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Walkers Afturgöngur

Hagnýt menningarmiðlun
Háskóli Íslands

Nemandi: Esther Ýr Þorvaldsdóttir
Leiðbeinandi: Halla Kristín Einarsdóttir

Walkers er heimildamynd sem tekur fyrir 
þrjár afturgöngur úr íslenskum þjóðsögum. Í 
myndinni er rætt við þrjá fræðimenn sem ræða 
bæði það sem sögurnar eiga sameiginlegt hver 
með annarri og einnig sérkenni þeirra. Þessir 
draugar skilja ekki við líkama sinn eftir dauða, 
en það var hefð í íslenskum draugasögum áður 
en þær urðu fyrir áhrifum frá Evrópu, þar sem 
draugar voru ósnertanleg fyrirbæri eða andar.  
Milli þess að fræðimenn fjalla um sögurnar 
eru brot úr sögum drauganna sýnd, leikin af 
leikurum sem búsettir eru við heimaslóðir 
drauganna. Draugarnir sem teknir eru fyrir í 
myndinni eru Höfðabrekku-Jóka, Hesteyrar-
Krita og loðni maðurinn frá Skarði. Sögurnar 
eru kynntar undir nafni drauganna í myndinni 
en loðni maðurinn fékk enska titilinn The Hairy 
Man. Einnig var handrit skrifað að mynd um 
Stapadrauginn, sem aldrei var kvikmyndað, og 
auk þess var saga Brennivínsdraugsins tekin 
upp í stuttmyndarformi. Brennivínsdraugurinn 
mun fylgja með DVD eintökum af kvikmyndinni 
sem aukaefni. Ástæða þess að þessar sögur 
enduðu ekki í lokaafurðinni er vegna þess að 
þær þóttu fara út fyrir afmarkað rannsóknarefni 
myndarinnar, það er, íslenskar afturgöngur 
nýaldar og sérstaða þeirra; hin órjúfanlegu tengsl 
líkama og sálar.

Greinargerðin sem fylgir heimildamyndinni fjallar 
um það hvernig unnið var að rannsóknarefni 
myndarinnar með það að markmiði að miðla því 
til áhorfenda. Verkefnið var unnið sem alþjóðlegt 
ungmennaverkefni og var helsti styrktaraðili 
Evrópa unga fólksins. Aðrir styrktaraðilar voru 
Menningarráð Suðurlands og ýmsir einkaaðilar 
sem styrktu verkefnið með beinum eða óbeinum 
hætti, margir hverjir gegnum hópfjáröflum 
á Karolina Fund. Aðstandendur verkefnisins 
eru Esther Ýr Þorvaldsdóttir, Anna Margrét 
Hrólfsdóttir, Anton Smári Gunnarsson, Axel 
Van Der Waal, Bragi Brynjarsson, Clémentine 
Louison Celeste Dehaynin, Diego Armando Arias-
Hernándes, Gunnhildur Helga Katrínardóttir, Logi 
Ingimarsson, Manon Claire Huguette Petit og 
Perrine Sophie Charlotte Marie Wanegue.
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