðrun endurspegla þá kvikmynd. 

Einnig verða kenningar og viðmið um hina rómantísku ímynd sakleysis og æsku skoðaðar 

og fjallað um það hvernig þau koma skýrt fram í kvikmyndinni.
2
 Í öðrum kaflan verður 

kenningum Douglas beitt til að greina kvikmyndina Orphan (2009, Jaume Collet-Serra) og 

hún borin saman við The Bad Seed, en viss textatengsl eru innan þessara verka.
3
 Í þriðja 

kafla verður fjallað nánar um hreinleika og jöðrun. Skoðaðar verða fleiri nýlegar 

kvikmyndir á borð við The Loved Ones (2009, Sean Byrne) og Seconds Apart (2011, 

Antonio Negret) út frá umfjöllun Douglas, rómantík og ímynd illa barnsins. Í fjórða kafla 

eru foreldrahlutverk og fjölskylduímyndir teknar til umfjöllunar og birtingarmynd þeirra í 

hrollvekjum frá árinu 2000 og fram til dagsins í dag er skoðuð. Að lokum verða þessar 

kvikmyndir settar í tímalegt samhengi og þá verður kvikmyndin We Need To Talk About 

Kevin (2011, Lynne Ramsay) skoðuð sem innlegg í samtímaumfjöllun þessara kvikmynda. 

 Allt þar til á síðari hluta 18. aldar hafði þemað um börn almennt verið hundsað 

innan bókmennta. Börn voru þó augljóslega mikilvægur hluti af mannkyninu og fengu þar 

af leiðandi að koma fram í einstaka ljóði eða leikriti úr smiðjum höfunda á borð við Hómer 

og Shakespeare. Barnið hafði þó ekki burðarhlutverk í slíkum verkum. Þegar tók að líða á 

18. öld fór þetta að breytast. Skáld eins og William Wordsworth og  William Blake hófu að 

semja ljóð um barnæskuna, sakleysið og það sem getur spillt því. Þróunin hélt áfram og 

fleiri höfundar tóku þemað upp. Barnið fór úr því að vera í algjörum bakgrunni í það að 

vera í forgrunni margra þekktra og áhrifamikilla verka.
4
 Illu börnin eiga rætur að rekja í 

bókmenntahefðina aftur fyrir aldamótin 1900, en líta má á skáldsögu Henry James, The 

Turn of the Screw (1898), sem ákveðinn upphafsreit þessarar bókmenntalegu undirgreinar. 

                                                 
2
 Davis, Robert A. „Brilliance of a Fire: Innocence, Experience and the Theory og Childhood“. Journal of 

Philosophy of Education, 45.tbl. (Bretland: Blackwell Publishing, 2011). Bls. 379. 
3
 Douglas, Mary. „Secular Defilement“. Purity and Danger. (New York: Routledge, 1966). Bls. 36-51. 

4
 Petley, Julian. „The Monstrous Child“. The Body‘s Perilous Pleasures: Dangerous Desires and Contemporary 

Culture. Ritstj. Aaron, Michele. (Skotland: Edinburgh University Press, 1999). Bls.89. 
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Sagan segir frá ungri fóstru sem er ráðin á sveitasetur til að gæta tveggja systkina. Stuttu 

eftir að hún hefur störf á setrinu fer að bera á dularfullri hegðun barnanna og á sama tíma 

sér hún ókunna drauga manns og konu. Draugarnir reynast vera fyrrum vinnufólk hússins 

sem hafði tekið sér bólfestu í börnunum og orsakað þannig dularfullu hegðunina. Bókin 

hefur margsinnis verið aðlöguð að kvikmyndum og sjónvarpsmyndum.
5
 Þessi 

bókmenntahefð náði hámarki í kringum 1950 og er þar fyrst vert að nefna smásöguna „The 

Small Assasin“ eftir Ray Bradbury frá 1946. Sagan segir frá ungabarni sem hefur 

meðfædda þörf fyrir það að myrða án þess að nokkur ástæða finnist fyrir því. Fjórum árum 

síðar gefur rithöfundurinn Richard Matheson út smásöguna „Born of Man and Woman“ 

sem er sögð frá sjónarhorni afmyndaðs barns sem er lokað niðri í kjallara og hyggst að 

lokum hefna sín á foreldrum sínum. Hin þekkta skáldsaga Lord of the Flies (1954, William 

Golding) segir frá hópi drengja sem gleymast á eyðieyju og ákveða að stofna sitt eigið 

samfélag. Drengirnir skipta hlutverkum á milli sín og til að byrja með gengur allt vel. Þegar 

á líður fer valdagræðgi, ofbeldi og geðtruflanir að gera vart við sig innan hópsins og 

drengirnir byrja að skaða hver annan. Lord of the Flies var kvikmynduð þrisvar sinnum í 

kjölfarið.
6
 Sama ár gaf William March út þá skáldsögu sem er með þeim þekktustu sem 

skrifuð hefur verið um vont barn, The Bad Seed.
7
 Sagan segir frá hinni 8 ára gömlu Rhodu 

Penmark sem reynist vera harðsvíraður morðingi. Rhoda er hið dæmigerða andlit sakleysis 

en á sama tíma leynist þar á bakvið andlit gríðarlegrar illsku. Myndin varð svo þekkt að 

frasinn „slæmt fræ“ (e. bad seed) hefur gjarnan verið notaður til að lýsa vondum eða 

óþekkum börnum.
8
 Eftir að The Bad Seed kom út fór boltinn að rúlla og kvikmyndir um 

börn sem frömdu voðaverk fóru fljótt að verða heldur algengar og hver myndin á fætur 

annarri, sem enn þann dag í dag gegnir mikilvægu hlutverki í sögu hrollvekjunnar, fór að 

líta dagsins ljós. Fleiri þekkt skáldverk á borð við Rosemary‘s Baby (1967, Ira Levin), The 

Exorcist (1971, William Peter Blatty), The Shining (1977, Stephen King) og Pet Sematary 

(1985, Stephen King) voru gefin út og aðlöguð að kvikmyndum og persónur úr gömlu 

skáldsögunum og einkenni þeirra eru enn notuð sem viðmið í kvikmyndum um þetta efni í 

dag. Birtingarmyndir illa barnsins eru nokkuð margar og oft eru þau flokkuð upp eftir því 

                                                 
5
 Þekktasta aðlögun The Turn of the Screw er kvikmyndin The Innocents (1961, Jack Clayton) en skáldsagan 

hefur verið aðlöguð að yfir tuttugu leikritum, kvikmyndum og sjónvarpsmyndum. 
6
 Fyrsta kvikmyndunin á Lord of the Flies, og jafnframt sú þekktasta, er bresk og er frá árinu 1963 (leikstýrt af 

Peter Brook). Önnur kvikmyndin ber titilinn Alkitrang dugo (1975, Lupita A. Concio) og er filippínsk útgáfa af 
sögunni. Nýjasta kvikmyndin er svo frá 1990 og er bandarísk (leikstýrt af Harry Hook). 
7
 Renner, Karen J. „Evil Children in Film and Literature: A Brief History“. The Evil Child in Literature, Film and 

Popular Culture. (New York: Routledge, 2013). Bls. 1-3. 
8
 Jackson, Chuck. „Little, Violent, White: The Bad Seed and the Matter of Children“. Journal of Popular Film 

and Television, 28.tbl (New York: Routledge, 2000). Bls. 66. 
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hvers eðlis illska þeirra er. Í bókinni The Evil Child in Literature, Film and Popular 

Culture talar Karen J. Renner um fimm flokka illra barna:
9
 

 

Andsetna barnið: 

Fyrsti flokkurinn sem Renner fer yfir, og er nokkuð algengur innan hefðarinnar, snýst um 

andsetin börn. Kvikmyndir af þessu tagi fjalla um djöfla sem taka sér bólfestu í börnum og 

valda miklum usla. Andsetna barnið er illgjarnt, ofbeldisfullt og oftar en ekki er það 

kvenkyns og sýnir af sér óviðeigandi kynferðislega hegðun.
10

 Þekktasta dæmi þessa efnis er 

hin fræga kvikmynd The Exorcist.
11

 Í slíkum myndum verður barnið fyrir áhrifum illa 

andans og þau áhrif ágerast þegar líður á söguna. Barnið gerir sér ekki grein fyrir því að 

andinn hafi illt í hyggju sem á að sýna fram á það hversu áhrifagjörn og meðtækileg börn 

eru gagnvart því sem gerist í kringum þau. Það getur ýmist verið djöfullinn sjálfur sem 

tekur sér bólfestu í barninu eða aðrir illir andar eins og sést t.d. í kvikmyndinni Sinister 

(2012, Scott Derrickson) og oftast bitnar það á fjölskyldu barnsins
12

. Færa má rök fyrir því 

að barnið sjálft sé ekki illt heldur sé það strengjabrúða þeirrar veru sem tekur sér bólfestu í 

líkama þess og stjórnar því.
13

 

 

Villta barnið:  

Þetta er flokkur barna sem er breytt í skelfilegar skepnur og sýna af sér hegðun sem oft 

einkennist af ofbeldisfullum morðum, mannáti og jafnvel kynferðisofbeldi. Þetta eru börnin 

sem eru bitin af vampíru, varúlfi eða uppvakningi, breytast í skrímsli á einu augnabliki og 

eru táknmynd mannlegs eðlis í sinni verstu mynd.
14

 Útbreiddur sjúkdómur getur einnig 

orðið til þess að breyta barninu á þennan hátt.
15

 Villta barnið kemur einnig úr spilltum 

fjölskyldum sveitadurga (e.hillbilly) þar sem samfélagið og brenglaðar fjölskyldur eiga 

stóran þátt í því að spilla því. Þetta sést t.d. í The Texas Chainsaw Massacre (1974, Tobe 

                                                 
9
 Renner, Karen J. „Evil Children in Film and Literature: A Brief History“. Bls. 6-15. 

10
 Margar greiningar eru til á kynferðislegri hegðun andsetinna barna í kvikmyndum en það hefur t.a.m. verið 

túlkað sem táknmynd þess sem foreldrar óttast að verði um börn þeirra ef þau verða fyrir slæmum áhrifum 
einhvers í umhverfinu, t.d. sjónvarpsefnis, tónlistarmyndbanda, auglýsinga o.þ.h. 
11

 Í The Exorcist tekur djöfullinn sér bólfestu í ungslingsstúlkunni Regan eftir að hún fiktar við andaglas. 
Önnur dæmi mynda þar sem djöfullinn tekur sér bólfestu í ungum stúlkum eru The Exorcism of Emily Rose 
(2005, Scott Derrickson), Case 39 (2009, Christian Alvart), The Last Exorcism (2010, Daniel Stamm), The Last 
Exorcism Part II ( 2013, Ed-Gass Donnelly) , La posesión de Emma Evans (2010, Manuel Carballo) og The 
Possession (2012, Ole Bornedal). 
12

 The Innocents á heima í þessum flokki þar sem börnin eru talin andsetin af fyrrum íbúum hússins. Þar segir 
Renner að verið sé að velta upp áhyggjum þess að börn séu alin upp af utanaðkomandi húshjálp. 
13

 Renner, Karen J. „Evil Children in Film and Literature: A Brief History“. Bls. 7-11. 
14

 Dæmi: Night of the Living Dead (1968, George A. Romero), Salem‘s Lot (1979, Tobe Hooper), Dawn of the 
Dead (2004, Zack Snyder), 30 Days of Night (2007, David Slade), Zombieland (2009, Ruben Fleischer). 
15

 Dæmi: Who Can Kill a Child? (1976, Narciso Ibánez Serrador), The Children (2008, Tom Shankland). 
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Hooper).
16

 Í kvikmynd sem var gerð sem undanfari þeirrar myndar, The Texas Chainsaw 

Massacre: The Beginning (2006, Jonathan Liebesman) er því lýst hvernig Leatherface varð 

að illmenni en þar spila inn í þættir eins og vanræksla móður og óeðlilegt fjölskyldulíf. Það 

sem er óhugnanlegt við villta barnið er að það minnir fólk á dýrslegt eðli mannfólksins sem 

kann að gera vart við sig í vissum aðstæðum. Samkvæmt Renner má túlka slíkar myndir 

sem skilaboð þess hvað umhverfi og fjölmiðlar geta gert börnum, t.d. stríð, mengun, 

ofbeldi o.þ.h.
17

 

 

Skyggn börn og ofur-börn: 

Í þessum flokki eiga þau börn heima sem búa yfir einhverjum yfirnáttúrulegum kröftum. 

Þessir kraftar geta ýmist verið skyggnigáfa, fjarhrif (e. telepathy) eða aðrir hæfileikar sem 

þau nota til að skaða aðra. Eitt þekktasta dæmi þessa efnis er titilpersónan í Carrie (1976, 

Brian De Palma), en hún getur hreyft hluti, brotið glugga o.fl. með hugaraflið eitt að 

vopni.
18

 Nýlegra dæmi er kvikmyndin Seconds Apart (2011, Antonio Negret) þar sem 

tvíburabræður nota sérstaka krafta sína til þess að myrða fólk í kringum sig. Þessi börn nota 

skyggnigáfuna gjarnan sér í hag þar sem hún brýst út vegna einhverra vandamála þeirra. 

Carrie nýtir sína krafta t.d. til þess að sýna bekkjarsystkinum sem lögðu hana í einelti í tvo 

heimana og tvíburabræðurnir í Seconds Apart nota þá til þess að reyna að upplifa 

tilfinningar sem þeir eru ófærir um að upplifa vegna siðblindu. Skyggn börn geta einnig 

verið góð og gegna þá oft hlutverki einhverskonar milliliðs hins góða og illa líkt og hinn 

ungi Danny í The Shining.
19

  

 

Barnamorðingjar: 

Barnamorðingjar eru börn sem myrða án yfirnáttúrulegra útskýringa eða andsetningar. 

Þessi börn búa yfir hreinni illsku og siðblindu sem veldur því að þau myrða allt í kringum 

sig og minna einna helst á fullorðna, stórsnjalla fjöldamorðingja. Þau búa oft yfir mikilli 

óeðlilegri rökhugsun og kunna að spila með fólk. Rhoda úr The Bad Seed er elsta og 

sígildasta dæmið um slíkt barn, en illska hennar er erfð frá ömmu hennar. Þessi börn hafa 

                                                 
16

 Sést einnig í Spider Baby or, the Maddest Story Ever Told (1968, Jack Hill), The Hills Have Eyes (1977, Wes 
Craven), Mother‘s Day (1980, Charles Kaufman), Eden Lake (2008, James Watkins) og The Cabin in the 
Woods (2011, Drew Goddard). 
17

 Renner, Karen J. „Evil Children in Film and Literature: A Brief History“. Bls. 11-15. 
18

 Carrie er aðlögun á samnefndri skáldsögu Stephen King en hann hefur notað æskuminnið óspart í sögum 
sínum á mismunandi hátt og margar þeirra hafa verið kvikmyndaðar. 
19

 Sést einnig í Stir of Echoes (1999, David Koepp), The Sixth Sense (1999, M. Night Shyamalan), The 
Amityville Horror (2005, Andrew Douglas) og The Messengers (2007, Oxide Pang Chun, Danny Pang). 
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engar ástæður fyrir morðunum (ólíkt t.d. villta barninu, sem drepur vegna þess að það er 

ekki með sjálfu sér) aðrar en að fremja þau sér til skemmtunar.
20

   

 

Banvæn ungabörn 

Í þessum flokki eru hvítvoðungar sem eru fæddir hálfgerðar skepnur. Ástæður illskunnar 

geta verið margvíslegar, barnið getur t.d. verið afkvæmi djöfulsins eins og Damien í The 

Omen og ungabarnið í Rosemary‘s Baby (1968, Roman Polanski) þar sem andsetning á 

ekki við, heldur skyldleiki. Slík börn geta einnig verið blóðþyrst skrímsli eins og sést í It‘s 

Alive (1974, Larry Cohen) þar sem nýfætt ungabarn tætir í sig og drepur allt sem fyrir er.
21

  

 

Flokkar Renner eru góðir og gildir en þó má einfalda flokkunina töluvert með því að skipta 

vondum börnum í einungis tvo flokka, byggðum á því hver birtingarmynd illsku þeirra er 

fremur en hvers eðlis hún er: 

 

1. Illska sem er tilkomin vegna einhvers utanaðkomandi (t.d. barn sem er andsetið af 

djöfli, er bitið af vampíru eða uppvakningi eða verður sýkt af vírus). Þetta eru þau 

börn sem búa yfir illsku sem aðeins er hægt að útskýra á yfirnáttúrulegan hátt. Börn 

sem má í raun og veru segja að séu ekki þau sjálf þegar þau hafa orðið fyrir því 

yfirnáttúrulega. Hérna sameinast andsetnu börnin, villtu börnin, ofur-börnin og 

banvænu ungabörnin í einn flokk, eða öll börn sem búa yfir illsku sem er ekki 

raunsæ eða „eðlileg“ á nokkurn hátt. 

2. Illska sem kemur að innan. Barn sem býr yfir hreinni illsku sem ekkert 

yfirnáttúrulegt getur útskýrt. (t.d. ættgeng illska eins og í The Bad Seed, mistök 

foreldra eins og í The Loved Ones eða geðsjúkdómur eins og í We Need To Talk 

About Kevin.) Þetta eru barnamorðingjarnir og skyggnu börnin, allt sem kann 

mögulega að eiga sér stoð í raunveruleikanum eða er í grunninn byggt á 

vandamálum sem eru raunveruleg.  

Í ritgerðinni verður einblínt meira á seinni flokkinn, eða innri illskuna. Barn sem að 

tilheyrir þeim flokki er gjarnan táknmynd fullkomins sakleysis. Það er oft mjög vel til haft 

eins og Rhoda í The Bad Seed eða titilpersónan í Joshua (2007, George Ratliff). Þau eru 

siðblind, tilfinningalaus, drepa sér til skemmtunar, búa yfir rökhugsun sem börn hafa 

                                                 
20

 Dæmi: Children of the Corn (1984, Fritz Kiersch), The Good Son (1993, Joseph Ruben), The Loved Ones, 
Seconds Apart, We Need To Talk About Kevin. Flestar þær kvikmyndir sem fjallað verður um hér á eftir 
innihalda barnamorðingja úr þessum flokki. 
21

 Annað svipað dæmi og It‘s Alive er kvikmyndin Grace (2009, Paul Solet). 
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almennt ekki, kúga þá sem eru í kringum sig, villa á sér heimildir og oft sýna þau öðru 

foreldrinu sína réttu hlið en hegða sér eins og englar við hitt til þess að etja foreldrum 

saman. Þau skapa andstæður með sakleysislegu útliti og illu innræti og vekja þannig 

mikinn óhugnað. Þrátt fyrir það að barna-hrollvekjan sé sérstök undirgrein hrollvekjunnar 

þá ratar illa barnið oft inn í aðra flokka og tískubylgjur greinarinnar. Illa barnið hefur átt 

viðkomu í slægjunni (e. slasher film) sem er, samkvæmt kvikmyndafræðingnum Carol 

Clover, botninn á hrollvekjuhaugnum. Með þessum ummælum á Clover við það að slægjan 

hafi tilhneigingu til að seilast inn á klámsviðið og þagað sé um þessa undirgrein í flestum 

kvikmyndaumfjöllunum.
22

 Slægjan er formúlukennd hefð sem stóð hæst um og uppúr 1980 

og fjallar oftast um sálsjúkan morðingja sem myrðir hverja manneskjuna á fætur annarri þar 

til hann stendur andspænis einni persónu (yfirleitt kvenkyns) í lokin, síðustu stelpunni (e. 

„the final girl“), sem er sú eina sem lifir af. Slægjan er kvikmyndagrein sem gerir kröfu til 

áhorfenda um þekkingu á formgerðinni sem hún heyrir undir svo hægt sé að skoða hana í 

réttu ljósi.
23

 Börnum hefur verið komið inn í þessa formúlu í kvikmyndum eins og 

Halloween (1978, John Carpenter) þar sem morðinginn Michael Myers er sýndur fremja 

sitt fyrsta morð sem barn.
24

 Pyntingarmyndin (e. torture porn) varð mjög vinsæl undirgrein 

hryllingsmyndahefðarinnar uppúr aldamótunum 2000, en í slíkum myndum er gjarnan 

reynt að ganga fram af áhorfendum með grófum pyntingaratriðum og miklu blóði. Ill börn 

koma t.d. við sögu í Hostel og Hostel: Part II  (2005 og 2007, Eli Roth) sem eru meðal 

nafntoguðustu mynda þessarar hefðar. Í Hostel-myndunum gengur hópur ungra drengja um 

bæinn og hrellir erlenda ferðamenn sem og íbúa. Þeir eru hluti af því spillta samfélagi sem 

er við völd í Bratislava og sjást m.a. leika sér í boltaleik með afskorið höfuð. Nýjasta 

tískubylgjan innan hrollvekjunnar eru kvikmyndir sem eru byggðar á fundnum upptökum 

(e. found footage films). Slíkar myndir eru yfleitt ýmist í heimildarmyndastíl eða teknar 

upp eins og „fjölskyldumyndir“ sem eiga að hafa týnst og finnast síðar.
 25

 Í slíkum 

                                                 
22

 Clover, Carol J. „Karlar, konur og keðjusagir: Kyngervi í nútímahryllinsmyndum“. Áfangar í 
kvikmyndafræðum. Ritstj. Guðni Elísson. Þýð. Úlfhildur Dagsdóttir. (Reykjavík: Forlagið, 2003). Bls. 357, 
23

 Guðni Elísson. „Undir hnífnum: fagurfræði slægjunnar og Reykjavík Whale Watching Massacre“. Ritið, 
2/2010. Ritstj: Björn Ægir Norðfjörð og Úlfhildur Dagsdóttir. (Reykjavík: Tímarit hugvísindastofnunar Háskóla 
Íslands, 2010). Bls. 68-69. 
24

 Þetta á einnig við um aðra tvo frægustu fjöldamorðingja slægjunnar, Freddy Krueger úr A Nightmare on 
Elmstreet (1984, Wes Craven) og Jason úr Friday the 13th (1980, Sean S. Cunningham). Þó svo að þeir séu 
ekki sýndir myrða sem börn koma ýmist fram atriði eða gefið er í skyn að illsku þeirra megi rekja til atviks úr 
barnæsku eða truflaðra foreldra. Sama gildir um slægjuna Sleepaway Camp (1983, Robert Hiltznik) þar sem 
ungur drengur sem var alinn upp sem stúlka myrðir önnur börn í sumarbúðum.   
25

 Hefð slíkra mynda miðast við árið 1980, en þá kemur lykilmyndin í því samhengi, Cannibal Holocaust 
(Ruggero Deodato,) út. Myndin segir frá hópi ungmenna sem ferðast inn í frumskóg í þeim tilgangi að gera 
heimildarmynd um frumbyggja. Hefðin náði þó ekki almennilegri fótfestu fyrr en í kringum aldamótin 2000, 
eða með komu kvikmyndarinnar The Blair Witch Project (1999, Daniel Myrick, Eduardo Sánchez). Myndin, 
sem segir frá ungmennum sem týnast í frumskógi, var gerð fyrir mjög lítinn pening en halaði inn mjög hárri 



7 
 

kvikmyndum er tökuvélin á sífelldri hreyfingu þar sem haldið er á henni og undirstoðir 

ekki notaðar (e. „hand-held“ stíll). Þetta er tökustíll sem sækir í dogme-hefðina.
26

 Andsetna 

barnið birtist m.a. í slíkri mynd, en í The Last Exorcism er það hin unga Nell sem verður 

fyrir barðinu á djöflinum.
27

 

 Illa barnið hefur líka komið við í öðru efni utan hrollvekjunnar. Í gamanmyndinni 

Problem Child (1990, Dennis Dugan) fylgjumst við með hinum illa Junior sem fremur hin 

ýmsu voðaverk, en þarna er það sett í gamansamt samhengi og er þar af leiðandi fyndið. Í 

ævintýramyndum á borð við Harry Potter (2001-2011) og The Hunger Games (2012, Gary 

Ross) leynast einnig vond börn sem að reyna stöðugt að verða hinum góðu að bana.
28

   

 Rétt fyrir aldamótin tók hrollvekjan mikinn kipp eftir niðurlægingarskeið. Eftir að 

slægjuhefðin varð hálf úrelt kom lægð yfir greinina þar sem hrollvekjan átti ekki mikilli 

velgengni að fagna og fáar myndir slógu í gegn.
29

 Þetta tímabil varði í tæpan áratug, eða 

þar til kvikmynd Wes Craven, Scream (1996), kom út og átti stóran þátt í því að rífa 

greinina upp  aftur. Þegar hrollvekjan náði vinsældum á nýjan leik fór illa barnið að verða 

enn meira áberandi. Síðan um aldamótin hafa margar hrollvekjur sem fjalla um börn litið 

dagsins ljós og má rekja þau áhrif til erlendra hrollvekja og mikillar aukningar á 

endurgerðum kvikmyndum. Asíska hrollvekjan á stóran þátt í því, en kvikmyndin The Ring 

(2002, Gore Verbinski) sem segir frá hinni illu Samöru Morgan sem kemur út úr 

sjónvarpstækjum fólks og myrðir það í kjölfar þess að horft er á banvæna myndbandsspólu 

er afsprengi hinnar japönsku Ringu (1998, Hideo Nakata) sem sló í gegn í Asíu.
30

 The 

                                                                                                                                                    
upphæð í kvikmyndahúsum. Þegar ljóst var að þetta var gróðavæn aðferð til að gera ódýrar kvikmyndir fór 
af stað bylgja slíkra mynda. Nokkrar af þeim þekktustu eru Paranormal Activity (2007, Oren Peli) og 3 
framhaldsmyndir hennar, [Rec] (2007, Jaume Balagueró, Paco Plaza) og bandarísk endurgerð hennar, 
Quarantine (2008, John Erick Dowdle), Cloverfield (2008, Matt Reeves) og Grave Encounters (2011, The 
Vicious Brothers). 
26

 Kvikmyndagerðamennirnir Lars Von Trier, Thomas Vinterberg, Soren Kragh-Jacobsen og Kristian Levring 
eru upphafsmenn þessarar stefnu sem gjarnan er kölluð Dogme95 (þeir kynntu hana fyrst árið 1995) þar 
sem þeir skrifuðu undir svokallaðan dogme-sáttmála. Stefnan var þeirra svar við slakri kvikmyndagerð í 
Hollywood. Dogme er óhefðbundinn kvikmyndastíll þar sem fylgja þarf ströngum reglum svo að kvikmynd 
geti flokkast sem slík. Það þarf m.a. að taka allar myndir í raunverulegu umhverfi (engin kvikmyndaver), allt 
hljóð verður að vera náttúrulegt (engu má bæta við í eftirvinnslu), tökumaður verður að halda á tökuvélinni 
og bannað er að notast við tæknibrellur. (Kehr, Dave. „Dogme: Still Strong, But Less Dogmatic“. The New 
York Times. Útgáfud. 21. mars. (New York: New York Times Company, 2004).  
27

 Dæmi um aðrar myndir byggðar á fundnum upptökum sem innihalda ill börn eru [Rec],  Home Movie 
(2008, Christopher Denham) og Paranormal Activity 4 (2012, Henry Joost, Ariel Schulman). 
28

 Renner, Karen J. „Evil Children in Film and Literature: A Brief History“. Bls. 4-5. 
29

 Á þessu fremur neikvæða tímabili í sögu hrollvekjunnar reyndu margir kvikmyndagerðarmenn að halda 
slægjunni á lífi með fjölmörgum framhaldsmyndum vinsælla mynda frá því tímabili en það gekk miður vel. 
Flestar þessara framhaldsmynda hlutu heldur dræmar viðtökur. Dæmi um slíkar myndir eru Child‘s Play 2 
(1990, John Lafia), Child‘s Play 3 (1991, Jack Bender), Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre III (1990, 
Jeff Burr), Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation (1994, Kim Henkel), Freddy‘s Dead: The Final 
Nightmare (1991, Rachel Talalay), Wes Craven‘s New Nightmare (1994, Wes Craven) og Jason Goes to Hell: 
The Final Friday (1993, Adam Marcus). 
30

 R.C.  „Made in Japan“. Time. 164.bindi, 5.tbl. (New York: Time Inc, 2004). Bls. 76. 
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Grudge (2004, Takashi Shimizu) er einnig endurgerð japanskrar myndar að nafni Ju-On: 

The Grudge (2002, Takashi Shimizu). Í kjölfar þessara mynda urðu litlar, reiðar, svart-

síðhærðar stúlkur að hálfgerðum staðalímyndum innan greinarinnar.
31

 Einnig kemur 

spænska hrollvekjan við sögu og má þar sérstaklega nefna kvikmyndina [Rec]. Mexíkóski 

leikstjórinn og framleiðandinn Guillermo Del Toro er mikill áhrifavaldur þar, en hann notar 

börn og æskuminnið mikið í kvikmyndum sínum.
32

 Sænska kvikmyndin Låt den rätte 

komma in (2008, Tomas Alfredson) sem fjallar um ungu vampírustúlkuna Eli naut vinsælda 

og var, ásamt [Rec] og fleiri erlendum myndum, endurgerð fyrir bandarískan markað undir 

heitinu Let Me In (2010, Matt Reeves). Auk áhrifa erlendis frá og endurvinnslu á mörgum 

slíkum myndum fóru endurgerðir á eldri kvikmyndum að setja sinn svip á greinina, en 

gríðarleg aukning slíkra mynda hefur verið síðastliðinn áratug. The Omen (2006, John 

More), Children of the Corn (2009, Donald P. Borchers) og The Woman in Black (2012, 

James Watkins) eru aðeins 

örfá dæmi endurgerðra 

hrollvekja um ill börn.  

Í kvikmyndum þar 

sem ill börn koma við sögu 

hafa þau gjarnan verið notuð 

sem stór hluti af 

markaðssetningu myndanna. 

Börnunum er oft stillt upp á 

ógnvekjandi máta á 

auglýsingaspjöldum og 

hulstrum mynda, nokkur dæmi 

um slíkt eru: Joshua, The Loved Ones, Insidious (2010, James Wan), The Possession, 

Sinister, Silent Hill (2006, Christophe Gans) og Vinyan (2008, Fabrice Du Welz). Einnig 

sýnir hulstur kvikmyndarinnar Grace blóðugan pela (sjá mynd 1) og Orphan sýnir 

óhugnanlega mynd af hinni illu Esther og slagorð kvikmyndarinnar segir til um það að 

                                                 
31

 Þessi staðalímynd er svarthærð asísk stelpa með sítt svart hár sem hylur andlit hennar að mestu. Hún er 
oft klædd í druslulegan hvítan náttkjól, er með óhugnanlegt stingandi augnarráð og hreyfingar hennar eru 
vélrænar og ónáttúrulegar, hún virðist vera ójarðnesk vera. Slíktar persónur eiga uppruna sinn að rekja í 
asískar hrollvekjur og kemur t.d. fram í myndum eins og The Ring, The Grudge og The Shock Labyrinth (2009, 
Takashi Shimizu). 
32

 Kvikmyndir sem hann hefur leikstýrt sem innihalda þemað um æskuminni eru El espinazo del diablo (2001) 
og El laberinto del fauno (2006). Del Toro framleiðir einnig El orfanato (2007, Juan Antonio Bayona), Splice 
(2009, Vincenzo Natali), Don‘t Be Afraid of the Dark (2010, Troy Nixey, og Mama (2013, Andrés Muschietti) 
en þær snúast allar um börn. 

Mynd 1: plaköt kvikmyndanna Grace og Orphan. 
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eitthvað sé að henni og skorar á áhorfendur að reyna að giska á það hvaða leyndarmál hún 

hefur að geyma („There‘s something wrong with Esther...can you keep a secret?“ – sjá 

mynd 1). Það er því nokkuð ljóst að illa barnið er vinsælt og sígilt umfjöllunarefni 

hrollvekjunnar þar sem hefðin hefur verið til staðar í yfir 50 ár og sjaldan verið jafn 

áberandi og hún er í dag.  

 

 

1. Mengað gen: The Bad Seed 

Kvikmyndirnar The Bad Seed og Orphan eru vel til þess fallnar að skýra þau einkenni sem 

eru gegnumgangandi hjá illum börnum, ekki síst vegna þess að kvikmyndirnar koma út 

með rúmlega 50 ára millibili en búa þó yfir svipuðum þematískum þáttum. Eins og fram 

hefur komið þá markaði kvikmyndin The Bad Seed upphaf barnsins sem illmenni og sýnir 

myndin illsku barns sem er ekki af völdum utanaðkomandi afls heldur kemur hún innan frá 

á náttúrulegan hátt sem hvorki barnið né samfélagið getur stöðvað.
33

 Kvikmyndin segir frá 

Penmark fjölskyldunni, föðurnum Kenneth, móðurinni Christine og dótturinni Rhodu. Eftir 

að fjölskyldufaðirinn yfirgefur heimilið til að sinna herstörfum fer móðirin að taka eftir 

dularfullri hegðun Rhodu sem hefur það orðspor á sér að vera hin „fullkomna litla stúlka“. 

Christine fer að gruna dóttur sína um voðaverk sem framin eru í kringum þær, s.s. að myrða 

skólafélaga hennar og kveikja í íssala. Við rannsókn á málinu kemst Christine að því að 

hún sjálf var ættleidd þegar hún var barn og að raunveruleg móðir hennar hafi verið 

morðingi. Hana fer þá að gruna að glæpagen, sem Rhoda hafi erft frá raunverulegri ömmu 

sinni, blundi í móðurlegg ættarinnar. Hún grípur til þess ráðs að reyna að gera útaf við þetta 

gen fyrir fullt og allt með því að binda endi á bæði sitt eigið líf sem og Rhodu með því að 

skjóta sjálfa sig og eitra fyrir dótturinni. En Rhoda lifir þetta af og fer strax að skipuleggja 

sitt næsta morð. Rhoda stelst síðan út um miðja nótt og deyr þegar elding hæfir hana.
34

  

Kvikmyndin hefur verið lesin á margvíslegan hátt, t.d. sem táknsaga fyrir hættur 

offjölgunar mannkyns og aukinnar neysluhyggju.
35

 Vinsælast er þó að lesa The Bad Seed út 

frá ótta fullorðinna við að börn þeirra vaxi úr grasi, verði vandræðaunglingar og að mörkin 

á milli fullorðinna og barna verði sífellt óljósari. Það er einmitt um þetta leyti, á sjötta 

                                                 
33

 Jackson, Chuck. „Little, Violent, White: The Bad Seed and the Matter of Children“. Bls. 66. 
34

 Í skáldsögunni The Bad Seed lifir Rhoda af í lok sögunnar en ritskoðanir fyrir kvikmyndina hafa væntanlega 
ekki getað leyft það að þessi morðingi gengi laus, þrátt fyrir að vera barn. 
35

 Þar sem Rhoda virðist fremja morð sökum græðgi og afbrýðissemi. Hún myrðir skólabróður sinn vegna 
þess að hún vill fá orðu sem hann fékk fyrir góðan árangur í skólanum og kveikir í íssalanum líklega vegna 
þess að hún vildi meiri ís. 
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áratugnum, sem hugmyndin um hinn vestræna vandræðaungling varð til.
36

 Einnig vekur 

það gjarnan athygli fræðimanna sem greint hafa The Bad Seed hversu ýkt táknmynd 

sakleysis Rhoda Penmark er, en í The Bad Seed er kvikmyndamiðillinn ítrekað notaður til 

að undirstrika sakleysislegt útlit hennar. Þann leik hafa margar kvikmyndir um ill börn 

leikið eftir. Þetta ýkta sakleysi á stóran þátt í því að valda áhorfendum óhugnaði þegar þeir 

horfa á kvikmynd um illt barn vegna þess að það er notað til þess að brjóta niður viðtekinn 

skilning og því er snúið gegn honum, þeir eru ekki vanir því að sjá börn í þessu ljósi. 

Áður en lengra er haldið er ágætt að líta aðeins nánar á hina „dæmigerðu“ ímynd 

sakleysis sem Rhoda stendur fyrir. The Bad Seed kemur út árið 1956, á tíma þar sem 

vestrænar, rómantískar hugmyndir og gildi um fjölskylduna, kynhlutverk og heimilið voru í 

hávegum hafðar. Þetta tímabil er gjarnan kallað Eisenhower-tímabilið (kennt við fyrrum 

forseta Bandaríkjanna, Dwight D. Eisenhower) og er þekkt fyrir ákveðna glansímynd. 

Bandaríkjamenn fluttust til úthverfa í stórum stíl og almenn bjartsýni og ímynd hinnar 

fullkomnu fjölskyldu ríkti.
37

 Sakleysi barnæskunnar bar að viðhalda með góðu 

fjölskyldulífi, heimili og verndun gegn vafasömum skilaboðum fjölmiðla.
38

 Stéttaskipting 

hefur áhrif á þessa ímynd þar sem hvít börn sem koma frá vel efnuðum fjölskyldum eiga 

meira tilkall til sakleysislegrar, fullkominnar ímyndar en lágstéttarfólk og fólk af öðrum 

kynþáttum.
39

 Þessa þróun má rekja allt aftur til 17.aldar og tíma rómantíkurinnar, en með 

rómantíkinni fóru spurningar um sakleysið og barnæskuna að vakna til lífsins fyrir alvöru.
40

 

Eins og fram hefur komið þá breyttist skilningur á barnæskunni á sjötta áratugnum þegar 

unglingamenningin náði fótfestu. Kvikmyndin Rebel Without a Cause (1955, Nicholas 

Ray), sem er meðal þeirra mynda sem mörkuðu upphaf unglingamenningarinnar, kom út 

aðeins ári á undan The Bad Seed og í kjölfar hennar kom fjöldinn allur af kvikmyndum sem 

innihéldu vinsæl átrúnaðargoð unglinga á borð við James Dean, Elvis Presley o.fl, ásamt 

vinsælli popptónlist. Á þessum tíma hóf æskan að verða uppreisnargjörn og foreldrar urðu 

áhyggjufullir.
41

 

The Bad Seed er meðal fyrstu kvikmynda sem sýna fram á það hvernig ameríska 

draumnum um hina fullkomnu hvítu fjölskyldu er breytt í martröð. Sakleysinu fylgir viss 

hreinleiki og þegar honum er ógnað skapast óhugnaður. Þessi ímynd fellur vel að þeim 

kenningum sem mannfræðingurinn Mary Douglas fjallar um í riti sínu Purity and Danger, 

                                                 
36

 Árni Þórarinsson. „Frá óþekkt til uppreisnar, unglingamyndir í hálfa öld“. Heimur kvikmyndanna. Ritstj. 
Guðni Elísson. (Reykjavík: Forlagið, 1999). Bls. 620. 
37

 Lewis, Jon. American Film: A History. (New York: W.W. Norton & Company, 2008). Bls. 193-194. 
38

 Jackson, Chuck. „Little, Violent, White: The Bad Seed and the Matter of Children“. Bls. 71. 
39

 Davis, Robert A. „Brilliance of a Fire: Innocence, Experience and the Theory og Childhood“. Bls. 380. 
40

 Davis, Robert A. „Brilliance of a Fire: Innocence, Experience and the Theory og Childhood“. Bls. 382. 
41

 Árni Þórarinsson. „Frá óþekkt til uppreisnar, unglingamyndir í hálfa öld“. Bls. 620-621. 
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en þar vekur hún athygli á og veltir upp hugleiðingum um hreinleika sem lykil að 

samfélaginu.  Hún talar um trúarathafnir og gamla helgisiði tengda hreinleika, t.d. bann við 

áti á svínakjöti í gyðinga- og íslamstrú vegna áhættu þess að borða svín í heitu loftslagi 

landa þeirra. Einnig talar hún um samræmi á milli trúarathafna og smitsjúkdóma eins og sið 

gyðinga í Ísrael að þvo sér alltaf um hendurnar áður en matast er, en það hefur opnað fyrir 

orðróm þess efnis að þessi stanslausi þvottur hafi veitt gyðingum einhverskonar friðhelgi 

frá plágunni. Jafnframt minnist hún á sértrúarsöfnuð Yoruba, en meðlimum safnaðarins er 

gert skylt að nota aðeins vinstri höndina til að meðhöndla það sem er skítugt vegna þess að 

hægri höndin er notuð til að borða með. Þessar kenningar endurspegla þó ekki hugmyndir 

hins vestræna samfélags um hreinleika og þvotta. Douglas vitnar einnig í Harper prófessor 

sem tekur saman trúarlegar mengunarreglur og þrjú stig trúarlegs hreinleika sértrúarhópsins 

Havik Brahmin: efsta stigið er stig hreinleika og næst með því að baða sig nokkrum sinnum 

á dag. Þetta stig er nauðsynlegt til að geta tilbeðið guð sinn. Miðstigið er eðlilegt ásand og 

neðsta stigið er stig óhreinleika.  

 Því dýpra sem farið er ofan í reglur af þessu tagi því augljósara verður það að um 

einhverskonar táknkerfi er að ræða. Ef horft er á hugmyndir hins vestræna samfélags um 

óhreinindi þá kemur í ljós að óhreinindi eru í raun óregla. Óhreinindi eru aldrei einstakt eða 

einangrað fyribæri, þau eru hluti af kerfi. Skór einir og sér eru t.d. ekki skítugir en það er 

óþrifnaður að setja þá upp á matarborð. Matur er ekki skítugur en það er óþrifnaður að 

ganga í fötum með matarslettum. Hegðun sem stangast á við eðlilegt mynstur fólks er 

fordæmd. Í þessum skilningi birtast óhreinindi okkur sem eitthvað sem er hafnað í eðlilegu 

samhengi og er ekki samkvæmt hefðbundnum venjum og skilningi. Með samfélaginu 

verður til heimur þar sem hlutirnir hafa ákveðinn stöðugleika og öllu sem má kalla frávik, 

afbrigðileika og tvíræðni er hafnað því það stangast á við kerfið. Frávik og tvíræðni er að 

finna í öllum menningarkimum og nauðsynlegt er að takast á við slíka hluti. Óhreinindi 

mega ekki vera hluti af mynstrinu ef það á að viðhalda því vel og þetta er fyrsta skrefið í átt 

að skilningi á mengun.
42

 Rhoda Penmark er dæmi um þetta. Hún er frávik frá kerfinu og 

hún einkennist af tvíræðni þar sem sakleysislegt útlit hennar stangast á við hryllilega 

hegðun hennar. Persónan er myrk og óhrein undir hreinlegu yfirborðinu. Þar af leiðandi 

getur hún ekki tilheyrt hinu hefðbundna mynstri. Þetta tengist einnig kenningum 

félagsfræðingsins Juliu Kristevu um úrhrakið, en Rhoda er einmitt úrhrak. Samkvæmt 

Kristevu er úrhrakið eitthvað sem tilheyrir ekki almennu samfélagi. Það er útskúfað, 

óhugnanlegt og óhreint. Samfélagið hafnar úrhrakinu og það er táknmynd þess sem er tabú. 

                                                 
42

 Kaflinn „Secular Defilement“, sem fallar um hreinleika og Tabú, er annar kafli ritsins Purity and Danger og 
hann má finna á bls. 36-51. 
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Líkt og með ókennileikann þá er ekki hægt að hlutgera úrhrakið beint en það liggur í 

einhverju sem tilheyrir ekki hinum hefðbundna skilningi á því „eðlilega“.
43

 

Í greininni „Little, Violent, White: The Bad Seed and the Matter of Children“ varpar 

Chuck Jackson fram spurningunni „Hvað gerist ef andlit illskunnar minnir óhugnanlega 

mikið á andlit sakleysis?“ og hann veltir því fyrir sér hvernig kvikmyndir á borð við The 

Bad Seed kollvarpa skilningi áhorfenda á hugtökunum „illska“ og „sakleysi“. Jackson 

kveður það skipta miklu máli í þessari túlkun á hreinleika Rhodu að hún sé hvít á hörund 

vegna þess að þegar börnum er stillt upp sem andliti illskunnar séu þau oftar en ekki hvít og 

hvítur er litur hreinleikans.
44

 Með þessu er markvisst verið að spilla þessum „hvíta“ 

hreinleika þar sem þeir þættir sem venjulega einkenna hann, s.s. góðmennska, sakleysi og 

heilagleiki, eru ekki til staðar. Í staðinn er hreinleikinn gerður að ástandi martraða og 

ofbeldis.
45

 Illskan í The Bad Seed er því ekki einungis í formi barns, heldur lítillar hvítrar 

stelpu sem sýnir af sér fullkomna hegðun þegar við á. Hún er ekki afmynduð eða 

óhugnanleg útlits, hún er ekki vitlaus eða barnaleg og hún leikur hlutverk sitt sem lítil 

saklaus dama svo vel að engan nema móðurina, sem þekkir hana manna best, grunar að í 

henni búi spilltur morðingi.  

Sakleysislegu útliti Rhodu eru gerð góð skil bæði í skáldsögunni og kvikmyndinni. Í 

skáldsögunni er henni lýst í smáatriðum allt frá útliti til minnstu andlitstjáninga. Brosi 

hennar er lýst, spékoppum, augnaráði og hreyfingum en á sama tíma veit lesandinn hvað 

hún er að hugsa og hvað býr að baki svipbrigðunum. Hún hefur vit á því að hegða sér á 

réttan hátt í kringum vissa aðila og spilar þannig með alla í kringum sig.
46

 Í kvikmyndinni 

sér áhorfandinn hvernig Rhoda lítur út. Hún er gullfalleg lítil stúlka, klædd í rósóttan kjól 

sem er alveg í takt við tíðaranda myndarinnar og ljóst hár hennar er fléttað í tvær langar 

fléttur. Auk þess er kvikmyndamiðillinn notaður til þess að undirstrika sakleysi hennar og 

það að hún sé að leika hlutverk. Lýsing er sérstaklega notuð til þess að varpa ljósi á þessa 

þætti og nefnir Jackson nokkur atriði úr myndinni sem sýna þetta einstaklega vel. Fyrsta 

atriðið á sér stað snemma í myndinni þegar Christine kemur að dóttur sinni sitjandi á stól 

með ný sólgleraugu á andlitinu sem nágrannakona hennar hafði gefið henni. Nágranninn 

segir við móðurina að Rhoda líti út eins og Hollywood leikkona með gleraugun. Hér er 

lykilatriðið að Rhodu sé líkt við leikkonu. Christine segir að henni þyki óþarfi að skreyta 

svona „náttúrulega fallega litla stúlku“. Sólgleraugun ramma andlit Rhodu inn svo að 

                                                 
43

 Kristeva, Julia. Powers of Horror – An Essay on Abjection. Þýð. Leon S. Roudiez. (New York: Columbia 
University Press, 1982). 
44

 Þess má til gamans geta að af þeim tugum titla sem skoðaðir voru fyrir ritgerðina voru börnin í 
kvikmyndunum nánast undantekningarlaust hvít á hörund. 
45

 Jackson, Chuck. „Little, Violent, White: The Bad Seed and the Matter of Children“. Bls. 66-67. 
46

 Jackson, Chuck. „Little, Violent, White: The Bad Seed and the Matter of Children“. Bls. 68. 
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áhorfandinn sér myrkt augnaráð hennar á hvítu andlitinu. Litlir demantar sem eru utan um 

gleraugun varpa auknu ljósi á andlit Rhodu og sterkar andstæður ljóss og skugga myndast á 

andliti hennar. Lýsingunni er einnig varpað á ljóst hár hennar svo það lýsist ennþá meira og 

þessi ýkta lýsing minnir helst á illan geislabaug og áhorfendur fá það strax á tilfinninguna 

að það búi eitthvað meira á bakvið hreinlegt útlitið.  

Annað atriðið á  sér stað eftir að Rhoda hefur verið send heim úr skólaferðalagi þar 

sem bekkjarfélagi hennar lést. Það er myrkt yfir atriðinu, ekki síst vegna viðbragða Rhodu 

yfir andláti drengsins, en í því liggur mesti óhugnaðurinn. Christine býr sig undir það að 

þurfa að hugga dóttur sína eftir áfallið en Rhodu virðist alveg sama. Hún er ekki leið, hún 

grætur ekki og hún þarfnast ekki umhyggju móður sinnar eftir atvikið. Hegðun hennar er 

engan veginn í samræmi við eðlilega hegðun barns. Christine segir að hún skilji hvernig 

Rhodu líði en stúlkan svarar því að bragði að hún skilji ekki hvað móðir hennar eigi við, 

henni líði ekkert óeðlilega. Rhoda gerir sér þó grein fyrir því að hún verði að halda uppi 

leikþættinum og faðmar móður sína og kyssir. Einnig stingur Rhoda upp á því að fara í leik 

með móður sinni sem varpar aftur ljósi á sakleysi hennar og skyggir á grun móður hennar 

um að eitthvað athugavert sé við dóttur hennar.  

Þriðja atriðið er heldur langt og gerist í herbergi Rhodu, herbergi sem er fullt af 

skuggum og myrkri. Christine yfirheyrir dóttur sína um atburði skólaferðalagsins og látna 

bekkjarfélagann og Rhoda, með leikrænum tilburðum, lýsir því sem raunverulega gerðist. 

Hún býr til sögu þess efnis að hún og bekkjarbróðirinn hafi einungis verið að leika sér og 

þetta hafi verið slys. Sagan er þó uppfull af lausum endum og þversögnum. Til þess að 

bjarga sér reynir Rhoda að endurtaka leikinn með móður sinni sem hún lék áður en í þetta 

skiptið gleypir móðirin ekki við því. Hún heldur áfram að yfirheyra Rhodu sem heldur 

áfram að sýna óöryggi í hegðun með því að skipta á milli upploginnar frásagnarinnar um 

leik sinn við bekkjarbróðurinn og raunverulega leiksins með Christine. Christine gefst þó 

upp þegar Rhoda hendir sér í fangið á henni og róar hana niður. Þá kemur aftur skot þar 

sem mikilli lýsingu er varpað á Rhodu og illi geislabaugurinn myndast á nýjan leik. Á 

meðan móðirin fær dóttur sína til að skilja hversu alvarlegt mál andlát drengsins er sýnir 

Rhoda engar tilfinningar og virðist ekki skilja hvað sé svona skelfilegt við þetta. Hún segir 

að móðir drengsins geti fengið sér nýtt barn á munaðarleysingjahæli. Við það fellur dekkri 

lýsing á Rhodu sem virðist ekki skilja hugtökin fjölskylda og sorg. Hún talar um ljóta hluti 

rétt eins og um góða hluti væri að ræða. Sakleysi, hreinleiki og ljóst yfirbragð Rhodu 

verður mjög óhugnanlegt á þessu augnabliki.
47
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Eins og sést í þessum atriðum þá eru það einnig, ásamt yfirdrifnu sakleysi, 

rökhugsun, orðbragð og óeðlileg stjórnsemi sem börn eiga ekki að geta búið yfir sem gera 

illu börnin svona óhugnanleg. Í The Bad Seed er 8 ára gamalt barn fært um það að 

skipuleggja það hlutverk sem hún vill leika og hvernig hún gerir það. Hún kemur sök um 

morð yfir á aðra og passar að móðir hennar sé eina manneskjan sem grunar eitthvað. Þegar 

móðirin reynir að ræða vandamálið við aðra trúir enginn þeim ásökunum sem móðirin 

hefur í garð hinnar „fullkomnu Rhodu“. Slíkt þema hefur síðan verið tekið ennþá lengra í 

kvikmyndum eins og The Good Son þar sem hinn illi Henry spilar með fólkið í kringum sig 

svo það haldi að blásaklaus frændi hans, Mark, hafi framið voðaverk sem hann sjálfur 

framdi. Henry svipar að mörgu leyti til Rhodu. Út á við er hann táknmynd hins fullkomna 

hvíta drengs en er í raun haldinn þráhyggju um dauða og ofbeldi. Ýmsar leiðir eru notaðar 

til þess að gefa illsku Henry í skyn, en fyrst þegar hann sést í mynd sjáum við aftan á ljósan 

hnakka hans og í annað skiptið kemur hann fram með grímu sem hylur andlit hans.
48

 Henry 

býr einnig yfir sömu fullorðinslegu rökhugsun og Rhoda og hreinleikinn kemur einnig fram 

hér þar sem Henry er mjög hreinlegur og vel til hafður drengur en hegðunin stangast enn og 

aftur á við útlitið. Leikur er einnig notaður á vafasaman hátt í kvikmyndum af þessu tagi 

þar sem örfín lína er á milli leiks og morða. Rhoda segir t.d. að bekkjarfélagi hennar af 

látist af slysförum þegar þau voru í leik og Henry skýtur hund með lásaboga og segir það 

hafa verið óvart því hann hafi bara verið að leika sér.  

 

 

2. Munaðarlaus illska: Orphan 

Í Orphan er það hin 9 ára gamla Esther sem hrellir foreldra sína, systkini og aðra sem 

nálægt henni koma, en hún minnir um margt á Rhodu Penmark. Foreldrarnir John og Kate 

missa þriðja barn sitt við fæðingu og ákveða að ættleiða í staðinn. Í fyrstu heimsókn þeirra 

á munaðarleysingjahælið falla John og Kate fyrir hinni ungu og heillandi Esther og taka 

hana með sér heim. Allt lofar góðu í fyrstu, Esther semur vel við foreldrana og nýju 

systkini sín og virðist vera hin fullkomna viðbót við fjölskylduna, en annað kemur á 

daginn. Esther byrjar fljótlega að sýna á sér nýjar ógnvekjandi hliðar þar sem hún m.a. 

drepur fugl fyrir framan systkini sín, myrðir nunnu af munaðarleysingjahælinu, kveikir í 

trjáhúsi bróður síns og stofnar ítrekað lífi lítillar heyrnarskertrar systur sinnar í hættu. Líkt 

og Rhoda passar Esther sig á því að sýna ekki öllum hvers hún er megnug. Hún ögrar 

móður sinni ítrekað og mútar systkinum sínum til að standa með sér og segja engum frá því 

                                                 
48

 Illskan og innra eðli Henry í The Good Son er þó ekki gefið í skyn með jafn afgerandi lýsingu og The Bad 
Seed heldur notast sú kvikmynd meira við myndmál til að koma því til skila til áhorfandans. 
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sem þau hafa orðið vitni að. Faðirinn er sá eini í fjölskyldunni sem situr eftir grunlaus því 

Esther spilar hlutverk hinnar fullkomnu dóttur þegar hann er nærri á sama hátt og Rhoda 

gerir. Í lok myndarinnar kemur leyndarmál Estherar í ljós, en þegar upp er staðið reynist 

hún ekki vera barn heldur 33 ára gömul kona sem fæddist með sjaldgæfan 

hormónasjúkdóm sem veldur barnslegu útliti. Með hjálp farða og barnalegs klæðaburðar 

kemst hún upp með það að þykjast vera 9 ára. 

Vísanir í The Bad Seed sjást um leið og Esther er kynnt til sögunnar. John heyrir 

söng frá efri hæð munaðarleysingjahælisins og gengur á hljóðið. Þar kemur hann að Esther 

sem situr ein inni í herbergi að mála. Esther er falleg stelpa, brosmild, vel til höfð og hún 

kveðst vera ólík öðrum börnum. Hún hefur gott orðspor á sér innan hælisins, John og Kate 

er sagt að hún sé kurteis, hæfileikarík, gáfuð, þroskuð miðað við aldur og sé hálfgerð 

prinsessa. Hún gengur alltaf með gamaldags borða utan um úlnliði og háls og neitar að taka 

þá af sér, einnig klæðist hún eingöngu gamaldags kjólum og kápum sem minna óneitanlega 

á klæðaburð Rhodu. Dökkt hár Esther er alltaf fallega greitt með slaufum og yfirleitt í 

tíkarspena. Hún á enga samleið með samnemendum sínum og fyrstu ummerki þess að 

Esther búi yfir illsku koma fram fyrsta skóladaginn hennar þegar hún sendir stríðinni 

bekkjarsystur illt augnarráð og ógnvekjandi tónlist er spiluð undir. Líkt og hjá Rhodu þá er 

fyrsta illskuverkið sem Esther fremur í myndinni á þessari bekkjarsystur sinni. Í atriðinu 

eru samspil ljóss og skugga, svarts og hvíts notað á afgerandi hátt svipað og í The Bad 

Seed. Atvikið gerist á leikvelli í snjó, svo umhverfið er bjart og börn að leika sér allt í 

kring. Esther er svartklædd frá toppi til táar. Bekkjarsystirin fer upp í leikkastala, óttaslegin 

eins og hún viti af því að Esther sé að fylgjast með henni. Þegar hún er í kastalnum er 

umhverfið hljóðara og myrkara þar sem kastalinn er dökkur og skuggalegur þegar hann er 

sýndur á þennan hátt. Esther stekkur út úr skugganum og hrindir stelpunni niður svo hún 

fótbrotnar.  

Fleiri atriði eru í myndinni sem sýna sterkar andstæður ljóss og skugga. Annað slíkt 

atriði er þegar Kate hyggst flýja fjölskylduheimilið um miðja nótt með yngstu dóttur sína. 

Hún fer inn í herbergi hennar og finnur Esther þar sitjandi í stól. Stóllinn er skjannahvítur 

og Esther er einnig í hvítum náttkjól sem er hulinn að hluta með svartri yfirhöfn. Skugga er 

varpað yfir andlit Esther á meðan hún hótar móður sinni öllu illu og eyðileggur áætlun 

hennar um að bjarga dóttur sinni út úr húsinu. Eftir því sem lengra líður á kvikmyndina því 

myrkari persóna verður Esther, hún gengur oftar í dökkum fötum, hegðun hennar versnar 

og hún notar orðbragð sem hæfir ekki börnum svo dæmi séu nefnd. Einnig hafa atriði þar 

sem hún er ein með föður sínum mun ljósara yfirbragð en þau sem hún er ein með móður 

sinni þar sem Esther sýnir föður sínum mun meiri umhyggju en nokkurn tíman móður 
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sinni. Táknrænasta atriðið er svo undir lok myndarinnar þegar áhorfendur hafa fengið að 

vita leyndarmál Estherar. Faðirinn, sem er enn grunlaus, fer inn í herbergi hennar að leita 

að henni. Þegar hann gengur út og slekkur ljósið á eftir sér tekur hann eftir flúrlýstum 

slettum á veggjunum. Við nánari athugun kemur í ljós að öll fallegu málverkin sem Esther 

hafði þakið herbergisveggi sína með voru í raun einnig málaðar með ósýnlegri málningu 

sem einungis sáust í flúrlýsingunni. Andlitsmynd sem Esther hafði málað sýndi í raun konu 

með hníf í hausnum og blóðslettur út um allt og mynd sem hún hafði málað af 

munaðarleysingjahælinu sýndi í raun mynd þar sem kveikt hafði verið í því. Myndirnar 

sýna föðurnum það hver Esther er í raun og veru og eru einnig tákn þeirrar tvöföldu 

persónu sem hún hefur að geyma. Hin rétta mynd fæst einungis í myrkri og sama myrkur 

hefur færst yfir Esther smátt og smátt í myndinni. 

Orphan gengur skrefinu lengra en The Bad Seed þegar sýnt er hvernig Esther spilar 

með móður sína. Vissulega platar Rhoda móður sína og nýtir sakleysi sitt til þess en hún 

reynir til að byrja með að leyna sínu illa eðli. Esther ögrar móður sinni mjög snemma í 

myndinni og það ágerist alveg fram á lokamínútur hennar. Þau textatengsl minna jafnvel 

meira á The Good Son þó svo að grunnþættirnir séu til staðar í The Bad Seed.
49

 Esther 

svífst einskis þegar kemur að því að fara illa með móður sína og hún beitir snjöllum 

brögðum til þess að fá sínu framgengt. Hún kemst fljótlega að því að Kate er óvirkur 

alkóhólisti og að fíkn hennar varð systur hennar nær að bana. Þetta, ásamt fósturmissinum, 

notar hún ítrekað til að ögra henni og fá föðurinn til að missa traust á henni. Kate fer að 

ræða það við eiginmann sinn að það sé eitthvað dularfullt við Esther en hann neitar að trúa 

henni og gerir lítið úr orðum hennar því hann getur ekki trúað því upp á dóttur sína, sem 

hefur ekki sýnt honum neitt nema góða hegðun, að hún sé fær um nokkuð illt. Eitt mesta 

illvirkið sem Esther fremur gagnvart mömmu sinni er að klippa rósir af leiði hins látna 

barns hennar og gefa henni þær. Kate hafði áður sýnt Esther leiðið og útskýrt fyrir henni 

merkingu blómanna svo hún vissi vel hvað hún var að gera. Í bræði sinni ýtir hún lauslega 

við Esther sem ákveður að gera meira úr því, fer niður í kjallara og brýtur á sér 

handlegginn. John trúir því að Kate hafi handleggsbrotið Esther þegar hún var „bara að 

reyna að vera góð dóttir og gefa mömmu sinni blóm“.  

                                                 
49

 Önnur textatengsl á milli The Good Son og Orphan finnast, en þau koma t.d. fram í því að trjáhús sonanna í 
báðum myndum spila stórt hlutverk. Í The Good Son ógnar Henry Mark með því að hóta því að neita að 
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þegar móðir Henry heldur drengjunum báðum yfir klettabrún og verður að sleppa öðrum þeirra til að hinn 
lifi. Í Orphan á bróðir Esther trjáhús sem hún síðan kveikir í á meðan hann er inni í því. Einnig spila 
skautasvell stór hlutverk í báðum myndum. Henry reynir að myrða litlu systur sína á skautasvelli í The Good 
Son en í Orphan er oft talað um að skautasvell fyrir utan hús fjölskyldunnar hafi nær orðið yngstu dótturinni 
að bana. Einnig gerist lokabaráttan í Orphan á áðurnefndu svelli. 
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Esther, líkt og Rhoda, spilar sitt hlutverk svo fullkomlega að allt gengur upp hjá 

henni. Hlutverkaleikurinn gengur hér miklu lengra en í The Bad Seed  þar sem hér um ræðir 

hlutverkaleik í bókstaflegri merkingu, Esther er að leika litla stúlku þegar hún er sjálf 

fullorðin kona. Hún meira að segja sannfærir sálfræðinginn um það að móðir hennar hafni 

henni og sviðsetur meðal annars samskiptaörðugleika þeirra á milli. Rofið sem verður 

þegar að leyndarmál hennar kemur í ljós er róttækt og fellur vel að kenningum Mary 

Douglas um hreinleika, frávik og ekki síst tvíræðni. Hreinleikinn og sakleysið einkennir 

Esther allt þar til á þessu örlagaríka augnabliki og þrátt fyrir það að persónan verði myrkari 

er á líður þá viðheldur hún alltaf sakleysislegu útlitinu sem, líkt og hjá Rhodu, breytist 

smátt og smátt í andlit illsku. Þegar kemur í ljós að Esther er fullorðin kona þá verður hún 

bókstaflega skítug. Hún þrífur framan úr sér farða sem hefur hulið eldra andlit hennar og 

slæm húð kemur í ljós undan farðanum. Auk þess dreifir hún maskara niður eftir kinnunum 

svo andlit hennar verður dökkleitt. Einnig tekur hún út úr sér góm sem hún hafði notað til 

að hylja skemmdar tennur sínar. Hún er frávik þar sem hún þykist vera annað en hún er og 

dulbýr sig sem hluti af hópi sem hún tilheyrir ekki, þ.e. börnum. Einnig reynir mikið á 

mörk barns og fullorðins hér. Allt þar til uppljóstrunin á sér stað sýnir Esther af sér ögrandi 

hegðun sem tilheyrir ekki börnum. Hún klæðir sig í kynþokkafullan kjól, stífmálar sig í 

framan og reynir að kyssa föður sinn. Óhugnaðurinn verður mun meiri og bókstaflegri 

þegar mörkin eru í raun horfin, barn og fullorðinn eru orðin eina og sama manneskjan. 

Esther og Rhoda eru því báðar óregla í samfélaginu sem geta ekki tilheyrt kerfinu og þeim 

þarf að eyða. 

 

 

3. Hver getur myrt barn? 

Þessari spurningu er varpað fram í titli kvikmyndar frá árinu 1976 sem nefnist Who Can 

Kill a Child?. Myndin segir frá pari sem ferðast til eyju þar sem börn hafa stofnað sitt eigið 

samfélag og myrða fullorðna. Spurningunni er nauðsynlegt að velta fyrir sér þegar fjallað 

er um kvikmyndir af þessu tagi. Eitt það óhugnanlegasta sem hrollvekja getur sýnt 

áhorfanda er dauði barns, sérstaklega þar sem svo mikil ógn stafar af því að myrða æskuna, 

hún er lífið og framtíðin. Margar hrollvekjur innihalda venjuleg, góð börn og stilla þeim, 

varnarlausum, andspænis illa aflinu og skapa þar með meiri óhugnað en ef um fullorðinn 

einstakling væri að ræða. Þessi viðmið breytast um leið og barnið býr yfir illsku og 

hlutverkunum með því snúið við. Í slíkum tilfellum verður æskan ógnandi og því verður 

það afsakanlegt, og í raun nauðsynlegt, að losa sig við slíkt barn. Þar eiga kenningar Mary 

Douglas aftur við þar sem barnið er orðið óhreint og mengað og það afsakar slíka meðferð 
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á því, það þarf að eyða frávikum og úrhrökum úr samfélaginu. Eins og fram hefur komið þá 

gerir Orphan þetta á bókstaflegasta mátann en fleiri myndir endurtaka þennan leik í 

einhverri mynd.  

Kvikmyndin The Loved Ones er dæmi um það en hún segir frá unglingsstúlkunni 

Lolu sem þráir að fara á dansleik í skólanum með skólabróður sínum. Þegar hann neitar 

henni um það taka Lola og faðir hennar sig saman og ræna honum. Á heimili þeirra hafa 

þau sett upp sinn eigin dansleik þar sem drengurinn er bundinn við stól og pyntaður fyrir 

það eitt að neita að fylgja dótturinni á ballið. Til að byrja með lítur Lola út fyrir að vera 

útskúfuð og vinalaus stelpa sem á einhverja samúð skilda, þó kemur fljótt í ljós að svo er 

ekki. Persóna hennar er mjög barnaleg á sama tíma og hún er augljóslega geðveik og 

andstæður skapast í því að á meðan hún pyntar vesalings drenginn er hún klædd í 

hálfgerðan prinsessubúning sem ýtir undir barnalega ímynd hennar. Einnig er herbergið 

hennar mjög barnalegt, hún er með brúður og leikföng út um allt.  

Eftir því sem á líður á átökin því ófrýnilegri verður Lola í útliti. Handleggir, kjóll og 

andlit eru orðin blóðug, hár hennar er orðið úfið og hún verður bókstaflega skítug sem 

veldur því að hún er, útlitslega séð, meira ógnvekjandi en í upphafi myndar. Sama er uppi á 

teningnum í kvikmyndinni Seconds Apart. Langt atriði er snemma í myndinni sem sýnir 

hreinlætisrútínu tvíburanna Seth og Jonah þar sem þeir þvo sér, tannbursta sig og hátta fyrir 

svefninn. Þeir eru mjög vel til hafðir, alltaf í eins fötum, eru góðir nemendur og koma oftast 

vel fyrir. Í lokin er annar tvíburinn, sá sem áhorfendum er ætlað að hafa samúð með, orðinn 

óhreinn þar sem hann er búinn að klippa hár sitt, skera af sér fingur og er blóðugur. Í 

þessum myndum, sem og fleirum, sést mikill munur á útliti persónanna í upphafi myndar 

og síðan undir lokin og séu þær bornar saman sést að hreinleikanum er ítrekað spillt til þess 

að sýna hversu mikil frávik börnin eru svo áhorfandinn geti samþykkt dauða þeirra (sjá 

myndir 2-3). Í raun má segja að börnin komist upp með voðaverkin vegna útlits síns. 

Sakleysi er þeirra vopn rétt eins og aðrir morðingjar nota hnífa, sveðjur eða öxi.
50

  

 

                                                 
50

 Jackson, Chuck. „Little, Violent, White: The Bad Seed and the Matter of Children“. Bls. 67. 
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Í greininni „Extreme Human Makeovers: Supernanny, the Unruly Child, and 

Adulthood in Crisis“ segja Catherine Fowler og Rebecca Kambuta frá 

raunveruleikaþættinum Supernanny þar sem fóstran Jo Frost fer inn á heimili og hjálpar 

foreldrum að aga til spillt börn þeirra.
 51

 Hún veitir þeim í raun yfirhalningu (e. makeover) á 

hegðun þeirra. Þó svo að ekki sé hægt að líkja saman óþekkt barns sem Jo Frost agar til við 

t.d. gjörðir Esther í Orphan er hugmyndafræðin á bak við yfirhalninguna þó sambærileg því 

sem við sjáum í kvikmyndum um ill börn. Í myndum sem fást við illsku sem kemur til 

vegna einhvers utanaðkomandi fer barnið úr því að vera venjulegt í það að vera 

ógnvekjandi. Síðan fær það aðstoð einhvers utanaðkomandi (oft prests eða særingamanns) 

til að komast til baka í upprunalegt ástand.
52

 Særingamennirnir í The Exorcist eru því að 

vissu leyti að veita Regan yfirhalningu á bæði hegðun og útliti, þar sem illi andinn hefur 

tekið yfir hvort tveggja. Rangt verður rétt, óhreint verður hreint og áhorfandinn upplifir létti 

                                                 
51

 Greinina er að finna í safnriti Karen J. Renner, The ‘Evil Child‘ in Literature, Film and Popular Culture, bls. 
173-187. 
52

 Fowler, Catherine og Kambuta, Rebecca. „Extreme Human Makeovers: Supernanny, the Unruly Child, and 
Adulthood in Crisis“. Bls. 173-175. 

Mynd 2: Esther úr Orphan í upphafi og lok myndar. 

Mynd 3: Lola úr The Loved Ones í upphafi og lok myndar 
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vegna þess að hættuástandinu hefur verið aflýst og barnið þarf ekki að deyja. Það er hægt 

að temja illskuna.  

Þessu er þó öfugt farið í kvikmyndum sem snúa að innri illsku, sú illska er í flestum 

tilfellum varanleg og ótemjanleg. Börnin eru venjuleg og sakleysisleg meiri hluta 

myndarinnar þar til þau óhreinkast í lokin, þegar sem þau réttilega ættu að læknast af 

ástandinu. Þó tekst ekki að gera neina leiðréttingu á illskunni og barnið verður að deyja. 

Þrátt fyrir það að barn hafi þurft að deyja þá veldur það ekki jafnmiklum óhugnaði þar sem 

barnið gat ekki tilheyrt samfélaginu. Áhorfandanum er veittur léttir með því að vandinn er 

útskýrður og því eru þessháttar sögulok réttlætt. Slíkur léttir veldur því að áhorfandinn 

fagnar jafnvel frekar dauða illa barnsins fremur en að syrgja það. Léttirinn í Orphan felst í 

því að Esther reynist fullorðinn geðsjúklingur.
53

 Áhorfendur þurfa rökrétta skýringu á 

hegðun barnsins til þess að þeir geti yfirgefið kvikmyndahúsið sáttir og dauði barnsins má 

ekki koma áður en slík lausn hefur fundist og barnið er laust undan öllum ummerkjum 

sakleysisins.
54

 Í The Bad Seed felst léttirinn í því að ástand Rhodu er ættgengt en ekki 

sjálfsskapaður vandi. En áhugavert er að þegar upp er staðið má í langflestum tilfellum 

rekja illsku barnanna til einnar og sömu ástæðunnar, sem eru foreldrarnir. 

 

 

4. Ímynd foreldra og önnur áhrif  

Ímynd foreldra í hrollvekjum um ill börn er almennt mjög slæm, og í raun í hrollvekjum 

yfir höfuð.
55

 Ímynd fjölskyldunnar er áhugavert þema þegar bornar eru saman kvikmyndir 

sem fjalla um illsku sem kemur frá utanaðkomandi afli og svo innri illsku. Samkvæmt 

Karen J. Renner eiga margar kvikmyndir sem fjalla t.a.m. um andsetin börn það 

sameiginlegt að illi andinn sé tilkominn vegna fjölskylduvandamála. The Exorcist er gott 

                                                 
53

 Wandless, William. „Spoil the Child: Unsettling Ethics and the Representation of Evil“. The ‘Evil Child‘ in 
Literature, Film and Popular Culture. Bls. 83. 
54

 Góð dæmi um þetta eru sambærileg  lokaatriði í The Ring 2 (2005, Hideo Nakata) og Orphan. Þegar 
mæðurnar í kvikmyndunum standa andspænis illu börnunum (Samöru í The Ring og Esther í Orphan) í lokin 
reyna þau að hverfa einu sinni enn til fyrra sakleysis og með því reyna að plata „mæður“ sínar til að hlífa 
þeim. Í báðum kvikmyndunum hugsa mæðurnar sig um í stutta stund en myrða stúlkurnar síðan með 
lokaorðunum „I‘m not your fucking mommy“. Þar með eru endalokin fullnægjandi í þeim myndum, börnin 
voru orðin óhrein og höfðu framið of slæma glæpi til að gera lifað.  
55

 Foreldraímyndin í annarskonar hrollvekjum er ekki síður slæm en í hrollvekjum sem snúast um foreldra 
vondra barna. Í slægjunni eru foreldrar gagnslaust afl sem standa máttlausir gagnvart ógninni sem myrðir 
unglingana þeirra. Í A Nightmare on Elm Street eiga morðin sér stað í draumum ungmennanna, fjarri 
foreldrum, og í Friday the 13th eru ungmennin  stödd í sumarbúðum, einnig fjarri foreldrum. Í 
pyntingarmyndinni er nokkuð algengt þema að börnum sé rænt og séu jafnvel drepin og foreldrar hefni fyrir 
þau. Í frönsku myndinni Les 7 jours du talion (2010, Daniel Grou) er lítil stúlka myrt á leið í skólann og faðir 
hennar, sturlaður af sorg, hefur upp á morðingja hennar og pyntar hann til dauða. Í Srpski Film (2010, Srdjan 
Spasojevic) lendir sonur aðalpersónunnar í svo slæmum hremmingum vegna atvinnu föðurs síns að faðirinn 
getur ekki leyft syni sínum að lifa af með slíka lífsreynslu á  bakinu svo hann myrðir hann. 
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dæmi um slíkt.
56

 Regan á fráskilda foreldra og faðir hennar er algjörlega fjarlægur í 

myndinni. Móðir hennar vinnur mikið úti svo Regan virðist oft vera eftirlitslaus á kostnað 

vinnu móður sinnar.
57

 Þegar djöfullinn nær bólfestu í líkama Regan neyðist móðir hennar 

til þess að snúa aftur til heimilisins, sinna hlutverki heimavinnandi húsmóður og gæta 

dóttur sinnar. Í lok myndarinnar hefur hún snúið baki við starfsframanum og Regan snýr 

aftur til síns upprunalega sakleysis. Úr þessu má lesa að spillingu barns megi hindra með 

réttri umsjá foreldra sé hún veitt þeim nógu tímanlega. Ef barnið er vanrækt eða hlýtur litla 

sem enga athygli frá foreldrum getur farið illa fyrir því rétt eins og kom fyrir Regan þar 

sem hún komst eftirlitslaus í andaglas og fór sér að voða. Hefði móðir hennar verið til 

staðar fyrir hana þá hefði jafnvel verið hægt að forðast þessa atburði. Vanræksla 

móðurinnar er þarna álitið meira vandamál en skortur á samskiptum föður og dóttur.
58

  

Þegar fleiri dæmi eru skoðuð kemur í ljós að þetta er algengt stef innan 

sambærilegra kvikmynda. Nýleg mynd sem endurtekur þemað um brotna fjölskyldu er The 

Possession en þar verður hin unga Em fyrir barðinu á djöflinum. Líkt og Regan þá eru 

foreldrar Em einnig fráskildir en þau eru þó bæði til staðar í lífi dóttur sinnar. Miklar deilur 

eru þó á milli þeirra sem barnið verður oft vitni að, og Em lifir í þeirri von að einhvern 

daginn taki þau saman aftur. Þegar djöfullinn tekur sér bólfestu í Em verða foreldrarnir að 

vinna saman gegn ógninni til þess að bjarga dóttur sinni og að lokum tekst það. 

Foreldrarnir taka saman aftur og Em verður hún sjálf á ný. Það er því ljóst að djöfullinn, 

eða utanaðkomandi aflið sem hertekur barnið, er til þess að leiðrétta ástand sem er ekki eins 

og það ætti að vera og þar sem eru fjölskyldubrestir tekst illum anda að lauma sér inn.
59

 

Hrollvekjur sem fjalla um innri illsku gera þetta á frábrugðinn hátt, en innan þeirra má þó 

finna endurtekin stef varðandi sýn á fjölskylduna. Í stað þess að illskan verði til þess að 

laga ástand eða sameina fjölskyldur á ný þá verður innri illskan til þess að fjölskyldur 

brotna og ástand versnar. Í Orphan verður koma Esther inn í fjölskylduna til þess að 

faðirinn deyr og móðirin situr ein eftir með börnin og í The Bad Seed endar móðirin í 

lífshættu.
60

 Þetta stef er endurtekið í sífellu í kvikmyndum um ill börn, og það er afskaplega 
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 Renner, Karen J. „Evil Children in Film and Literature: A Brief History“. Bls. 9. 
57

 Í skáldsögunni The Exorcist er meira gert úr eftirlitsleysi Regan en í kvikmyndinni.  
58

 Renner, Karen J. „Evil Children in Film and Literature: A Brief History“. Bls. 9-10. 
59

 Þetta er tilfellið hjá mörgum andsetnum börnum kvikmyndanna. Nell úr The Last Exorcism kemur t.d. frá 
heimili fráskilinna foreldra og fjarlægrar móður. Einnig eru heimilsaðstæður í spænsku kvikmyndinni La 
posesión de Emma Evans ekki uppá það besta og The Devil Inside (2012, William Brent Bell) segir frá ungri 
konu sem á andsetna móður. 
60

 Annað dæmi um kvikmynd sem sýnir þetta vel er Home Movie sem er byggð upp eins og safn 
fjölskyldumynda sem foreldrar tveggja barna hafa tekið. Fjölskyldan lítur út fyrir að vera hin fullkomna 
bandaríska fjölskylda sem vill allt fyrir börnin sín gera en frávikið þar eru börnin sjálf sem fremja hvert 
voðaverkið á fætur öðru sem byrjar með drápum á gæludýrum þeirra. Að lokum myrða börnin foreldra sína. 
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erfitt að finna dæmi um slíkar myndir þar sem fjölskyldan endar heil að lokum.
61

 Þetta er 

einnig það sem er óhugnanlegt við börn sem búa yfir innri illsku, þetta er ekki ástand sem 

hægt er að laga því yfirhalningin virkar ekki. Það sem er einnig áhugavert er að þema þeirra 

mynda sem skoðaðar voru var ekki einungis það að fjölskyldurnar sundruðust eða foreldrar 

létu lífið heldur mátti í flestum tilvikum rekja orsakir illskunnar beint til foreldra og 

uppeldis.  

Í Orphan er móðirin óstöðugur óvirkur alkóhólisti og faðirinn hafði átt í 

ástarsambandi við aðra konu. Þetta skapar skort á trausti og óstöðugleika innan 

fjölskyldunnar sem gerir Esther auðveldara fyrir að ná sínu fram. The Loved Ones og 

Seconds Apart sýna báðar hegðun barna sem fékk að ganga of langt, í The Loved Ones 

gegnir pabbi Lolu því sem hann er beðinn um að gera, hvort sem það er að kaupa á hana ný 

föt eða útvega henni strákinn sem hún er hrifin af hverju sinni sem minnir óneitanlega á 

ofdekrun barns. Í Seconds Apart voru foreldrarnir ekki nógu fljótir að grípa inn í óeðlilega 

hegðun tvíburasona sinna svo hún gengur svo langt að þeir stjórna þeim algjörlega. Þessi 

dæmi sýna hegðun sem hefði þurft að grípa inn í fyrr og hefði þá jafnvel verið hægt að 

laga, þó svo að slík dæmi innan hrollvekjunnar séu ef til vill ögn ýkt.
62

 Hér kemur 

umræðan um yfirhalninguna upp aftur þar sem sú hegðun sem börnin eru að sýna í þessum 

myndum er ótemjanleg, þegar „óþekktin“ og spillingin er svona langt gengin verður hún 

óafturkræf.
63

 Börnin endurspegla það uppeldi og þá siði sem má álykta að þau hafi hlotið í 

sínu uppeldi og myndirnar gefa það sterklega í skyn að umhverfið geti auðveldlega spillt 

barninu.
64

 Þetta eru dæmi sem mætti jafnvel setja í sama flokk og endalokin á Orphan, 

einhverskonar útskýring á hegðun barnanna. Slæmt uppeldi og alvarleg atvik úr æsku eru 

vissulega útskýring á illri hegðun en þá vaknar spurning um það hvort það sé í raun léttir 

fyrir áhorfendur þar sem foreldrarnir eru líka sekir. Og með þeim rökum mætti jafnvel 

halda því fram að kvikmyndir um ill börn fjalli í raun um illa eða vanhæfa foreldra, ef það 

er ályktað sem svo að börnin læri það sem fyrir þeim er haft. Skilaboðin sem má lesa úr því 

eru þau að foreldrar og aðrir verði að vera varkárir í því hvernig komandi kynslóð er alin 

upp.
65

 Þennan boðskap má lesa úr myndum allt frá The Bad Seed upp til kvikmynda sem 
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eru að koma út í dag og margar kvikmyndir minna ítrekað á það að núverandi kynslóð ber 

ábyrgð á þeirri næstu. 

Margar hrollvekjur minna einnig á það að foreldrahlutverkið er ákaflega strembið 

og jafnvel ekki svo eftirsóknarvert þegar upp er staðið, sérstaklega ef viðkomandi hefur 

ekki styrk til að takast á við það.
66

 Það er í raun sjaldnast heppileg staða að vera foreldri í 

hrollvekju. Í þeim kvikmyndum sem fjallað hefur verið um hér sjást eingöngu þjakaðir 

foreldrar sem eiga það á hættu að vera myrtir af eigin afkvæmum og það þykir ekki síður 

slæmt að langa í barn, samanber kvikmyndir eins og Á l‘intérieur (2007, Alexandre 

Bustillo, Julien Maury) og Grace.
67

 Barnagæsla getur líka verið dauðans alvara eins og sést 

í House of the Devil og When a Stranger Calls.
68

 Þessi grein kvikmynda er stöðugt að gefa 

það í skyn að barneignir og barnagæsla sé vandasamt verk og að ekki megi mikið fara 

úrskeiðis ef ekki á að ala upp kynslóð ógæfufólks. Slíkt hefur einnig verið sýnt með þeirri 

tilhneigingu að taka gamlar myndir og búa til forsögu þekktra morðingja 

kvikmyndasögunnar sem útskýrir það hvers vegna þeir urðu vondir.
69

 Í endurgerð af 

Halloween (2007, Rob Zombie) er t.d. stórum hluta kvikmyndarinnar varið í að sýna frá 

slæmri æsku morðingjans Michael Myers og fjölskylduástand hans er skýrt. Forsögur á 

borð við þessa allar bresti í uppeldi og hroðalega atburði úr æsku.
70

 Þessar sögur sýna fram 

á það hvað gerist ef frávik sleppur í gegn eða barn hlýtur slæmt uppeldi og hverjar 

afleiðingar verða ef illa aflinu er ekki eytt þegar tækifæri gefst. Einnig eru til kvikmyndir 

sem sýna illsku foreldra á mjög bókstaflegan hátt þar sem börnin eru fórnarlömb þeirra.
71

  

 

 

5. Samtíminn 

Þegar horft er til samtímans sést að þær viðvaranir sem hrollvekjur um börn og foreldra 

endurspegla eru vel þess virði að skoða. Ótti við næstu kynslóð hefur verið til staðar lengi 

og ekki síst ótti þess að barnæskan sé í hættu þar sem mörkin á milli barnæskunnar og 

fullorðinsáranna færast sífellt nær hvort öðru. Umræða hefur einnig verið á lofti um að með 
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hraðri tækniþróun og veraldarvefnum hafi æskan tekið miklum breytingum og að slíkar 

framfarir geti orðið til þess að spilla henni. Þetta er svo allt saman á ábyrgð foreldranna því 

það er undir þeim komið hvaða afþreyingu þau bjóða börnum sínum upp á.
72

 Spjaldtölvur 

eru orðnar viðurkennt hjálpargagn í mörgum skólum og snjallsímamenningin er að tröllríða 

öllu þar sem meira að segja er hægt að fá viðbætur (e.applications) í slík tæki sem henta 

ungabörnum. Rómantísku hugmyndirnar um barnsækuna eru úreltar sem veldur auknum 

áhyggjum.  

Aukningu á hrollvekjum um ill börn má einnig rekja til nýlegra atburða þar sem 

börn og unglingar eiga í hlut. Það eru ekki einungis hrollvekjurnar sem taka á þessum 

málum og í því ljósi er kvikmyndin We Need to Talk About Kevin vel fallin til skoðunar. 

Myndin er  byggð á samnefndri bók Lionel Shriver frá árinu 2003.
73

 Þetta er dramamynd, 

ekki hrollvekja, en hún inniheldur þó sömu þemu og margar hrollvekjur um sama efni gera, 

en þó á hógværari og raunsærri hátt. Kvikmyndin er brotakennd frásögn móður siðblinds 

drengs. Frásögnin skiptist á milli atvika frá uppvaxtarárum sonar hennar Kevin og þess sem 

er að gerast í samtímanum þegar Kevin er bakvið lás og slá fyrir það að hafa ráðist inn í 

skólann sinn með boga og skotið nokkra samnemendur sína til bana. Í uppvextinum kemur 

Kevin illa fram gagnvart móður sinni og systur og sú hegðun byrjar þegar hann er ungabarn 

og vindur síðan upp á sig eins og snjóbolti þar til hann fremur stærsta glæpinn sinn sem eru 

skólamorðin.  

Persónueinkenni Kevins eru svipuð og sjást í Orphan, The Bad Seed og 

sambærilegum hrollvekjum. Hann sýnir föður sínum ekki sína slæmu hlið svo faðirinn trúir 

móðurinni ekki þegar hún efast um að hegðun Kevins sé eðlileg. Hann notar óviðeigandi og 

stuðandi orðbragð, ögrar foreldrum sínum og er einangraður félagslega. We Need To Talk 

About Kevin fellur vel inn í umræðu og atburði samtímans hvað varðar skotvopnaárásir í 

skólum en á undanförnum áratug hafa tugir byssuárása átt sér stað innan veggja bandarískra 

skóla og í mörgum tilfellum eru það ungir nemendur sem ráðast að samnemendum og 

kennurum.
74

 Síðasta slíka atvikið átti sér stað þann 14.desember 2012 í Sandy Hook 
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skólanum í Connecticut. Þar létu 20 börn og 8 fullorðnir lífið.
75

 Voðaverkum sem þessum 

hefur farið fjölgandi og verið mikið í fjölmiðlum að undanförnu. Þetta vilja sumir rekja til 

aukinnar birtingar á ofbeldi í miðlum sem höfða til ungs fólks s.s. kvikmyndum, 

tónlistarmyndböndum og tölvuleikjum. Rannsóknir á ofbeldi í slíkum miðlum hafa leitt það 

í ljós að það eigi þátt í því að ýta undir árásargjarna hegðun ungmenna, bæði til skamms og 

langs tíma. Einnig hafa rannsóknir sýnt það að ungt fólk nú til dags eyðir meiri tíma en 

góðu hófi gegnir í slíka afþreyingu og sé stór hluti af neytendum hennar.
76

   

Börn og unglingar eru sérstaklega áhrifagjarn markhópur og því ætti ekki að þurfa 

að koma á óvart að þegar slíkur hópur neytir afþreyingarinnar í óhófi getur það haft slæmar 

afleiðingar í för með sér. Slæmt orðbragð er ein afleiðingin og ógnandi hegðun í garð vissra 

aðila er eitt einkenni sem ungmenni geta sýnt sem og lygar sem koma í veg fyrir það að 

barnið lendi í vandræðum. Líkamleg árásargirni er einnig eitt af einkennunum, svo sem að 

hrinda, ýta, og slást.
77

 Þessi hegðun einkennir persónurnar í öllum þeim kvikmyndum sem 

fjallað hefur verið um hér að framan, óviðeigandi orðbragð, ógnun og hagræðing á 

sannleikanum. Rhoda, Esther, Lola og fleiri persónur myndanna sína einnig af sér 

ofbeldisfulla hegðun sem byrjar á smávægilegu atviki, eins og hrindingum, sem vindur 

sífellt upp á sig. Foreldrarnir hafa mikið að segja í þessu þar sem það er á þeirra ábyrgð að 

stjórna aðgengi barna að óæskilegu efni inni á heimilinu. Foreldrar þurfa að gera börnum 

sínum ljóst hvers eðlis slík afþreying er og búa til reglur innan heimilisins svo barnið 

skaðist ekki af því og ljóst er að ábyrgð þeirra að þessu leyti er mikil.
78

  

En þó er ábyrgðin ekki alfarið á herðum foreldranna þar sem óviðeigandi efni er oft 

markaðssett fyrir börn og gert spennandi í þeirra augum. Eftir að skotárásin í Sandy Hook 

átti sér stað jókst gagnrýni á fjölmiðla og sagt var m.a. að þeir sýndu morð og dauða eins 

og léttmeti og brandara sem væri svo kallað „skemmtun“. Skiptar skoðanir eru á því hvort 

ofbeldi í fjölmiðlum, og þá sérstaklega Hollywood iðnaðurinn, geti orðið til þess að gera 

barn illt en rannsóknirnar sýna þó að það getur vissulega haft áhrif til hins verra.
79

 Ofbeldi 

er í ríkum mæli fyrir framan augun á börnum og unglingum og oft er hasar beinlínis 

markaðssettur fyrir þau. Hvort sem það eru myndir um ofurhetjur sem börn taka sér til 

fyrirmyndar og bjóða upp á mikilfengleg og flott bardagaatriði, teiknimyndir sem sýna 

ofbeldi á lúmskan hátt eða mis-saklausir tölvuleikir sem snúast á einn eða annan hátt um að 

drepa óvininn, þá er ofbeldi víða í umhverfi barna, hvort sem kosið er að koma auga á það 
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eða ekki. Stjörnum eða persónum sem börn líta upp til er stillt upp á þann hátt sem oft 

reynist ekki góð fyrirmynd fyrir þau. Nýlegt dæmi þess efnis er kvikmyndin Spring 

Breakers (2013, Harmony Korine) sem skartar tveimur þekktum barnastjörnum. 

Leikkonunum er still upp á efnislitlum sundfötum með byssu framan á auglýsingaspjöldum 

myndarinnar. Hrollvekjur eru aldrei markaðssettar fyrir börn. Stiklur (e.trailer) slíkra 

mynda eru ekki sýndar á undan barna- og fjölskyldumyndum líkt og stiklur sumra 

hasarmynda. Sem dæmi má nefna það að stiklu úr hrollvekjunni Sinister mátti ekki sýna í 

sjónvarpi hérlendis fyrr en eftir klukkan 21:00 á kvöldin en á sama tíma mátti spila stiklur 

byssumynda allan daginn.  

 

 

Niðurstaða 

Barna- og foreldrahrollvekjan minnir áhorfendur mikið á það hversu mikil áhrif 

utanaðkomandi þættir og ofbeldi í fjölmiðlum getur haft, en það liggur viss kaldhæðni í því 

að miðillinn sjálfur, sérstaklega hrollvekjan, skuli stanslaust slá varnagla þessa efnis og 

senda slík skilaboð á svo afgerandi og ýktan hátt. Sambærileg atriði eru í Home Movie og 

We Need To Talk About Kevin sem sýna þetta glögglega. Í We Need To Talk About Kevin 

sést Kevin spila hasartölvuleik með föður sínum og stuttu síðar fremur hann skemmdarverk 

í herbergi móður sinnar. Stuttu síðar í myndinni er atriði þar sem móðir Kevins les fyrir 

hann sögu fyrir háttinn og Kevin sýnir móður sinni í fyrsta skipti væntumþykju. Í Home 

Movie sjást illu systkinin spila tölvuleik með vini sínum og stuttu síðar koma foreldrarnir 

að börnum sínum í trjákofa þeirra þar sem þau hyggjast myrða vin sinn. Áður var sýnt 

atriði þar sem faðir þeirra las sögu fyrir þau og sama umhyggja var til staðar og í We Need 

To Talk About Kevin. Sögustundirnar eru einu atriðin í þessum kvikmyndum þar sem 

einhver ummerki um nánd barnanna og foreldra þeirra eru sýnd og í báðum kvikmyndum 

fremja börnin voðaverk í kjölfar þess að spila tölvuleik.
80

  

Mörg önnur sambærileg dæmi finnast í hrollvekjum um ill börn sem gefa það í skyn 

að þessir miðlar eigi þátt í því að spilla sakleysi barnanna. Í kvikmyndinni Sinister drepur 

yngsta dóttir þekkts spennusagnarithöfunds fjölskyldu sína eftir að ítrekað hefur verið bent 

á það í myndinni að faðirinn fari óvarlega með óhugnanlega myndbúta og aðrar heimildir 

fyrir bækur sínar innan um börnin. Í Seconds Apart taka tvíburabræðurnir upp öll morð sem 

þeir fremja og horfa síðan á þau til að læra af þeim fyrir næsta morð. Asíska hrollvekjan 

gengur ef til vill lengst í því að gagnrýna tækniframfarir, fjölmiðla og slæm áhrif þeirra en í 
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kvikmyndinni Ringu horfir sonur aðalpersónunnar (sem er oft eftirlitslaus vegna mikillar 

vinnu móðurinnar) á lífshættulegu myndbandsspóluna sem verður öllum að bana. Einnig 

eru öll raftæki banvæn í hrollvekjunni Pulse (2001, Kiyoshi Kurosawa) og farsímar valda 

dauða í One Missed Call (2003, Takashi Miike). Einnig er áhugavert að skoða hrollvekjuna 

út frá aukinni opinberri umræðu um einelti og sjálfsmorð barna og unglinga í kjölfar slíkra 

atburða. Það sem Orphan, The Bad Seed, The Loved Ones og Seconds Apart eiga það t.d. 

allar sameiginlegt er að illu börnin eru félagslega útskúfuð og þau ráðast einnig öll á 

bekkjarsystkini sín eftir að hafa upplifað einhverskonar ögrun frá þeim. Einnig eru til 

margar hrollvekjur sem fjalla sérstaklega um fórnarlömb eineltis sem hefna sín á 

bekkjarsystkinum sínum á ofbeldisfullan hátt.
81

  

Þegar upp er staðið kemur það í ljós að hrollvekjur um ill börn og innri illsku taka á 

raunverulegum málefnum sem eru oft dulbúin á bakvið blóðslettur og skrímsli. Á meðan 

The Bad Seed, Orphan, Seconds Apart og The Loved Ones einblína á vandamál í æsku og 

gagnrýna mistök foreldra þá bendir We Need To Talk About Kevin á vandamál tengd 

samfélaginu og tíðarandanum almennt. Einnig tengist unglingahrollvekjan (slægjan) þeim 

félagslegu hættum sem steðja að unglingum eins og ofbeldi, sjálfsvíg o.fl.
82

 Óhreinindi, 

óhugnaður og óeðlileg hegðun er því notuð til þess að undirstrika það að verið sé að benda 

á óheilbrigt ástand. Kvikmyndirnar sýna fram á það að umhverfið, samfélagið, foreldrar, 

skóli o.fl. eiga stærstan þátt í því að móta frávikin og úrhrökin sem enda síðan í útskúfun og 

þrátt fyrir að aðstæður þessara kvikmynda séu oft ekki raunsæjar þá eru vandamálin sem 

tekist er á við raunsæ. Efniviðurinn er ekki aðlaðandi eða heillandi eins og hasarmyndir láta 

ofbeldi oft á tíðum líta út fyrir að vera. Hrollvekjan hræðir áhorfendur og sýnir þeim oft 

sláandi hluti sem hjálpa til við að koma því til skila að um alvarlegt ástand sé að ræða og 

sýna okkur ýkta birtingarmynd með málefnalegum undirtexta um það sem við viljum ekki 

sjá hjá komandi kynslóðum. Hrollvekjur um ill börn sýna okkur hvernig við eigum ekki að 

ala börnin okkar upp, hvernig við eigum ekki að koma fram við náungann og hvernig hinir 

ýmsu utanaðkomandi þættir geta valdið börnum og fullorðnum miklum skaða ef óvarlega 

er farið. Þessar kvikmyndir segja okkur hvernig við eigum að passa upp á það að við séum 

ekki að ala af okkur kynslóð úrhraka og hún hefur í langflestum tilfellum boðskap sem 

margir mættu taka til sín. 
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