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Útdráttur 
 
Tilgangur og markmið þessarar ritgerðar er að skoða hið svokallaða aukasjálf. Leitast 

verður við að svara þeirri rannsóknarspurningu um það hvernig aukasjálfið verður til 

og hvernig það er notað. Til þess að svara þeirri spurningu skoða ég kenningar 

sálgreinandans Sigmund Freud sem snúa að hvataorku, tek viðtal við listamanninn 

Tolla um viðhorf hans til aukasjálfs og skoða einnig birtingarmyndir aukasjálfsins í 

tónlist, kvikmyndum og bókmenntum. Ritgerðinni er skipt í þrjá meginkafla. Í upphafi 

er fjallað almennt um aukasjálfið og það skoðað út frá kenningum Sigmund Freud. 

Annar kafli inniheldur viðtal við listamanninn Tolla um viðhorf hans til aukasjálfsins. 

Jafnframt verður skoðað hvernig aukasjálfið hefur verið notað í hip hop menningu. Í 

öðrum kafla verður fjallað um hip hop listamanninn Daniel Dumile, hans fjölmörgu 

auksjálf með því markmiði að draga fram uppruna þeirra, tilgang, innblástur og þá 

merkingu sem býr þar að baki. Í þriðja og síðasta kafla ritgerðarinnar verður fjallað 

um fleiri dæmi aukasjálfsins sem þykja kunnug okkar samtíma. Niðurstöður gefa til 

kynna að aukasjálfið sé aðferð til þess að endurfæðast inn í nýja veröld. 
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Inngangur 
 
Á hverri krónu eru tvær hliðar og það sama má segja um mannfólkið. Sagt hefur verið 

að allir hafi aukasjálf innra með sér, en það er oft á tíðum falið og ómótað svo það 

getur verið erfitt að finna það. Önnur hliðin er sjálfið og á hinni hliðinni er falið sjálf 

sem kallast aukasjálf. Oft er talað um að fólk sem noti aukasjálf lifi tvöföldu lífi eða 

hafi fleiri en eitt sjálf þ.e.a.s. sá sem þú ert frá degi til dags, til dæmis í vinnunni eða 

skólanum. Hin hliðin inniheldur aukasjálfið sem endurspeglar þína raunverulegu hlið. 

Tilgangur og markmið þessarar ritgerðar er að skoða hið svokallaða aukasjálf. Leitast 

verður við að svara þeirri rannsóknarspurningu um það hvernig aukasjálfið verður til 

og hvernig það er notað. Til þess að svara þeirri spurningu skoða ég kenningar 

sálgreinandans Sigmund Freud sem snúa að hvataorku, tek viðtal við listamanninn 

Tolla um viðhorf hans til aukasjálfs og skoða einnig birtingarmyndir aukasjálfsins í 

tónlist, kvikmyndum og bókmenntum. 

Ástæðan fyrir því að ég valdi þetta viðfangsefni er sú að ég hef sjálfur notast við 

aukasjálf frá því að ég byrjaði að stunda listsköpun. En þrátt fyrir það hef ég aldrei 

almennilega skilið afhverju ég nota aukasjálf og aldrei vitað hvað það er í raun og 

veru. Í ljósi þess fannst mér áhugavert að skoða viðfangsefnið betur í von um að 

öðlast frekari skilning á því. 

Ritgerðinni er skipt í þrjá meginkafla. Í fyrsta kafla er fjallað almennt um 

aukasjálf og hvaðan við þekkjum það í dag. Þá verður ljósi varpað á aukasjálfið út frá 

kenningum Sigmund Freud. Við skrif þessarar ritgerðar var tekið viðtal við 

listamanninn Tolla um viðhorf hans til aukasjálfsins og verður gert grein fyrir því 

viðtali. Einnig verður leitast eftir því að skoða hvernig aukasjálfið hefur verið notað í 

hip hop menningu.  

Í öðrum verður líf hip hop listamannsins Daniel Dumile skoðað, en hann hefur 

fjölmörg aukasjálf. Þá tek ég fyrir aukasjálfin MF DOOM, Viktor Vaughn, King 

Geedorah og Madvillain. Tilgangur aukasjálfana verður skoðaður, hvaðan hann fær 

innblástur fyrir listsköpun sinni og hvernig hann notar aukasjálfin. Daniel hefur vakið 

mikla athygli í hip hop senunni vegna þess að hann kemur aldrei fram opinberlega án 

þess að hafa grímu fyrir andlitinu. Gríman er ekki bara einhver gríma, heldur hefur 

hún mikla merkingu sem einnig verður fjallað um. 

Við skrif ritgerðarinnar vaknaði áhugi á því að skoða fleiri dæmi um 

birtingamyndir aukasjálfsins og varpar þriðji og síðasti kafli ritgerðarinnar ljósi á 
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þekktar og kunnuglegar birtingamyndir aukasjálfsins. Þar verður fjallað um 

aðalpersónu sjónvarpsþáttanna Breaking Bad sem heitir Walter White. Walter á sér 

aukasjálfið Heisenberg og mun ég skoða sögu hans, hvernig aukasjálfið varð til og 

hvernig notkun hans er á því. Einnig mun ég fjalla um rithöfundinn J.K. Rowling sem 

er einn þekktasti rithöfundur okkar samtíma, en hún er þekktust fyrir skáldsögur sínar 

um Harry Potter. 
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1. Aukasjálf 
 

Aukasjálf eins og við þekkjum það í dag má rekja áratugi ef ekki aldir aftur í tímann.  

Sagt er að fólk sem notfærir sér aukasjálf lifi tvöföldu lífi eða hafi tvær hliðar. Önnur 

hliðin inniheldur sjálfið og hin hliðin aukasjálfið.1 Fjöldi fólks samfélagsins notar 

aukasjálf og sækir það oft á tíðum sinn innblástur nokkra áratugi aftur í tímann eða til 

áranna 1938-39 þegar fyrstu myndasögublöðin sem innhéldu ofurhetjurnar Superman 

og Batman litu dagsins ljós.2 Í myndasögunum um Batman notar maður að nafni 

Bruce Wayne aukasjálfið Batman til að fá útrás vegna slæmra bernskuminninga og til 

að takast á við hræðslu sína á leðurblökum.3 Ungur að aldri missti Batman foreldra 

sína, þar sem hann horfði á þau vera drepin fyrir framan nefið á sér. Í gervinu er hann 

sá sami – en samt annar. Hugsunarhátturinn breytist, ákvarðarnir hans verða öðruvísi. 

Og tekur aukasjálfið jafnvel yfir líf hans með tímanum og verður Batman þá sjaldnar 

Bruce Wayne. 

Hræðsla sem manneskja upplifir í barnæsku er eitt af þekktustu 

grundvallaratriðum sálfræðinnar. Á einhverjum tímapunkti í lífinu finnur manneskja 

fyrir mikilli hræðslu eða óöryggi, en heldur lífinu áfram og gerir í kjölfarið 

ýmisskonar hluti í von um að sigrast á óttanum. Sagan um Batman segir til dæmis frá 

manni að nafni Bruce Wayne sem lærir ungur að aldri að öryggi er aðeins tímabundin 

tilfinning. Hann áttaði sig þá á því að hann yrði ekki alltaf öruggur og því tók hann 

óöryggið í sínar hendur og leitast við að breyta því í öryggi með aukasjálfinu.4 Í tilviki 

Bruce Wayne setur hann upp grímu og verður annar en hann er dagsdaglega. Og nafn 

hans verður þá einnig annað. 

Sálgreinandinn Sigmund Freud skrifaði um orkuna sem sprettur upp 

einhversstaðar inni í lífverunni og hann kallaði hvataorku. Orkan leitar sér útrásar í 

atferli okkar. Sálfræðingarnir Hörður Þorgilsson og Jakob Smári útskýra hana í 

Sálfræðibókinni með þessum orðum: 
Freud talaði um orku sem sprettur upp einhvers staðar inni í lífverunni — 
hvataorku. Þessi orka leitar sér útrásar í atferli. Hlutverk sálarlífsins er að 
verulegu leyti að dreifa þessari orku, umbreyta henni í samfélagslega 
viðurkennt form. Jafnframt þessu teljast flestar sálkönnunarkenningar til 

                                                
1 Galperina, Marina, „10 Famous Artists' Fascinating Alter-Egos“ á Flavorwire, 26. mars 2012, sótt 10. 
desember 2014, http://flavorwire.com/272094/famous-artists-greatest-alter-egos/3 
2 Sharon L. Cohen, History Of Comic book Super heros, Mania.com, sótt 3. nóvember 2014,	  
http://www.mania.com/history-comic-book-superheroes_article_116423.html	  
3 Smith, Steven, Batman Unmasked, heimildamynd, Prometheus Entertainment, Bandaríkin, 2008.	  
4 Smith, Steven, Batman Unmasked, Prometheus Entertainment, 2008.	  
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svokallaðra spennufallskenninga, þ.e. markmiðið sé að lækka orkuspennu 
við útrás hennar. Nú er um margvíslega orkustrauma að ræða; mismunandi 
gerðar, mismikið umbreytta eða frumstæða. Allir þessir orkustraumar 
innihalda hugsun, auk tilfinninga og birtist hún í hugarflugi, draumum o.fl. 
Milli þessara strauma, sem kunna að hafa ólík markmið, verða hæglega 
árekstrar sem einstaklingurinn upplifir sem kvíða, hræðslu eða geta þeir 
komið fram í sjúklegum einkennum eða vanlíðan. Hlutverk meðferðar við 
þessu er að stórum hluta í því fólgið að aðstoða hinn stjórnandi hluta 
sálarlífsins (sjálfið) við að leysa þessa árekstra eða togstreitu og greiða 
þannig fyrir eðlilegri og þroskaðri orkuútrás.5 
 

Nú má velta því fyrir sér hvort notkun á aukasjálfi eins og Bruce Wayne nýtir sér það 

flokkist sem eðlileg eða þroskuð útrás vegna vanlíðunnar, kvíða eða hræðslu. Til 

dæmis að umbreyta tilfinningalegri orku innra með sér í ofbeldi er eitthvað sem fólk 

gerir sem hefur ekki stjórn á útrás sinni. Við borgum engin mánaðargjöld fyrir 

þennan orkugjafa eins og rafmagnið heima hjá okkur. Þessi orka er gefins, hún vex 

innra með okkur með tímanum og þurfum við að reyna að hafa stjórn á því í hvað 

orkan fer.  

Listamenn hafa tjáð tilfinningar sínar árum saman í verkum sínum, til dæmis í 

tónlist, myndlist, hönnun, dansi og öllu sem við kemur listsköpun.6 Mér datt í hug að 

ræða um aukasjálf við þekktan listamann á Íslandi og spyrja hann út í þetta fyrirbæri. 

Ég fór og hitti listamanninn Þorlák Kristinsson eða Tolla eins og flestir þekkja hann 

og spurði hann út í hvað aukasjálf er og hvernig það getur orðið til? Tolli sagði að 

aukasjálfið yrði til sem einskonar varnarviðbragð: 

 
Aukasjálf getur orðið til af ýmsum ástæðum, eins og við sjáum perlu 
móðurina. Þegar hún fær sandkorn inní skelina, inn í kjötið. Þá fer 
hún að verja sig með því að setja slím utan um sandkornið og úr 
verður perla, sem okkur finnst vera einn fegursti hlutur sem til er. Og 
þannig getur aukasjálf orðið til þegar menn eru að verja sig fyrir 
sársauka eða eru í einhverri afneitun á eitthvað innrasjálf sem menn 
eru ekki að geta dílað við, heldur verður afneitunin til þess að þú 
hleður ofan á sársaukan og úr verður skýnandi fallegur frontur sem 
menn lofa og prísa.7 
 

Tolli talar um móðurina sem fær sandkorn inní skelina og setur slím utan um 

sandkornið og úr verður perla. Hann útskýrir þetta á fallegan og skiljanlegan hátt. 

                                                
5 Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, Sálfræðibókin, 2. útgáfa, Höfundar og Mál og Menning, 
Reykjavík, 1993, bls. 628.	  
6 Galperina, Marina, „10 Famous Artists' Fascinating Alter-Egos“ á Flavorwire.	  
7 Tolli, Viðtal 1, 29. nóv, 2014.	  
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Stundum finnst mér aukasjálf geta verið eins og upphaf á einhverju nýju, nýtt líf eða til 

dæmis nýr ferill listamannsins. 

Hip hop senan er skemmtilegt dæmi um listform þar sem aukasjálf eru áberandi.8 

Graffiti er eitt af fjórum frumefnum hip hops og snýst það um að vera með dulnefni 

eða aukasjálf og gera nafnið sem mest áberandi á veggjum borgarinnar. Það sem getur 

verið áhugavert við þetta er að stundum veit enginn hvaða manneskja er á bak við 

nafnið sem gerir listamanninn dularfullan og spennandi.9  

Rapp er einnig eitt af fjórum frumefnum hip hops og er ríkt af skemmtilegum 

dulnefnum og aukasjálfum. Plötufyrirtækið Stones Throw Records er að öllum 

líkindum fremst í fararbroddi þegar kemur að aukasjálfum í hip hop senunni. Þar er 

taktsmiður sem ber nafnið Madlib og hefur hann gefið út plötur undir fjölmörgum 

aukasjálfum eins og til dæmis Quasimoto, Yesterdays New Quintet, Beat Konducta og 

Dj Rels. Eitt af hans stærstu verkefnum var verkefni milli hans og rappara sem heitir 

Daniel Dumile og var heiti verkefnisins Madvillain.10 

  

                                                
8 „The Best Rap Alter Egos“ á POTHOLES IN MY BLOG, 15. apríl 2013, sótt 9. desember 2014, 
http://potholesinmyblog.com/the-best-rap-alter-egos/ 
9	  Ahearn, Charlie,	  Wild Style, heimildarmynd, Wild Style, Bandaríkin, 1983. 
10 Broadway, Jeff, Our Vinyl Weighs a Ton: This Is Stones Throw Records, stuttmynd, Galting 
Pictures, Bandaríkin, 2013. 
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2. Daniel Dumile 
 
Daniel Dumile er bresk-amerískur hip hop listamaður sem fæddist í London á 

Englandi þann 9. janúar árið 1971 en fluttist svo til New York nokkrum árum síðar.  

Á þeim tíma sem Daniel ólst upp í Long Island í New York notaði hann tímann sinn 

til að lesa myndasögur, spila tölvuleiki og gera tónlist með aðstoð bróðir síns.11 Árið 

1985 keyptu þeir bræðurnir sér sæmilegar upptökugræjur12 og tónlistin tók smám 

saman völdin í lífi þeirra. Það að gera takta og rappa varð að einhverju mun meira en 

bara áhugamáli.13 Árið 1988 stofnuðu þeir bræðurnir (Daniel og Dingilizwe) 

hljómsveitina KMD eða Kausin Much Damage. Daniel kom þá fram undir nafninu 

Zev Love X og Dingilizwe bróðir Daniels undir nafninu Subroc. Nokkrum árum síðar 

skrifuðu bræðurnir undir plötusamning við útgáfufyrirtækið Elektra Records og hófu 

upptökur á sinni fyrstu hljómplötu sem bar heitið Mr. Hood. Eftir að þeir skrifuðu 

undir samninginn höfðu þeir breytt stefnu sinni sem hljómsveit og stóð KMD núna 

fyrir a positive Kause in a Much Damaged society. Þeir buðu einnig þriðja meðlim 

sveitarinnar velkominn sem kom fram undir nafninu Onyx The Birthstone Kid.  

Á þessum tíma var svokallað Jazzrapp í New York áberandi og var bjartsýni og 

gleði stór partur af því sem fjallað var um í lögunum. Hljómsveitir á borð við A Tribe 

Called Quest og De La Soul komu upp á yfirborðið og áttu þær stóran þátt í þessum 

stíl. 

Daniel bjó ennþá hjá foreldrum sínum á þessum tíma, þar sem hann smíðaði 

taktana fyrir hljómsveitina sína. Við og við tók hann að sér að klippa hár til að fá auka 

pening til að eiga í soðið. KMD gekk vel og gáfu þeir út sína fyrstu plötu árið 1991 

sem bar nafnið Mr. Hood. Platan var lífleg og hafði glaðlegan hljóm eins og mikið af 

hip hop tónlist í New York hafði á þessum tíma. Undirtektir plötunnar voru sæmilegar 

og endaði tónlistarmyndband við lagið þeirra Peach Fuzz hvorki meira né minna á 

MTV-tónlistarstöðinni. Tríóið fór í kjölfarið í tónleikaferðalög með tónlistarmönnum á 

borð við Queen Latifah, Digital Underground, Big Daddy Kane and 3rd Bass svo 

eitthvað sé nefnt. Stuttu seinna skildu foreldrar Daniels og þurfti hann að finna sér 

sína eigin íbúð til að búa í. Nú tóku við miklar breytingar í lífi hans, hann varð 

                                                
11	  Fuertes-Knight, Jo, „THE EVOLUTION OF MF DOOM“ á noisey.vice.com, 17. júlí 2013, sótt 25. 
október 2014, http://noisey.vice.com/blog/the-evolution-of-mf-doom-1	  
12	  Hsu, Hua, „Mask Of Sorrow“ í Wire, 1. mars 2005, sótt 21. október 2014, 
http://www.stonesthrow.com/news/2005/03/mask-of-sorrow	  
13	  Fuertes-Knight, Jo, „THE EVOLUTION OF MF DOOM“ á noisey.	  
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skyndilega orðinn fullorðinn og eignaðist sitt fyrsta barn. Ekki urðu aðeins breytingar 

í lífi Daniels á þessum tíma heldur líka í hip hop senunni þar sem hið svokallaða 

Gangsta-rapp tók nú yfir.14 

Gangsta-rapp þróaðist út frá auknu ofbeldi og mikilli aukningu á dópneyslu 

ungs fólks í bandaríkjunum. Upphafið var í Kaliforníu árið 1983, þá kom rapparinn 

Ice-T upp á sjónarsviðið með lögin Cold Winter Madness og Body Rock/Killers.15 

Gangsta-rapp hljómsveitin N.W.A. eða Nigguz With Attitude frá Compton í Kaliforníu 

gaf svo út sínu fyrstu plötu árið 1988 sem nefndist Straight outta Compton og er hún 

stundum talin vera upphaf vinsæls gangsta-rapps og seldist hún í 750.000 eintökum. Á 

plötunni tala rapparnir mikið um byssur og einnig um að gefa skít í lögregluna í laginu 

Fuck Tha Police svo eitthvað sé nefnt.16 Á titlum, textum og töktum þessara laga má 

sjá að innihald og boðskapur er allt annar en þekktist upphaflega í hip hop senunni. 

Þar var gleðin allsráðandi og fólk hittist og hafði gaman af því sem það var að gera.17 

Eftir það var gangsta-rapp orðið svo vinsælt að þeir sem voru orðnir stórir í 

senunni voru fengnir til að leika í kvikmyndum út frá því sem var að gerast í 

fátækrahverfum Bandaríkjanna. Kvikmyndin Boyz N The Hood kom út árið 1991, en í 

henni lék rapparinn Ice Cube sem var meðlimur N.W.A.18 

Líkja má þessum breytingum í hip hop seununni við breytingar á 

hönnunarstefnum. Þegar módernisminn hafði verið ríkjandi um nokkurt skeið kom 

póstmódernisminn fram á sjónarsviðið. Módernisminn einkenndist af einfaldleika, 

beinum línum og hagkvæmni.19 Póstmódernisminn hinsvegar einkenndist af 

samblöndun sögulegra stíltilvitnana.20 Þar sem stíll var ekki bara útlit heldur 

„attitude“ eða stælar.21 

Í kjölfarið af þessari þróun fóru vinir Daniels að hverfa hverjir af fætur öðrum, 

                                                
14 Hsu, Hua, „Mask Of Sorrow“ í Wire.	  
15	  Adaso, Henry, Gangsta Rap, sótt 4. desember 2014, About entertainment, 
http://rap.about.com/od/genresstyles/p/GangstaRap.htm	  
16 NWA Biogrpahy, Rolling Stone, 4. desember 2014,  
http://www.rollingstone.com/music/artists/n-w-a/biography	  
17 Ahearn, Charlie,	  Wild Style, heimildarmynd, Wild Style, Bandaríkin, 1983.	  
18 Markman, Rob,‘Boyz N The Hood’ A ‘Coming-Of-Age Story,’,  MTV, 2011, sótt 7. desember 2014, 
http://www.mtv.com/news/1667367/boyz-n-the-hood-john-singleton-ice-cube/ 
19 Njörður Sigurjónsson, Hvað er módernismi?, Vísindavefurinn, 2006, sótt 9. desember 2014, 
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5844	  
20 Hauffe, Thomas, Hönnun: sögulegt ágrip, Magnús Diðrik Baldursson þýddi, Háskólaútgáfan, 
Reykjavík, 1999, bls. 149.	  
21 VA Show explores postmodernism and its influence, BBC, 2011, sótt 3. desember 2014, 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-15007309	  
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sumir voru drepnir, aðrir fangelsaðir og hvað annað. Árið 1993 þegar KMD var að 

leggja lokahönd á næstu plötu sem bar vinnuheitið Black Bastards varð Dingilizwe 

Dumile eða bróðir Daniels fyrir bíl og lést.  

Nú hafði ansi margt breyst í umhverfi Daníels sem sjálfur var ekki ungur 

drengur lengur, með góðan plötusamning í höndunum og pening í vasanum. Bróðir 

hans var horfinn fyrir fullt og allt og hljómsveitinni hafði verið sparkað af 

plötufyrirtækinu sem þeir sömdu við í upphafi. Fjöldi hindrana stóðu nú í vegi fyrir 

honum, hann var að fullorðnast og um leið var tími kominn á breytingar. Hann og 

bróðir hans höfðu átt margt eftir ógert í tónlistinni og nú var það undir honum komið 

að uppfylla það sem þeir bræðurnir höfðu áætlað og dreymt um. En á meðan hann 

hugsaði sig um ákvað hann að gera það sem hann taldi sig þurfta að gera, hann lét sig 

einnig hverfa.22 

Árið 1994 jukust vinsældir Gangsta-rapps mikið í New York, Þá kom rapparinn 

frá Brooklyn í New York The Notorious B.I.G. sem oft var kallaður Biggie Smalls upp 

á yfirborðið með plötuna sína Ready To Die. Platan Illmatic með Rapparanum Nas frá 

Queens í New York kom einnig út sama ár og sló í rækilega í gegn.23 

„Á þessum tíma var ég allt að því að verða heimilslaus. Mældi götur 

Manhattan, svaf á bekkjum og svona.“24 Daniel segir þetta hafa verið mjög 

drungalegt tímabil. En hann hélt þó alltaf í vonina að ná markmiðunum sem hann og 

bróðir hans höfðu sett sér. Daniel vissi að hann væri alveg jafngóður og margir sem 

byrjuðu að rappa í kringum árið 1990, en tímarnir höfðu breyst og þegar hann 

hlustaði að gömul lög eftir sig fannst honum eins og Zev Love X væri ekki hann 

lengur. Hann tók vel eftir því á þessum tíma í hip hop senunni að fólk væri að þykjast 

vera eitthvað sem það væri ekki í raun og veru. Honum leyst ekkert á blikuna og 

langaði að finna skapandi leið til að bjóta hip hop senuna upp. Og vegna þess að í hip 

hop tónlist snúast textar oft á tíðum um að vera „the man“ eða vera flottastur og 

bestur. Því fylgir mikil ábyrgð og miklar væntingar – og þú vilt ekki vera sá sem 

stendur ekki undir væntingum aðdáenda þinna.25  

Árni Matthíasson hjá Morgunblaðinu skrifaði flotta grein um Daniel á sínum 

                                                
22 Hsu, Hua, „Mask Of Sorrow“ í Wire.	  
23 Kangaz, Chaz, The 10 Best Hip-Hop Albums From 1994, LA Weekly, 27. júní 2014, sótt 3. des 
2014, http://www.laweekly.com/westcoastsound/2014/06/27/the-10-best-hip-hop-albums-from-
1994?page=2#	  
24	  Hsu, Hua, „Mask Of Sorrow“ í Wire.	  
25 Hsu, Hua, „Mask Of Sorrow“ í Wire.	  
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tíma og orðaði endurkomu hans svona: 

 
Lítið sem ekkert heyrðist frá honum næstu árin – hann segist hafa eytt 
tímanum í að undirbúa það að snúa til baka og hefna sín grimmilega á 
óvinum sínum. 1997 kvaddi nýr rappari sér hljóðs á ljóðskálda- og 
spunakvöldum í Nuyorican Poets Café og tróð upp með nælonsokk yfir 
andlitinu. Hann kynnti sig aldrei og fáir vissu hver maðurinn var.26 

 

2.1 MF DOOM verður til 
 
Árið 1997 bjó Daniel sér til aukasjálf sem listamaður og byrjaði að gera tónlist undir 

öðru nafni en fólk þekkti hann fyrir áður, það er aukasjálfið MF Doom. MF stendur 

fyrir „metalface“ eða stálgríma og þegar hann kemur fram sem MF Doom er hann 

alltaf með stálgrímu fyrir andlitinu.  

 
Í upphafi þegar hann kom fram á sviði eða í viðtölum var hann með 
nælonsokk yfir andlitinu. Hugmyndin hans var að fela hver hann væri í 
raun og veru. Þegar hann var að fara að halda sýna fyrstu tónleika sem 
MF DOOM fórum við út í búð og keyptum þú veist, þessar ódýru 
hrekkjavökugrímur sem þú varst með sem krakki með teyju fyrir aftan 
hnakkan. Þetta var Darth Maul, rauð og svört á litinn. Ég spreyjaði hana 
silvurlitaða, eins og ál, skar út hvernig gríman átti að vera, ferhyrnd augu 
og bjó til frumgerð. Hann sést með þessa grímu í fyrsta myndbandinu 
sem MF DOOM. En Það sem við gerðum síðan, við fundum hjálm eins 
og notaður var í kvikmyndinni The Gladiator, ég tók andlitspartinn af 
hjálmnum og fór með hann til félaga mins sem gerir málmskúlptúra. Við 
formuðum grímuna aðeins, tók svo festingar af verkamannahjálmum sem 
eru tvö bönd og festi það á grímuna svo hægt væri að festa grímuna á sig 
á þægilegan hátt.27 [Sjá myndir 1-3] 

 

Daniel var mikill aðdáandi Marvel myndasögublaðanna frá því á sínum yngri árum og 

heillaðist hann mikið af illmenninu Dr. Doom. Það var illmenni sem breytti nafinu 

sínu eftir að hann hafði lent í óhappi,28 sem var í rauninni nákvæmlega það sama og 

gerst hafði fyrir Daniel og því meira sem hann skoðaði Dr. Doom því meira heillaðist 

hann af því að koma aftur inn í hip hop senuna. Hann langaði til að gera eitthvað 

alveg nýtt og gleyma því sem liðið var því að hann hafði breyst og tímarnir líka. Hann 

langaði til að taka myndasögu innblásturinn inní hip hop senuna og gera eitthvað sem  

                                                
26 Árni Matthíasson, „Ljótt er fallegt“, morgunblaðið, 9. nóvember 2003, sótt 1. desember 2014, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=251813&pageId=3483603&lang=is&q=Lj%F3tt%20er%20fa
llegt%20Doom%20er%20er%20Doom	  
27	  ANTO, „Chapter 48 DOOM: KEO and the villain: FRANK151“, Okayplayer, 2012, sótt 9. 
desember 2014, http://www.okayplayer.com/news/mf-doom-mask-keo-video-frank151.html	  
28 Kirby, Jack og Lee, Stan, The Way It All Began, sjónvarpssería, Marvel Enterprises, Bandaríkin, 
1967.	  
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Mynd 1. MF DOOM í Long Island árið 1997. Mynd 2. MF DOOM - Dead Bent, árið 2000.  
Skjáskot úr tónlistarmyndbandi. 

Mynd 3. MF DOOM í Los Angeles árið 2002. 
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hann hafði ekki heyrt fyrr og það varð til þess að hann mótaði þetta aukasjálf.29 
 

Ég hugsa að hann hafi verið nokkuð umtalaður í hiphop senunni í 
einhvern tíma eftir að KMD hætti, Hann þurfti að koma lífi sínu í réttan 
farveg. En þegar hann kom aftur í hip hop senuna eftir hléið var það bara 
tímaspursmál hvenær hann myndi komast á toppinn. Hann kom til baka í 
senuna á tímabili sem innihélt rosalega mikið af lélegri hip hop tónlist, 
mjög vinsælli popphljómandi hip hop tónlist svo að fólk sem hlustaði á 
hiphop var hugrað í að fá þennan hráa gamla hljóm. Hann sagðist vera 
tónlistarmaður, þú borgaðir fyrir að heyra tónlistina. Ég er ekki einhver 
api í bandi sem er að fara að dansa fyrir þig.30 

 

Árið 1997 gaf hann út fyrstu MF DOOM lögin á 12" vinylplötum. Félagi hans að 

nafni Bobbito hafði þá nýverið stofnað útgáfufyrirtæki sem hét Fondle' Em Records 

og fékk hann samning þar til að gefa út sína fyrstu plötu sem MF DOOM. Fyrsta 

platan hans nefnist Operation: Doomsday og kom út árið 1998. Tónlistarlega séð var 

platan á þeim tíma talin mjög óvenjuleg. Notaðir voru lagabútar úr rólegri 80's 

sálartónlist og hljómaði þetta svolítið eins og bergmál tónlistar fortíðarinnar.31 

 
Þessi tiltekna persóna DOOM, hann er svona eins og gamaldags illmenni. 
Hann er þetta týpíska illmenni sem þú ert með í hvaða sögu sem er. Fullt af 
fólki misskilur hann, það er alltaf litið á hann sem illmennið, en þegar betur 
er að gáð er hann með hjarta úr gulli. Hann er barngóður. Hann er 
einhverskonar Hróa Hattar persóna.32 

 

Lýsing Tolla fyrr í ritgerðinni á í raun og veru mjög vel við tónlistarmanninn Daniel 

Dumile sem hefur nýtt sér aukasjálf í listsköpun sinni með því að nota grímu – í fyrstu 

notaði hann nælonsokk sem hann dró yfir höfuðið en með auknu ríkidæmi hefur 

grímann orðið mun skrautlegri. 

DOOM fannst ekki nóg að gefa út plötu undir einu nýju nafni, heldur mörgum 

öðrum. Hann sækir innblástur í skáldskap þegar að því kemur að segja sögur í lögum 

sínum, hann segir það geta orðið þreytandi með tímanum að vera alltaf að tala útfrá 

einni persónu: 
 

Hugmyndin að hafa margar persónur er bara að koma söguþræðinum betur 
til skila. Að hafa alltaf eina persónu, fyrir mér, verður sagan leiðinleg. Ég 
fæ innblásturinn aðallega úr skáldsögum, þannig skriftaraðferð, eða 
kvikmyndum, þar sem nokkrar persónur tvinna söguþráðinn saman. Þetta 

                                                
29 Hsu, Hua, „Mask Of Sorrow“ í Wire.	  
30	  ANTO, „Chapter 48 DOOM: KEO and the villain: FRANK151“, Okayplayer.	  
31 Hsu, Hua, „Mask Of Sorrow“ í Wire.	  
32 Lecture: DOOM, Red Bull Music Academy, 2011, sótt 9. desember 2014, 
http://www.redbullmusicacademy.com/lectures/doom_lecture	  
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gæti verið skrifað af einum leikstjóra eða handritshöfundi, en það eru 
nokkrar sögupersónur. Þú þarft það. Svo því fleiri, því betra fyrir mér. 
Þannig get ég komið með mismunandi skoðanir og rökrætt sum málefni. Ég 
held að of á tíðum í hip hop tónlist, verða listamenn þvingaðir í að tala um 
„ég er aðalmaðurinn“. Það getur verið þröngt viðfangsefni. Ég lít á þetta 
eins og ég sé rithöfundurinn, sama með hljóðbútana. Að láta plötuna segja 
söguna, hafa stutta hljóðbúta hér og þar. Það flæðir allt miklu betur þegar 
ég hef margar sögupersónur til að útskýra söguþráðinn.33 

 

2.2 Viktor Vaughn 
 
Viktor Vaughn er annað aukasjálf sem Daniel hefur notað í tónlist sinni. Nafnið Viktor 

Vaughn er einnig komið úr Marvel myndasögunum og er það komið af persónu sem 

heitir Victor Von Doom. Hann var háskólanemi sem lagði stund á vísindi. Hann var 

alltaf að gera vafasamar tilraunir með þekkingu sinni í náminu og í eitt skiptið sprakk 

tilraun hans og hann særðist mikið á andliti. Hann var fluttur á sjúkrahús þar sem 

hugað var að sárum hans. Þegar hann vaknaði eftir þetta atvik stóð skólastjórinn hans 

yfir honum og sagði honum að hann væri rekinn vegna óhappsins. Victor varð þá  

öskureiður og rak skólastjórann út. Nokkrum dögum síðar kom hjúkrunarkona inn á 

stofu til Victors og tók sárabindið af höfði hans, hún gaf upp öskur og varð skelfingu 

lostin þegar hún sá hvernig andlit hans var orðið. Honum brá þegar hann heyrði 

viðbrögð hennar svo hann leit í spegil, hann brjálaðist þegar hann sá sig í spegli svo 

hann braut spegilinn og sagðist ætla að hefna sín á fólkinu sem kom að skólanum. 

Eftir þetta ákvað hann að sýna aldrei andlit sitt framar meðal almennings. Hann hvarf 

síðan í einhvern tíma eftir þetta og snéri svo aftur sem Dr. Doom.34 

Þetta er sagan af því hvernig Victor Von Doom varð Dr. Doom og helst sagan 

mjög mikið í hendur við sögu Daniels og hvernig hann varð MF DOOM.  

Daniel segir að Viktor Vaughn sé í rauninni sami maður og DOOM nema á hans 

yngri árum. Tilbúinn að takast á í rapp-einvígi við hvern sem er og hræðist fátt.35 

„Vik er líkur DOOM en hann er yngri. Hann er meira svona 18-19 ára brjálæðingur, 

heldur að hann viti allt best. Hann er oft ósammála DOOM, en hann lítur samt upp til 

hans.“36 Daniel hefur gefið út tvær plötur sem Viktor Vaughn, það eru plöturnar 

                                                
33 Lecture: DOOM, Red Bull Music Academy.	  
34 Kirby, Jack og Lee, Stan, The Way It All Began.	  
35 Sleazenation, Mf Doom & Madlib, 8. apríl, 2004, http://www.stonesthrow.com/news/2008/05/mf-
doom-madlib	  
36 Lecture: DOOM, Red Bull Music Academy.	  
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Vaudeville Villain37 og Venomous Villain38. Það sem einkennir þessar plötur frá 

öðrum plötum Daniels er að það er mun rafrænni hljómur á plötum Viktors og eru 

taktarnir gerðir af öðrum en honum sjálfum. 

 

2.3 King Geedorah 
 
King Geedorah er annað aukasjálf sem Daniel hefur notað í tónlistarsköpun sinni.39 

Innblásturinn fyrir verkefni fær hann úr gömlum japönskum Godzilla kvikmyndum 

sem gerðar voru í kringum árin 1960-70. Þetta eru kvikmyndir um skrímsli þar sem 

Godzilla berst við skrímsli að nafni King Ghidorah. King Ghidorah er ekki af jörðinni 

heldur úr geimnum, fljúgandi geimskrímsli með þrjú höfuð. Íviðtali við Daniel segir 

hann: „Geedorah er áhugaverður karakter. Aðalatriðið við Geedorah er að hann er 

ekki einu sinni frá jörðinni, hann er frá geimnum. Hann sendir DOOM upplýsingar 

um hvað hann á að gera.“40 Fyrsta og eina platan sem King Geedorah hefur gefið út 

heitir Take Me to Your Leader og kom úr árið 2003 hjá plötufyrirtækinu Big Dada 

sem staðsett er í Bretlandi.41 Þetta verkefni er öðruvísi en aðrar plötur Daniels að því 

leyti að hann er bak við mixerborðið í þetta skiptið. Hann notar mikið af hljóðum úr 

gömlu kvikmyndunum sem ég minntist á fyrr í þessum kafla og tengir þannig plötuna 

saman. Hann sér um alla takta og hljóðvinnslu og gefur öðrum röppurum tækifæri á 

að kveða rímur í hljóðnemann. Flestir rapparar plötunnar eru frekar óþekktir, sem 

gerir plötuna svolítið dularfulla. Það sem er svolítið fyndið við þetta verkefni er það 

að MF DOOM sjálfur er gestarappari í nokkrum lögum á plötunni.42 

 

2.4 Madvillain (MF DOOM og Madlib) 
 
MF DOOM og Madlib eru Madvillain. Þeir hittust fyrst árið 2002 og byrjuðu fljótlega 

eftir það að vinna í plötu saman sem bar nafnið Madvillainy. Á plötunni sér MF 

DOOM um rappið og Madlib býr til lögin eða taktana. Platan kom út árið 2004 og var 

gefin út af plötufyrirtækinu Stones Throw Records. Hún vakti mikla athygli vegna 

                                                
37 Vaughn, Viktor, Vaudeville Villain, Sound Ink, Bandaríkin, 2003.	  
38 Vaughn, Viktor, Venomous Villain, Insomniac, Inc, Bandaríkin, 2004.	  
39 Geedorah, King, Take Me to Your Leader, Big Dada, Bretland, 2003. 
40 Lecture: DOOM, Red Bull Music Academy.	  
41 Geedorah, King, Take Me to Your Leader, Big Dada, Bretland, 2003. 
42 Mark Martelli, King Geedorah: Take Me to Your Leader, 7. júlí, 2003, sótt 4 desember 2014, 
http://pitchfork.com/reviews/albums/4443-take-me-to-your-leader/	  
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þess að hún braut allar reglur sem vinsæl hiphop tónlist einkennist af.43 Lög plötunnar 

eru flest mjög stutt eða u.þ.b. 1–2 mínútur. Engin viðlög eða millikaflar heyrast á 

plötunni og er hljómur hennar mjög hrár eða eins og hún hafi verið tekin upp á 

segulband.44 Textar plötunnar vöktu líka mikla athygli þar sem þeir voru frekar 

óskiljanlegir við fyrstu hlustun.45 Svona orðar Doom samstarf hans og Madlib: 

 
Það er einhver yfirnáttúrulegt tenging milli mín og Madlib sem ég hef ekki 
fundið fyrir áður með neinum sem ég hef unnið með, segir Doom. Um leið 
og ég heyri taktinn fæ ég hugmynd um hvað ég á að skrifa um. Það er mjög 
ólíkt plötunum sem ég pródúsera sjálfur. Þá plana ég allt frá upphafi til 
enda, verð mjög tæknilegur, þá er ég pródúser og rappari svo það tekur smá 
púður frá rapphliðinni minni. En þegar ég vinn með Madlib, gleymdu því! 
allir taktarnir hans er hvort sem er hráir, Ég á ekki í neinum vandræðum 
með að velja takt, hann hendir þeim í mig og ég tek því rólega og er 100% 
rappari.46 
 

Plötuumslag Madvillainy sem hannað er af grafíska hönnuðinum Jeff Jank á 

sér skemmtilega sögu. Hann var viðstaddur þegar upptökur plötunnar áttu sér 

stað í Los Angeles og tók þátt í ferli plötunnar frá upphafi til enda.  

Jeff segir í viðtali: 

 
Árið 2003 hafði Doom varla mótað ímynd sína. Hiphop hausar vissu að 
hann klæddist grímu, hann hafði verið í KMD áður fyrr, en hann var alvöru 
ráðgáta. Svo mig langaði að fá mynd af honum á plöuumslagið, bara til að 
búa til endanlegt Doom umslag. Aðallega var ég að hugsa um mynd af 
þessum manni, sem af einhverjum ástæðum klæðist grímu, öfugt við 
"mynd af grímu." Ég veit ekki hvort einhver annar myndi gera greinarmun 
á því, en fyrir mér var þetta stórmál. Ég meina, hver í fjandanum ferðast 
um með stálgrímu, hver er saga hans?47 
 
Eitt annað – bara smá einkahúmor – Var það að svarthvítmyndin (af Doom) 
minnti mig að vissu leiti á fyrsta plötuumslag Madonnu, bara hún í 
svarthvítu – Það stóð "MADONNA" og stafurinn "O" var appelsínugulur. 
Ég sá þessar tvær myndir hlið við hlið og hló eins og þetta væri 
einhverskonar rappútgáfa af Beauty & the Beast. Svo ég sétti smá 
appelsínugulan flöt upp í eitt hornið, að hluta til því það vantaði eitthvað 
áberandi, og að hluta til að litirnir myndu passa við Madonnu.48 

 
                                                
43 Madvillain, Stones Throw Records, http://www.stonesthrow.com/madvillain	  
44 Madvillain, Madvillainy, Stones Throw Records, Bandaríkin, 2004. 
45	  Madvillain, Stones Throw Records.	  
46 Sleazenation, Mf Doom & Madlib. 
47	  Egotripland, UNCOVERED: The Story Behind Madvillain's "Madvillainy" with art director Jeff 
Jank., 1 desember, 2011, sótt 4. desember 2014, http://www.egotripland.com/album-cover-madvillain-
madvillainy-jeff-jank/	  
48 Egotripland, UNCOVERED: The Story Behind Madvillain's "Madvillainy" with art director Jeff 
Jank..	  
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Jeff er í rauninni að gera það sama og Doom og Madlib gera þegar þeir vinna tónlist.49 

Þeir vinna með sömpl úr gömlum lögum og kvikmyndum, en hann tók gamalt 

plötuumslag Madonnu sér til fyrirmyndar og samplaði liti og myndbyggingu á 

sjónrænan hátt [sjá mynd 4]. Madvillainy gekk mun betur en þeir þorðu að vona og 

varð platan óvænt ein sú vinsælasta og umtalaðasta árið 2004. Hún fékk til að mynda 

oft á tíðum hæstu einkunn á mörgum af stærstu tónlistarsíðum veraldarvefsins.50 

 

  

                                                
49 Madvillain, Madvillainy.	  
50 Pemberton, Rollie og Sylvester, Nick, „Madvillain: Madvillainy“ í Pitchfork, 25. mars 2004, sótt 10 
desember 2014, http://pitchfork.com/reviews/albums/5579-madvillainy/	  
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Mynd 4. Hér eru plötuumslögin hlið við hlið. 
Madvillain - Madvillainy (2004) og Madonna - Madonna (1983). 
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3. Önnur þekkt aukasjálf 
 
Þegar ég fór að velta fyrir mér ritgerðarspurningunni fannst mér ég þurfa að skoða 

fleiri dæmi til að komast að niðurstöðu. Það hefði verið hægt að taka fjölmörg dæmi 

um þekkt aukasjálf en ég ákvað að velja tvö í viðbót sem mér finnst vera áhugaverð á 

sinn hátt. 

 

3.1. Walter White 
 
 Á okkar dögum má finna talsvert af dæmum um aukasjálf og notkun þeirra þegar 

litið er til listsköpunar og má þá til dæmis nefna sjónvarpsþáttaseríuna Breaking Bad 

sem hóf göngu sína árið 2008. Þættirnir gerast í New Mexico í Bandaríkjunum. 

Aðalpersóna þáttana heitir Walter White og er efnafræðingur að mennt. Hann vinnur 

sem efnafræðikennari og lifir ósköp venjulegu lífi. Hann er hamingjusamlega giftur, 

á son á unglingsaldri og eiginkona hans er barnshafandi.  

Einn daginn þegar Walter er í vinnunni líður yfir hann og er hann fluttur upp á 

sjúkrahús í skoðun. Að rannsókn lokinni kemur í ljós að hann er með krabbamein í 

lungunum á mjög alvarlegu stigi. Hann ákveður að halda því leyndu fyrir öllum nema 

sjálfum sér, meira að segja líka fyrir konunni sinni. Það kostar hann morðfjár að fara 

í lyfjameðferðir við veikindum sínum svo hann þarf að finna lausn á því hvernig 

hann mun fjármagna það.51 

 

3.1.1. Heisenberg 
 
Einn daginn heyrir Walter í fréttunum að það sé mikill peningur í því að búa til 

fíkniefni sem kallast Crystal Meth. Hann veltir því fyrir sér að hann sem 

efnafræðimenntaður einstaklingur gæti líklega gert eitt besta efni götunnar og þannig 

fjármagnað veikindi sín. Walter hefur engin tengsl í undirheimunum svo hann hefur 

samband við gamlan nemanda sem hann kenndi nokkrum árum áður sem leiðst hafði á 

villigötur. Nemandinn heitir Jessie Pinkman en í undirheimunum er hann þekktur sem 

Cap'n Cook. Þeir tveir byrja að framleiða Crystal Meth í sameiningu og er efnið þeirra 

það hreinasta sem sést hefur á markaði undirheimanna. Framleiðslan eykst mjög hratt 

sem gerir það að verkum að Walter er minna og minna heima hjá sér eftir því sem 
                                                
51 Gilligan, Vince, Breaking Bad, sjónvarpssería (1-5), High Bridge Entertainment, Bandaríkin, 2008. 
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líður á þættina. Hann fer síðan í lyfjameðferð og missir hárið í kjölfarið af því. Hann 

tekur þá uppá því að nota svartan hatt og verður það ásamt sólgleraugum útlit 

aukasjálfsins Heisenberg sem þekkt verður í undirheimum New Mexico. 

Eftir þetta fattar konan hans að hann er með krabbamein og einnig að hann er 

orðinn stór eiturlyfjaframleiðandi. Henni lýst ekkert á blikuna og fer samband þeirra 

og fjölskyldulíf í rúst. Walter flytur í kjölfarið í sína eigin íbúð og heldur áfram 

framleiðslunni þangað til lögreglan kemur upp um hann og er á hælunum á honum í 

lok þáttana. 

Þarna sér maður að aukasjálf getur haft slæm áhrif á líf fólks ef það er ekki gert 

og notað á réttum forsendum. Í þessu tilviki verður aukasjálfið til í neyð til að eignast 

peninga og tekur það svo með tímanum yfir líf Walters þar sem aukasjálfið hættir að 

vera auka og verður aðal og tekur yfir líf hans með slæmum afleiðingum.52  

 

3.2. J.K. Rowling 
 
Skoski rithöfundurinn J.K. Rowling er eitt þekktasta skáld okkar tíma. Þekktust er hún 

fyrir sögur sínar um Harry Potter sem hafa hlotið gríðarlegra vinsælda um allan heim. 

Þegar hún kláraði fyrstu bók sína um Harry Potter var bókinni hafnað af 12 

útgefendum áður en hún fann sér útgefanda. Í dag hefur hún selt yfir 4000 milljón 

bækur og er orðin milljarðamæringur. Mikið álag var á henni eftir allar vinsældirnar 

og fann hún fyrir stressi og kvíða þegar hún var að skrifa seinni bækurnar í seríunni 

um Harry Potter.53 

3.2.1 Robert Galbraith 
 
Árið 2013 kom út bók sem bar nafnið The Cuckoo's Calling eftir rithöfundinn Robert 

Galbraith. Galbraith er enginn venjulegur maður vegna þess að hann er í rauninni 

aukasjálfið hennar J.K. Rowling. Hún mótaði þetta aukasjálf meðvitað með það 

markmið að vinna án pressu. Það er eins og hún hafi saknað þess að fá frelsi sem 

rithöfundur og getað skrifað um það sem hún vildi frekar en að skrifa það sem 

aðdáendur hennar frá fyrri bókum vildu lesa frá henni. Á heimasíðunni robert-

galbraith.com segist hún alltaf hafa verið hrifin af sjáldskap um einkaspæjara og hafði 

                                                
52 Gilligan,	  Vince,	  Breaking	  Bad.	  
53 Winfrey, Oprah, Oprah interviews J.K. Rowling, Rowling Archives, 2013, sótt 9. desember 2014, 
https://www.youtube.com/watch?v=Uv1O6JJMC5o 
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hana lengi langað að skrifa þannig skálsögu sjálf. Hún tók þá ákvörðun um að gefa 

hana út undir dulnefni og lýsir því sjálf hér:54 

 

Ég þráði að fara aftur á byrjunarpunkt ferils sem rithöfundur í þessari nýju 
stefnu, vinna án þess að eiga aðdáendur eða vita hvernig viðtökurnar yrðu 
og einnig til að fá alveg hreina gagnrýni. Þetta var frábær upplifun og ég 
vildi að þetta hefði getað gengið aðeins lengra.55 

 

Það er örugglega fjöldi fólks á mörgum sviðum sem tengir við hvernig Rowling leið 

á þessum tímapunkti. Hún var búin að búa sér til nafn og stíl sem rithöfundur og 

hafði eignast stóran aðdáendahóp svo að væntingarnar verða miklar hjá aðdáendum 

hennar þegar hún gefur út næstu bók. Hún tók þá skref til baka, fór aftur á 

byrjunarpunkt ferils síns sem rithöfundur og gaf bókina út undir dulnefni. Í hennar 

tilviki sé ég þetta sem leið til að koma stressi og kvíða í burtu eins og einhverskonar 

hugleiðsla. Svona er lífið, þegar fólk er farið að festast í sama farinu í lengri tíma 

verður það ekki eins krefjandi að stunda sína listsköpun og getur orðið leiðinlegt með 

tímanum. 

  

                                                
54 Galbraith, Robert, WHY HAVE YOU CHOSEN TO WRITE THESE CRIME NOVELS AND WHY 
UNDER A PSEUDONYM?, Galbraith, Robert, 2014, sótt 10. desember 2014, http://robert-
galbraith.com/about/ 
55 Galbraith, Robert, WHY HAVE YOU CHOSEN TO WRITE THESE CRIME NOVELS AND WHY 
UNDER A PSEUDONYM?.	  
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Niðurlag 
 
Að skoða fyrirbærið aukasjálf síðustu vikur hefur verið mjög áhugavert. Aukasjálf 

getur verið leið til þess að fá útrás, slökun eða oft á tíðum eins og einhverskonar 

hugleiðsla þ.e.a.s. að komast aðeins í burtu frá sínu daglega lífi. 

Út frá dæmunum sem ég tók fyrir í ritgerðinni virðist aukasjálf oft á tíðum verða 

til út frá þjáningu, ótta eða einhverju öðru sem getur haft slæm áhrif á manneskjuna í 

æsku. Sumt sem við lendum í eða hefur áhrif á okkur á unga aldri safnast upp sem 

orka inni í okkur og þurfum við að umbreyta þessari orku á réttan hátt. Það er 

áhugavert að sjá hvernig Bruce Wayne nýtir sína innri orku þegar maður skoðar það í 

sögulegu samhengi. En ef hann væri með okkur í raunveruleikanum yrði notkun hans 

á aukasjálfi sínu að öllum líkindum talin frekar óþroskuð þ.e.a.s. að umbreyta orkunni 

í ofbeldi í stað þess að dreyfa henni eða koma henni í samfélagslega viðurkennt form. 

Til þess að aukasjálfið hafi ekki slæm áhrif á sjálfið eins og Walter White í 

Breaking Bad sýnir, þarf aukasjálfið að vera gert og notað á réttum forsendum. Þar 

býr Walter til aukasjálf sitt Heisenberg í neyð og er undirbúningur aukasjálfs hans 

grunnt hugsaður áður en hann byrjar að nota auksjálfið. Það veldur síðan þeim 

afleiðingum að aukasjálfið tekur smám saman yfir líf hans og verður aukasjálfið á 

endanum orðið sjálfið og öfugt. 

Fólk í listgreinum hefur einnig notað aukasjálf til að byggja upp feril sem 

listamenn. Fólk myndar aukasjálf og fær frelsi til að gera það sem það vill. Til dæmis 

til að losna við reglur sem oft eru settar í listgreinar, eins og til dæmis í tónlist og 

hönnun. Þegar maður býr sér meðvitað til aukasjálf fær maður fullkomið frelsi til að 

gera hvað sem er. Maður endurfæðist. Við fæðumst inn í þennan heim, við ráðum ekki 

hvar við fæðumst, hvað við heitum eða hvað við gerum fyrstu ár ævi okkar. En 

aukajsálf sem við búum til meðvitað gefur okkur frelsi. Við ráðum hvað við heitum 

og ráðum algjörlega hvað við gerum. Þar má nefna Daniel Dumile sem myndaði 

aukasjálfið MF DOOM meðvitað til að byrja tónlistarferil sinn upp á nýtt. Þá fékk 

hann frelsi til að prufa nýja hluti í tónlistarsköpun sinni, fór á móti straumnum, huldi 

andlit sitt og gat inn á milli lifað eðlilegu lífi þegar hann var ekki í karakternum MF 

DOOM. Sama má segja um rithöfundinn J.K. Rowling sem bjó sér til aukasjálf 

meðvitað vegna frægðar sinnar og pressu frá aðdáendum fyrri bóka. Hún bjó sér til 

aukasjálf vegna þess að hún þráði að vinna án pressu. Hana langaði til að upplifa 

upphafspunkt rithöfundaferilsins aftur. Þá breytti hún nafni sínu í Robert Galbraith og 
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breytti stefnu sinni sem rithöfundur. Þá öðlaðist hún frelsi til að fara í aðra átt með 

skáldskap sinn og gerði hluti sem hana hafði langað að gera um árabil. 
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