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Ágrip 

Í ritgerðinni verður fjallað um hugtakið hið óhugnanlega eða óheimilislega (e. the 

uncanny, þ. das unheimliche), skilgreiningu þess og þróun í fræðilegu samhengi. Tekin 

verða dæmi um einkenni hugtaksins að mati Sigmund Freud en hann hefur fjallað 

ítarlega um þetta hugtak og gert rannsakanir á því. Farið verður einnig stuttlega í 

uppruna hugtaksins sem á sér uppruna á 18. öld. Alfreð Flóki Nielsen verður kynntur og 

sérstaða hans í íslenskri myndlist. Þá verða nokkrar af myndum hans felldar undir viss 

einkenni hugtaksins. Þannig er sýnt fram á að verk myndlistamannsins geti að vissu 

leyti fallið undir hugtakið.  
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1. Inngangur 

 Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir fræðilegri umræðu Freuds og 

fagurfræðilegri hugmynd hans um hið óhugnanlega. Einnig verður gerð grein fyrir 

uppruna hugtaksins á átjándu öld. Loks verða verk myndlistamannsins Alfreðs Flóka 

Nielsens sett í samhengi við hugtakið og sýnt fram á að mörg verka hans megi fella 

undir hugtakið um hið óhugnanlega. Myndir Alfreðs Flóka eru oft á tíðum miklar 

hryllingsmyndir þar sem einkenni þessa hugtaks koma vel fram. Aðallega þó partur af 

þeim eins og afskornir limir, afhöggvin höfuð, hendur skildar frá búk, en einnig 

óhugnanlegar myrkar verur sem eru á mörkum einskonar brjálsemi og afkáraleika. Það 

mætti segja að heildar stemmning verka Alfreðs Flóka sé dularfull og að hugsunin um 

dauða og tortímingu víkur varla úr myndum hans. Kynlífsórar og dauðageigur er ríkur 

þáttur í listsköpun hans, en oft læðist léttur gáski og biturt háð inn í myndir hans, sem 

veldur því að fólk er á báðum áttum gagnvart myndum hans. Í þessari ritgerð verður þó 

athyglinni beint að myndum sem falla undir þessi einkenni, sem eru innan hugtaksins 

um hið óhugnanlega að mati Sigmund Freuds.  
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2. Hið óhugnanlega sem fræðileg hugmynd Freuds 

Sigmund Freud skrifaði ritgerð um hugtakið hið óhugnanlega (e. the uncanny) árið 

1919. Hugtakið nær yfir eitthvað sem vekur ótta, hræðslu og veldur hryllingi. Hugtakið 

er flókið og margslungið enda erfitt að rannsaka hið óhugnanlega þar sem það veltur á 

tilfinninganæmi fólks og er því einstaklingsbundið að vissu marki. Freud vildi þó meina 

að hið óhugnanlega sé hræðsluefni sem vísar til þess sem er gamalkunnugt og löngu 

handgengið. Hann fjallaði svo nánar um það við hvaða aðstæður hið gamalkunnuga 

getur orðið óhugnanlegt.
1
 Þýska orðið unheimlich er augljóslega andstæðan við orðin 

heimlich (leyndur, dulinn, falinn) og heimisch (heimilislegur, innlendur) kunnugur og 

handgenginn og sé það þess vegna hægt að áætla að það sé hræðsluvekjandi vegna þess 

að það er ókunnugt og ekki handgengið. Það er þó ekki þar með sagt að allt nýtt og 

ókunnugt sé hræðsluvekjandi en þar af leiðandi gengur sambandið ekki í báðar áttir. Það 

væri því hægt að segja að það sem er nýtt geti hæglega orðið hræðsluvekjandi og 

óhugnanlegt. Sumt sem er nýtt getur verið hræðsluvekjandi en alls ekki allt. Það þarf 

því að bæta einhverju við hið nýja og ókunnuglega til þess að það verði óhugnanlegt.
2
  

 

Hið óhugnanlega nær yfir það sem vekur hræðslu, ótta og veldur hryllingi. Orðið er ekki 

alltaf notað í skilgreindri merkingu en það á iðulega við um eitthvað sem vekur ótta. 

Freud talaði um að áhuginn í fræðilegum yfirlitsverkum fagurfræðinnar væri yfirleitt 

meiri á hinu fagra, einhverju sem er aðlaðandi eða stórkostlegt, þ.e. einhverju sem 

veldur jákvæðum geðhrifum. Það sem kallar jákvæðu geðhrifin fram er hið gagnstæða, 

hið fráhrindandi og óþægilega.
3
 Freud fjallaði um læknisfræðilega ritgerð E. Jentschs 

(1906) en í henni bendir Jentsch á hversu erfitt sé að rannsaka hið óhugnanlega þar sem 

tilfinninganæmi fólks sé mismunandi hvað það varðar.
4
 Freud benti á að það væri hægt 

að athuga hvaða merkingu orðið óhugnanlegur hefði fengið í málsögulegu samhengi og 

hins vegar að safna saman öllum persónueigindum, hlutum og skynhrifum, aðstæðum 

og reynslu sem vekja hjá mönnum óhugnaðartilfinningu, og álykta svo um hinn falda 

kjarna hins óhugnanlega með því. Hið óhugnanlega er hræðsluefni sem vísar í það sem 

er gamalkunnugt og löngu handgengið. En í hvaða aðstæðum er hið gamalkunnuga 

óhugnanlegt og hræðilegt?
5
  

                                                 
1
 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 195-196. 

2
 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 197. 

3
 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 195. 

4
 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 196. 

5
 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 196. 
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2.1 Merking hugtaksins 

Byrjum á því að skoða þýska orðið unheimlich og snúa merkingu þess við. Unheimlich 

er andstæðan við heimlich (leyndur, falinn, dulinn) og heimisch (heimilislegur, 

innlendur, handgenginn, kunnugur). Því má ætla að það sem er hræðsluvekjandi sé 

ókunnugt og ekki handgengið. En að sjálfsögðu er ekki allt nýtt og ókunnugt 

hræðsluvekjandi. Þó má segja að sumt sem er nýtt geti hæglega orðið hræðsluvekjandi 

og óhugnanlegt. Það þarf að bæta einhverju við hið nýja og ókunnuglega svo það verði 

óhugnanlegt.
6
 Jentsch taldi að það þyrfti vitsmunalegt öryggisleysi og óvissu til að 

eitthvað gæti verið óhugnanlegt. Hið óhugnanlega væri alltaf eitthvað sem fæli í sér 

óvissu og ráðvillu. Þannig taldi hann að því betur sem maður áttaði sig á umhverfi sínu 

því ólíklegra væri að manni fyndust atburðir eða hlutir óhugnanlegir.
7
 Freud taldi að 

þessi skilgreining væri ófullnægjandi og reyndi að komast lengra en að jöfnunni: 

óhugnanlegur = ókunnuglegur.
8
 

 

2.2 Lifandi eða dauður? 

Freud byrjaði á að minnast á að Jentsch tefldi fram einu góðu dæmi, þ.e. efanum um 

hvort einhver vera sem virðist vera lifandi sé það í raun og veru, og hinu gagnstæða, þ.e.  

hvort dauður hlutur kunni ekki að vera lifandi.
9
 Jentsch benti á þau áhrif sem 

vaxmyndir, vel gerðar brúður og vélmenni gætu haft í þessu samhengi. Svo bætti hann 

við óhugnaðinum sem brjálsemi og flogaköst valda. Í slíkum tilvikum vaknar hjá 

áhorfandanum hugboð um eitthvað sem gerist sjálfkrafa og vélrænt, sem gæti verið falið 

á bak við venjulega sálarstarfsemi lifenda. Jentsch benti á að eitt áhrifamesta listbragðið 

til að kalla fram óhugnað í sögunni sé að láta lesanda sögu vera í óvissu um hvort 

tiltekin persóna sé vélmenni eða manneskja. Til þess að listbragðið tækist þyrfti að 

passa að athygli lesanda beindist ekki að óvissunni svo hann kannaði ekki málið og 

leysti úr því á augabragði.
10

 Í þessu tilliti nefndi Jentsch rithöfundinn E. T. A. Hoffmann 

sem dæmi um höfund sem mikið hafði beitt þessu stílbragði.
11

 Freud taldi stílbragðið 

geta átt sérstaklega við sögu Hoffmanns Der Sandmann. Aðalpersóna sögunnar er 

                                                 
6
 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 197. 

7
 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 197. 

8
 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 197. 

9
 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 203. 

10
 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 203-204. 

11
 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 204.  
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Nathaniel sem er óttasleginn eftir að hafa heyrt söguna um Sandmanninn sem barn. 

Þjóðsagan um Sandmanninn fjallaði um mann sem heimsótti börn sem vildu ekki fara 

að sofa, reif úr þeim augun og gaf svo börnunum sínum þau að borða. Nathaniel taldi að 

lögmaður föður síns, Coppelius, sem heimsótti foreldra hans undarlega oft á kvöldin 

væri Sandmaðurinn og að hann hafi myrt föður sinn. Seinna taldi Nathaniel að 

augnlæknirinn Guiseppe Coppola, sem hafði selt honum glerauga, væri Sandmaðurinn. 

Með þessu glerauga sá Nathaniel Olympiu og varð ástfanginn af henni. Olympia er 

lífvana dúkka sem prófessor Spalanzani hafði búið til og Coppola setti augu úr gleri í 

hana. Í lok sögunnar þrátta meistararnir tveir, Spalanzani og Coppola, um handverk sitt 

og Nathaniel verður svo vitni að því er þeir kasta vélbrúðunni á milli sín svo augu 

hennar detta úr henni. Coppola tekur þá blóðug augu hennar upp úr gólfinu og kastar á 

Nathaniel. Nathaniel brjálast við látalætin og í órunum miðum blandast einnig inn í 

endurminningar hans um föður sinn. Hann reynir í brjálsemiskasti að kyrkja 

Spalanzani.
12

 Síðar og í undir lok sögunnar er Nathaniel staddur með Klöru, unnustu 

sinni, í bæjarferð. Hann telur að hann sjái Coppolius og fær algert hræðslukast, drepur 

nærri því unnustu sína en fremur að lokum sjálfsmorð.
13

  

 

 Í sögunni er aldrei útskýrt hvort um ofskynjanir Nathaniels sé að ræða eður ei. 

Óhugnaðurinn tengist Sandmanninum, þ.e.a.s. hugmyndinni um að missa augun. 

Vitsmunaleg óvissa í skilningi Jentsch kemur ekki við sögu sem áhrifavaldur. 

Spurningin um hvort Olympia sé lifandi eða ekki skiptir ekki svo miklu máli í þessum 

samanburði, hinn óhugnaðurinn er mun sterkari í sögunni. Sagan hefst á því að 

lesandinn er í óvissu um hvort um sé að ræða raunveruleika eða hreina og klára 

ímyndun sjálfs síns. Þegar á sögu Hoffmanns líður fer óvissan þó að hverfa og við 

sjáum að sjónglerjasalinn Coppola er í raun og veru Coppelius lögmaður og um leið þá 

Sandmaðurinn. Hér er því ekki um vitsmunalega óvissu að ræða og veit lesandi að ekki 

er til þess ætlast að hann sé að verða vitni að ímyndunum brjálaðs manns og því getur 

hann skynjað nakinn sannleikann. Þessi þekking dregur þó ekki úr óhugnaðinum. 

Kenningin um vitsmunalega óvissu dugir því ekki til hér til að útskýra 

óhugnaðarkenndina að mati Freuds.
14

  

 

                                                 
12

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 204-206. 
13

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 207. 
14

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 208. 
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2.3 Augnmissir og geldingarótti 

Freud ræðir í framhaldinu óttann um augnmissi sem heldur oft áfram fram eftir aldri. 

Margir fullorðnir óttast ekkert meira en að skaddast á augum eða missa þau. Við tölum 

um að gæta þessa eða hins eins og sjáaldurs augna okkar. Rannsóknir á draumum, 

goðsögum og ímyndunum hafa sýnt fram á að áhyggjur af augum og hræðsla við að 

verða blindur kemur býsna oft í stað hræðslunnar við geldingu.
15

 Sjálfsblindun Ödipúsar 

var vægari geldingarrefsing. Frá sjónarmiði raunsæis mætti reyna að neita því að 

áhyggjur af augum stöfuðu af geldingarótta með þeim rökum að það væri mjög eðlilegt 

að maður reyndi að gæta þess líffæris af alveg sérstakri áhyggjusemi. En halda má 

áfram og segja að sjálfur geldingaróttinn væri réttmætur og rökréttur ótti og þýddi 

ekkert annað eða dularfyllra í sjálfu sér.
16

 

 Freud velti svo fyrir sér hvers vegna auga og limur karlmannsins koma hvort í 

annars stað í draumum, ímyndunum og goðsögnum. Og ekki verður það hrakið að óttinn 

við geldingu kallar fram sérstaklega mikla og dularfulla geðshræringu, og það er sú 

geðshræring sem setur mark sitt á hugmyndina um að missa önnur líffæri. Hann sagði 

jafnframt að allur vafi hyrfi þegar við fræddumst um geldingarduldina af sálgreiningu 

taugaveiklaðra og gerðum okkur grein fyrir því hversu stórt hlutverk hún spilaði í 

sálarlífi þeirra.
17

 Freud taldi að óhugnaðurinn sem óttinn við geldingu vakti með 

mönnum væri mun sterkari í sögunni um Sandmanninn heldur en óhugnaðurinn sem 

fylgdi vitsmunalegri óvissu um hvort einhver vera (Olympia) væri lifandi eða ekki. 

Þannig taldi hann sig hafa fært rök fyrir því að kenning Jentschs um að vitsmunaleg 

óvissa væri grundvöllur fyrir hinu óhugnanlega dygði ekki til að útskýra fyrirbærið.
18

 

Freud vildi einnig meina að óhugnaður gæti skapast þegar við værum minnt á eitthvað 

sem vakti með okkur ótta í bernsku, t.d. geldingarduldin.
19

  

 

2.4 Tvífaraminnið 

Í framhaldi af fyrrgreindu fór Freud að lýsa tvífaraminninu út frá ýmsum dæmum og 

útfærslum í skáldskap. Þar átti hann við persónur í skáldverki sem líta verður á sem hina 

eina og söma vegna líkinda þeirra. Líkindin séu svo mögnuð upp við að sálræn ferli 

stökkva á milli persóna, þ.e. við það sem hann kallar fjarhrif, svo að einn býr yfir 

                                                 
15

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 208-209. 
16

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 208. 
17

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 209. 
18

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 208. 
19

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 210. 
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þekkingu, sameiginlegri reynslu og tilfinningum með öðrum. Ein persóna samsamar sig 

annari þannig að hún verður í vafa um sitt eigið sjálf eða setur annarra sjálf í stað síns 

eigins. Það mætti orða þetta þannig að hér væri um að ræða tvöföldun sjálfsins, víxlun 

þess og klofningu. Að endingu endurtekur hið sama sig aftur og aftur.
20

 Freud minntist á 

Otto Rank sem fjallaði rækilega um tvífaraminnið. Rank hafði skoðað samband 

tvífarans við spegilmyndir, skugga, verndaranda, sálnatrú og dauðaótta.
21

  

Tvífaraminnið á rætur sínar að rekja til mismunandi tegunda þjóðtrúar þar sem 

skuggi manna, spegilmynd eða nákvæm eftirmynd/tvífari kemur við sögu samkvæmt 

Rank. Hugmyndin um tvífarann er helst mótuð og þróuð í þýskum bókmenntum frá 18. 

og 19. öld, en tvífaraminnið varð vinsælt þema í rómantísku skáldsögunni.
22

 Orðið 

sjálft, tvífari (e. doppelganger), kom fyrst fram á sjónarsvið bókmennta í skáldsögunni 

Sibenkas (1796) eftir þýska rithöfundinn Jean Paul Richter. Aðalsögupersónan í sögunni 

á vin sem er nákvæm eftirmynd hans útlitslega. Sagan fjallar aðallega um þann rugling 

sem þessi líkindi valda. Jean Paul Richter gerði hið klofna sjálf mannsins, 

margskiptingu og tvöföldun ítrekað að viðfangsefni sínu.
23

  

Fræðimaðurinn Terry Castle telur að hugmyndin um hið óhugnanlega hafi orðið 

til og þróast á 18. öld í kjölfar upplýsingarinnar. Tvífaraminnið sem skáldskaparþema 

sem vekur upp tilfinningar um hið óhugnanlega á því rætur sínar að rekja til sama 

tíma.
24

 Otto Rank taldi að tvífarinn hafi upphaflega verið trygging gegn eyðileggingu 

sjálfsins og líklega hafi hin ódauðlega sál verði fyrsti tvífari líkamans. Uppfinning 

þessarar tvöföldunar sem varnar gegn eyðingu ætti sér mótpart í tungumáli draumsins, 

sem gjarnan tjáði geldingu með tvöföldun kynfæratákna eða margföldun. Forn-Egyptar 

þróuðu t.d. listina að færa hina látnu í varanlegt efni til að tryggja að þeir yrðu 

ódauðlegir, en Freud velti því fyrir sér hvort að í stað þess að eftirmyndin/tvífarinn væri 

trygging fyrir ódauðleikanum væri hann óhugnanlegur boðberi dauðans.
25

  

Freud vildi meina að þetta væri takmarkalaus sjálfsást, þ.e. listin að færa hina 

látnu í varanlegt efni. Hann sagði  þessa sjálfsást jafnframt sprottna af hinum frumlæga 

narsisma sem réði ríkjum í sálum barna og frumstæðra manna. Tvífarahugmyndin þyrfti 

þó ekki að gufa upp samtímis því að hinn frumlægi narsismi eyddist, hún gæti öðlast 

                                                 
20

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 212.  
21

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 212.  
22

 Otto Rank, The Double. A Psychoanalytic Study, 9.  
23

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 14. 
24

 Terry Castle, The Female Thermometer, 14.  
25

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 212. 
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nýja merkingu á seinni þroskastigum sjálfsins. Hann sagði að smám saman þróaðist 

kerfi í sjálfinu sem gæti skipað sér gegn öðrum hlutum sjálfsins. Í þessu tilviki var hann 

eiginlega að tala um samviskuna. Tilvist kerfis sem þessa sem getur meðhöndlað hinn 

hluta sjálfsins sem viðfang gefur gömlu tvífarahugmyndinni nýja merkingu.
26

 Freud 

talaði ennfremur um að ítarleg skoðun á tvífarahugmyndinni færði okkur ekkert nær því 

að skilja hina sterku óhugnaðartilfinningu sem gegnsýrði hugmyndina. Hann fjallaði um 

að óhugnaðurinn sem tvífaraminnið gæti vakið með fólki stafaði af því að hugmyndin 

ætti rætur að rekja til eldra stigs sálræns þroska sem væri löngu yfirstigið, en þar hafi 

hún upprunalega verið mun vinalegri (trygging gegn eyðileggingu sjálfsins) en hún 

birtist okkur í endurkomunni. Þessi óhugnaður tengdur tvífaraminninu væri því einnig 

tilkominn vegna endurkomu einhvers sem við höfðum áður þekkt en gleymt eða bælt 

niður.
27

  

 

2.5 Endurtekningin 

Næsta orsök óhugnaðarkenndar sem Freud tók fyrir í ritgerð sinni var endurtekningin. 

Hann taldi að eftir rannsóknir sínar vekti þetta fyrirbæri, að vissum skilyrðum 

uppfylltum og tengt vissum aðstæðum, vissa óhugnaðarkennd sem minnti á tilfinningu 

bjargarleysis. Hann fjallaði um atvik sem hann lenti í í gömlum smábæ þar sem hann 

var ókunnugur. Hann var kominn í vafasaman bæjarhluta, á götu þar sem ekkert sást 

nema málaðar konur í gluggum smáhýsa og hann flýtti sér úr þeirri götu á næsta horni. 

Skömmu síðar, eftir að hafa reikað eitthvað um, sá hann að hann var aftur mættur á 

sömu götu. Hann lenti svo á sömu götu í þriðja sinn þó hann hafi reynt að forðast hana 

og þá greip hann viss tilfinning sem hann gat ekki lýst öðruvísi en sem óhugnaði. Hann 

bjó til annað dæmi sem gæti haft svipuð áhrif óhugnaðar. Dæmið felst í að það skiptir 

flesta engu máli ef þeir myndu afhenda jakkann sinn í fatageymslu og fá miða með 

vissu númeri til baka. Ef þeir aftur á móti rækjust ítrekað á sama númer í framhaldinu þá 

byrjar það að vekja með þeim tilfinningu um að eitthvað óumflýjanlegt eða örlagaríkt sé 

á seyði.
28

 Freud vildi meina að óhugnaðurinn sem fylgdi þessari tegund endurtekningar 

ætti aðallega rætur að rekja til þess að þær minntu á ákveðna endurtekningaráráttu sem 

                                                 
26

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 213. 
27

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 214. 
28

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 215-216. 
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réði ríkjum í dulvitund manna og hægt væri að sjá hjá taugaveikluðum eða í hegðun 

smábarna.
29

  

 

2.6 Illt augnaráð og almætti hugsana 

Freud fjallaði svo um annað fyrirbæri sem eitt óhugnanlegasta og algengasta form 

hjátrúar, en það er óttinn við „illa augnaráðið“ (þ. Der Böse Blick, e. the evil eye). 

Freud felldi þetta undir það sem hann kallaði almætti hugsana. Með því átti hann við 

það þegar hugsanir okkar virðast hafa einhvern yfirnáttúrulegan kraft, þannig að ef við 

t.d. óskuðum einhverjum ills þá kæmi það fyrir hann. Með illu augnaráði átti hann við 

þá trú manna að ef einhver horfði öfundaraugum á aðila sem hefði eitthvað 

eftirsóknarvert þá fylgdi augnaráðinu bölvun eða óheppni.
30

 Hann hélt svo áfram og 

ræddi um að flestum þætti afskaplega óhuggulegt allt sem við kæmi dauða, líkum, 

endurkomu dauðra, drauga og anda. Hann taldi tvær aðalástæður vera fyrir því að þetta 

ylli flestum óhugnaði, þ.a. að það væri styrkur upphafstilfinninga gagnvart dauðanum 

annars vegar og ófullnægjandi vísindaleg þekking á dauðanum hins vegar. Trúarbrögð 

afneituðu alltaf hinni ómótmælanlegu staðreynd sem einstaklingsdauðinn væri og gerðu 

ráð fyrir einhvers konar eftirlífi. Andahyggjan, töfrar og galdrar, almætti hugsana, 

viðhorf manns til dauða, ótilætluð endurtekning og geldingarduld innihéldi í rauninni 

allt sem breytt gæti því sem væri óttavekjandi við óhugnað.
31

  

 

2.7 Afskornir limir og mörkin á milli ímyndunar og raunveruleika 

Freud tók einnig fram að afskornir limir, afhöggvin höfuð, hendur skildar frá handlegg 

og fætur sem dansa af sjálfsdáðum vektu að auki upp sérstakan óhugnað. Sérlega ef 

líkamshlutarnir tækju svo upp á því að gera eitthvað af sjálfsdáðum eins og í síðasta 

dæminu hér á undan. Hann taldi að þessi ótti væri vegna þess hversu nátengdur hann 

væri geldingarduldinni. Mörgum fyndist óhugnanlegast af öllu að vera kviksettur fyrir 

mistök en að sálkönnun leiddi í ljós að þessi hræðilega ímyndun væri ekkert annað en 

umbreyting á annarri ímyndun sem í upphafi var fjarri því að vera hræðileg, heldur 

eftirsóknarverð nautn, en það væri ímyndunin um tilveru í móðurkviði.
32

  Eitt atriði 

lagði Freud svo áherslu á sem væri nátengt trúnni á almætti hugsana. Það er að það sem 

                                                 
29

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 216. 
30

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 218. 
31

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 221. 
32

 Sigmund Freud, Listir og listamenn, 222-223. 
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ylli oft og tíðum auðveldlega óhugnaði væri þegar mörkin á milli ímyndunar og 

raunveruleika þurrkuðust út þannig að eitthvað sem við hefðum áður talið vera ímyndun 

birtst okkur sem eitthvað raunverulegt. Eða þegar tákn yrði að fullu það sem það táknaði 

og svo framvegis. Þetta atriði væri einmitt það sem ylli óhugnaði í sambandi við 

galdrakúnstir.
33

 Freud tók að auki fyrir dæmi um óhugnað þar sem taugaveiklaðir 

karlmenn lýsti því yfir að þeim fyndist eitthvað óhugnanlegt við sköp kvenna. Þar sem 

þessi óhugnanlegi staður væri markaði þó upphaf allra manna og hefði verið heimkynni 

þeirra endur fyrir löngu. Í þessu tilviki er unheimlich það sem eitt sinn var heimisch eða 

gamalkunnugt.
34

  

 

2.8 Bælingin 

Freud fjallaði um að ráðgátan um hið óhugnanlega leystist ekki að fullu þó svo að við 

hefðum komist að því að hið óhugnanlega væri eitthvað gamalkunnugt, en hefði bælst í 

leynum og komið aftur upp úr bælingunni. Það væri ekki allt óhugnanlegt sem uppfyllti 

þetta skilyrði. Hann nefndi að fyrir hvert dæmi sem gæti vakið óhugnað sem hann hefði 

nefnt mætti finna hliðstæð dæmi sem vektu engan óhugnað. Allt færi þetta eftir 

samhenginu, t.d. í skáldskap, það gæti verið undarlegt en ekki á nokkurn hátt 

óhugnanlegt. Við höfum t.d. heyrt að það væri einstaklega óhugnanlegt þegar dauðir 

hlutir, t.a.m. brúða eða mynd, lifðuðu við en ef t.d. eldhúsáhöld, húsgögn eða leikföng 

lifnuðu við væri það ekki vitund óhugnanlegt. Oft mætti sjá í ævintýrum endurlífgun 

dauðra og okkur fyndist það ekkert sérstaklega óhugnanlegt, eins og t.d. þegar Mjallhvít 

opnaði augun á ný. Allt snerist þetta um samhengið þar sem okkur fyndist t.d. heldur 

óhugnanlegra ef látin persóna í raunsærri skáldsögu myndi lifna við en þar giltu sömu 

náttúrulögmál og í okkar daglega lífi.
35

 Freud tók fram að það væri munur á hinu 

óhugnanlega í skáldskap og í raunveruleikanum. Reynsla af óhugnaði væri fátíðari og 

ættu sér mun einfaldari skýringar. Nær undantekningarlaust mætti rekja reynsluna til 

einhvers kunnugs sem hefði verið bælt niður. Ef við lítum á óhugnað tengdan almætti 

hugsana, óskum sem rætast samstundis, afturgöngum dauðra og leyndum illum öflum 

fer ekki á milli mála við hvaða aðstæður óhugnaður vaknar í þessum tilvikum.  

Maðurinn trúði því áður fyrr að slíkt gæti gerst í raun og veru og var í rauninni 

sannfærður um það. Við höfum lagt slíkan hugsanagang að baki nú á dögum. En gamla 
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trúin býr þó innra með okkur og er tilbúin að grípa hverja staðfestingu. Ef eitthvað 

gerist sem virðist styðja þessar gömlu sannfæringar grípur okkur viss óhugnaðarkennd. 

Aftur á móti mun hver sá sem hefur algerlega og endanlega losað sig við alla andatrú 

vera ónæmur fyrir slíkum óhugnaði. Þó að þannig vilji til að saman fari óskir og 

uppfylling þeirra, þó að hinar dularfyllstu endurtekningar verði á svipaðri upplifun á 

tilteknum stað eða stundu þá truflar ekkert af þessu okkur eða kallar fram einhvers 

konar hræðslu við eitthvað óhugnanlegt. Hér er einungis um að ræða vissa 

raunveruleikaprófun og spurninguna um hinn efnislega raunveruleika.
36

  

Annað gildir þegar hið óhugnanlega er komið frá bældum bernskuduldum, frá 

geldingarduld, móðurlífsímyndunum o.s.frv. Slíkar upplifanir eru þó ekki algengar í lífi 

fólks. Þegar óhugnaðurinn kemur frá bernskuduldum kemur raunveruleikinn ekki við 

sögu. Í stað hans kemur sálrænn veruleiki. Þar er um að ræða raunverulega bælingu á 

einhverri hugsun og endurkomu hennar, en ekki að hætta að trúa á raunveruleika 

innihaldsins. Þannig má segja að hið bælda sé sérstakt ímyndunarinnihald en í hinni 

hugsuninni trú á að það sé raunveruleikinn. Óhugnanleg upplifun á sér þá annað hvort 

stað þegar bældar bernskuduldir vakna til lífsins á ný vegna einhvers konar áhrifa eða 

þegar frumstæð viðhorf virðast staðfestast á nýjan leik. Freud lagði þó áherslu á að oft 

skaraðist þetta og ekki væri hægt að líta á þetta sem einfalda lausn. Að frumstæð 

viðhorf tengdust oft mjög náið bernskuduldum og byggðust í raun og veru á þeim og því 

væri erfitt að greina á milli.
37

  

 

2.9 Hið óhugnanlega í skáldskap 

Freud hélt áfram og talaði um að í skáldskap væri allt innifalið, og jafnvel meira að 

auki, það sem ekki væri í raunveruleikanum. Heimur hugarflugsins þyrfti ekki að 

undirgangast raunveruleikaprófun. Því yrði niðurstaðan sú að það væri margt sem ekki 

væri óhugnanlegt í skáldskap en yrði það ef það kæmi fyrir í raun og veru, en þar væru 

miklu fleiri möguleikar á að búa til óhugnað en í raunverulegu lífi. Skáldið hefði algert 

val um hvað það vildi sýna og gæti látið sinn skáldaheim falla að þeim veruleika sem 

hann kysi. Skáldið gæti dregið upp myndir af allskyns draugum, púkum og andaverum. 

Á meðan þessar verur héldu sig innan hins skáldaða veruleika misstu þær óhugnað sem 

þær annars gætu haft. Um leið og skáldið ætlaði síðan að færa þessar verur inn í hinn 
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almenna veruleika breyttist þetta. Allt það sem óhugnaði hefði valdið í 

raunveruleikanum væri að finna í sögunni.
38

  

  

 Freud fjallaði þannig um nokkur dæmi þess hvað getur valdið okkur óhugnaði. 

Hann bendir á að oft getur óhugnaður falist í efanum um hvort dauður hlutur kunni að 

vera lifandi sbr. áhrif vaxmynda, vel gerða brúða og vélmenna. Innifalið í því er 

óhugnaður við brjálsemi og flogaköst, en í slíkum tilvikum vaknar hjá áhorfandanum 

hugboð um eitthvað sem gerist sjálfkrafa og vélrænt, sem gæti verið falið á bak við 

venjulega sálarstarfsemi lifenda. Hann tók fram óttann um augnmissi en rannsóknir á 

draumum, goðsögum og ímyndunum hafa sýnt fram á að áhyggjur af augum og hræðsla 

við að verða blindur kemur býsna oft í stað hræðslunnar við geldingu. Tvífaraminnið 

þar sem persónur í skáldverki, sem líta verður á sem hina einu og sömu vegna líkinda 

þeirra getur einnig vakið upp vissan óhugnað. Næsta orsök óhugnaðarkenndar sem 

Freud tók fyrir í ritgerð sinni var endurtekningin. Hann taldi að eftir rannsóknir sínar 

vekti þetta fyrirbæri, að vissum skilyrðum uppfylltum og tengt vissum aðstæðum, vissa 

óhugnaðarkennd sem minnti á tilfinningu bjargarleysis. Svo er það óttinn við illt 

augnaráð og almætti hugsana, að hugsanir okkar hefðu yfirnáttúrulegan kraft þannig að 

ef við óskuðum einhverjum ills þá kæmi það fyrir hann. Freud tók einnig fram að 

afskornir limir, afhöggvin höfuð, hendur skildar frá handlegg og fætur sem dansa af 

sjálfsdáðum vektu að auki upp sérstakan óhugnað. Sérlega ef líkamshlutarnir tækju svo 

upp á því að gera eitthvað af sjálfsdáðum. Eitt atriði lagði Freud svo áherslu á sem væri 

nátengt trúnni á almætti hugsana og ylli oft og tíðum auðveldlega óhugnaði væri þegar 

mörkin á milli ímyndunar og raunveruleika þurrkuðust út þannig að eitthvað sem við 

hefðum áður talið vera ímyndun birtst okkur sem eitthvað raunverulegt. Freud fjallaði 

svo um bælinguna, að ráðgátan um hið óhugnanlega leystist ekki að fullu þó svo að við 

hefðum komist að því að hið óhugnanlega væri eitthvað gamalkunnugt, en hefði bælst í 

leynum og komið aftur upp úr bælingunni. Samkvæmt Freud eru það sem sagt hlutir 

sem við höfum bælt og koma aftan að okkur, en einnig getur verið um að ræða 

vitsmunalega óvissu sem gæti átt þátt í að skapa þessa tilfinningu. Freud hélt áfram og 

talaði um að í skáldskap væri allt innifalið, og jafnvel meira að auki, það sem ekki væri í 

raunveruleikanum. Heimur hugarflugsins þyrfti ekki að undirgangast 

raunveruleikaprófun. Því yrði niðurstaðan sú að það væri margt sem ekki væri 
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óhugnanlegt í skáldskap en yrði það ef það kæmi fyrir í raun og veru, en þar væru miklu 

fleiri möguleikar á að búa til óhugnað en í raunverulegu lífi. 

 

3. Uppruni hugtaksins um hið óhugnanlega 

Eins og sagði í 3. kafla hér á undan heldur bókmenntafræðingurinn Terry Castle því 

fram í bók sinni The Female Thermometer (1995) að uppruna hugtaksins hins 

óhugnanlega megi rekja til átjándu aldarinnar og upplýsingarinnar.
39

 Hann bendir á að 

það sé einfaldlega hægt að tala um eins konar þemu af einkennilegum fantasíum, 

mótífum og taugafræðilega skilgreindum áhrifum af einhverju skrítnu. Tvífarar, 

vélrænar brúður, vaxmyndir, afhoggnir útlimir, fyrirboðar og „déjá vu“ fellur allt undir 

þetta þema um hið óhugnanlega.
40

 Castle talar um að á árunum 1650 til 1800 hafi 

rökhugsun smám saman tekið við af galdratrú og hjátrú. Hann bendir á tvo 

sagnfræðinga, W. E. H. Lecky og Keith Thomas, sem hafa rætt um þessa breytingu á 

hugsunarhætti. W. E. H. Lecky skrifaði bókina History of the Rise and Influence of the 

Spirit of Rationalism in Europe (1865) þar sem hann benti er á þessi miklu straumhvörf 

og Keith Thomas skrifaði bókina Religion and the Decline of Magic (1971) þar sem 

hann gerir þessar breytingar að umfjöllunarefni sínu. Fólk hafi fyrr á öldum trúað á 

galdra, drauga, nornir og andsetningu, fyrirboða og stjörnuspeki en þessari trú hafi 

smám saman verið ýtt til hliðar og ný þekking komið í staðinn. Bæði Thomas og Lecky 

voru sammála um að þessi aukna áhersla á rökhugsun og dvínandi trúarofsi hafi 

gjörbreytt hugsanagangi mannsins.
41

 Þegar fólk stóð frammi fyrir einhverjum 

furðulegum atburðum var alltaf hægt að vísa í yfirnáttúruleg öfl á meðan fólk trúði á 

yfirnáttúrulega krafta. Þegar sú trú dvínaði gat tiltekinn furðulegur atburður vakið upp 

heilabrot og jafnvel óhugnað þar sem engin útskýring var tiltæk. Þessi vakning til 

upplýsingarinnar varð því til þess að fleiri tækifæri sköpuðust til að upplifa óhugnað.
42

 

Castle talar um að fyrsta vélbrúðan hafi verið sýnd árið 1740 og í kjölfarið komu fram 

svipaðar sýningar með vélrænum brúðum og gerð var tilraun til að gera þær útlitslega 

eins mannlegar og mögulegt væri. Slíkar sýningar urðu mjög vinsælar í Evrópu.
43

 Út frá 

kenningum Freuds og Jentschs eru slíkar brúður mjög óhugnanlegar eins og fjallað var 

um í fyrri kafla.  
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 Castle vill því meina að hugmyndin um hið óhugnanlega hafi að vissu leyti 

sprottið upp á átjándu öldinni. Að þessi umbreyting í menningunni og sálarlífinu með 

meiri upplýsingu og rökhyggju hafi einnig leitt af sér eins konar eitraða aukaverkun, 

nýja upplifun af ókunnugleika, kvíða, undrun og vitsmunalegum ógöngum.
44

  

 

4. Bakgrunnur Alfreðs Flóka Nielsens 

Svona hefur Jóhann Hjálmarsson inngangsorð sín í bókinni sinni Alfreð Flóki 

Teikningar: 

Myndir Alfreðs Flóka eru ekki lokaður heimur, þar sem hinsta línan hefur verið dregin. 

Hann hefur engu að síður fundið sér leið í völundarhúsi listarinnar. Úr þeim álfheimum 

ratar enginn sem heillast hefur af galdraseiðnum. Þar er að mörgu leyti erfitt að búa, en því 

fylgir líka mikill og varanlegur fögnuður. Við vitum að í huga listamannsins togast á mörg 

öfl. Sumir halda því fram að listamaður sé leiddur af englum. Með sama rétti má segja að 

sannur listamaður sé knúinn áfram af djöflum. Listamaðurinn er í eðli sínu skyggn. Það er 

eiginleiki sem honum hefur verið gefinn. Þótt hann sjái ekki drauga við hvert fótmál á hann 

greiðan aðgang inn í veröld sem er flestum hulin. Alfreð Flóki er í hópi sjáandanna, þeirra 

sem leita ekki heldur finna. Í daglegu lífi er hann svefngengill en í draumnum konungur eða 

flautuleikari. Verk hans eru sprottin úr draumi. Hann á sér fastari grundvöll í því 

óskilvitlega en á þeirri jörð sem er öðrum bjargföst vissa.
45

  

 

Alfreð Flóki Nielsen fæddist 19. desember árið 1938 að Óðinsgötu 4 í Reykjavík. Móðir 

hans var Guðrún Bjarnþóra Guðmundsdóttir Nielsen og faðir hans Carl Alfreð Nielsen. 

Móðir Flóka fékkst við listsköpun, skar út fígúrúr í tré og seldi. Flóki fékk snemma 

áhuga á teikningum, varði öllum vökustundum með pennann á lofti og vildi helst ekkert 

annað gera.
46

 Móðir hans sagði frá því að hann hafi lifað mikið í heimi kynja og 

ævintýra. Hún hafi lesið mikið fyrir hann sem barn og amma hans, Ingibjörg Jónsdóttir, 

sömuleiðs. Hann lifði sig mikið inn í allt sem lesið var fyrir hann. Móðir hans hafði 

meðal annars lesið fornbókmenntir fyrir hann og hann hafði dundað sér snemma við að 

myndskreyta Njálu og draugasögur á borð við Djáknann á Myrká. Eftir að hann lærði að 

lesa lá hann sífellt í bókum. Hann las einnig tímarit, t.d. breska tímaritið Crime, en þar 

voru ógurlegar hryllingsmyndir, og UHU, sem var tímarit gefið út á árum þriðja ríkisins 

í Þýskalandi. Í þessum tímaritum birtust til dæmis óhuggulegar myndir af helgrímum 

afhausaðra, franskra glæpamanna.
47

  

Flóki svaf í herbergi með ömmu sinni en hún var spírítisti og skyggn að sögn 

móður Flóka. Hann fór með henni á miðilsfundi hjá Láru miðli. Hann var látinn bíða í 
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eldhúsinu en heyrði allt sem gerðist.
48

 Leiða má líkur að því að þetta hafi virkjað 

ímyndunarafl ungs drengs og hann hafi auðveldlega geta búið til myndrænt efni í huga 

sér, sitjandi í eldhúsinu við óminn af því sem gekk á í stofunni. Flóki hafði sem sagt alla 

tíð mikinn áhuga á dulspeki, göldrum og hinu yfirskilvitlega, og þekkti hann m.a. vel 

kenningar og verk Alistair Crowleys sem oft er kallaður æðstiprestur galdratrúar í 

samtíma okkar.
49

  

 

4.1 Bókmenntir og Flóki 

Flóki hafði mikinn áhuga á bókmenntum frá unga aldri. Hann las mikið eftir 

Dostojefskí, sem kannaði djúp mannssálarinnar og hin duldu öfl. Að auki hafði hann 

áhuga á verkum eftir Arthur Rimbaud, Comte de Lautréamont, Edgar Allan Poe, E. T. 

A. Hoffmann, Strindberg og ljóðum Baudelaires.
50

 Hann las mikið af hrollvekjum og 

ljóðum þar sem rauði þráðurinn var dauðaþrá, limlestingar og óhugnaður en þessir hlutir 

voru snemma farnir að setja svip sinn á teikningar Flóka.
51

 Vinur Flóka, Elías 

Kristjánsson, lýsti því að kvikmyndir hefðu einnig haft mikil áhrif á hann og minntist 

hann sérstaklega einnar kvikmyndar, Rauðu Myllunnar, en hún var um ævi 

listamannsins Toulouse Lautrec og hreifst Flóki mikið af henni og sá hana ítrekað. Elías 

sagðist hafa séð senur og brot úr henni í myndum Flóka lengi á eftir.
52

 

 

4.2 Nám 

Í gagnfræðaskóla var Flóki svo heppinn að hafa Jóhann Briem listmálara sem 

teiknikennara, en Jóhann hafði mikið dálæti á Flóka og hvatti hann áfram með ráðum og 

dáðum. Segir sagan að hann hafi gefið Flóka 10,1 í einkunn fyrir teikningu á 

gagnfræðaprófi.
53

 Flóki fór í Myndlista- og handíðaskólann í Reykjavík eftir 

gagnfræðaskólann og nam þar í einn vetur, en árið 1958 fór hann til Kaupmannahafnar í 

Konunglega fagurlistaháskólann og var fjóra vetur þar, eða til ársins 1963. Hann var svo 

einn vetur í Experimentalskolen í sömu borg.
54

 Flóki hefur líklega ekki orðið fyrir 

neinum verulegum áhrifum af kennurum sínum hvað myndsköpun varðar.  Það sem 

                                                 
48

 Nína Björk Árnadóttir, Ævintýrabókin um Alfreð Flóka, 12-13. 
49

 Páll Ásgeir Pálsson, Flókinn Snillingur, 26. 
50

 Jóhann Hjálmarsson, Alfreð Flóki Teikningar, 1.  
51

 Páll Ásgeir Pálsson, Flókinn Snillingur, 24. 
52

 Páll Ásgeir Pálsson, Flókinn Snillingur, 25. 
53

 Páll Ásgeir Pálsson, Flókinn Snillingur, 25.  
54

 Páll Ásgeir Pálsson, Flókinn Snillingur, 25. 



19 

 

skipt hefur mestu máli fyrir hann var aðgangur að góðu bókasafni, en bækur voru 

eitthvað sem Alfreð Flóki gat ekki án verið.
55

 

  

4.3 Sérstaða Alfreðs Flóka 

Alfreð Flóki hafði alla tíð mikla sérstöðu í íslenskri myndlist sem eini íslenski 

teiknarinn sem alfarið mátti tengja við táknhyggju og súrrealisma. Hann notaðist einnig 

við risstækni sem aðrir íslenskir myndlistamenn gerðu ekki. Hann notaði ýmsar 

litakrítar, og aðallega þá rauðkrít. Mest notaði hann þó blek og kolkrít og var 

fastheldinn í sínum vinnubrögðum. Hann fór algerlega sínar eigin leiðir á meðan hin 

óhlutstæða og óformlega list réði ríkjum í fjölmiðlum. Af þessum sökum átti hann erfitt 

uppdráttar á heimavelli þar sem óspart var gert grín að honum.
56

 Alfreð gaf sem sagt 

helstu straumum og stefnum 20. aldarinnar langt nef og hallaði sér frekar að 19. aldar 

súrrealistum og symbólistum til að tjá sinn hugarheim. Myndir hans voru myrkar og 

dularfullar, kynórar og ýmsir hvatar réðu för og heltóku persónurnar.
57

 Bókmenntir voru 

oft og tíðum kveikjan að verkum hans og á hann það sameiginlegt með ýmsum 

meisturum liðins tíma, t.d. Durer, Goya, Aubrey Beardsley, James Ensor, Magritte, 

Salvador Dali, Alfred Kubin og Delvaux. Hann las mikið af ljóðum symbólista, einkum 

þegar honum lá mikið á hjarta.
58

 

 Alfreð Flóki lýsti sjálfsmynd sinni á þennan hátt í viðtali við Ara Jósefsson, 

skáld og blaðamann, árið 1959 þegar Ari spurði hann hvort hann hefði eitthvað lært af 

íslenskum meisturum: „[í]slenskir meistarar. Hvað er nú það? Mér vitanlega eru ekki til 

neinir íslenskir meistarar þótt Muggur og Kjarval hafi sosum teiknað ágætlega. Á hinn 

boginn finn ég til skyldleika með Bosch, Brueghel, Goya, Kubin, Dix, Grosz og El 

Greco. Ég er húmoristinn, satírikerinn í íslenskri myndlist.“ Síðar í sama viðtali sagði 

hann einnig: „[é]g er sjáandinn, maðurinn sem skilur samtíð sína til fullnustu. Þess 

vegna geta myndir mínar aldrei orðið notalegar sólarlagsstemmningar. List mín á að 

vera svipa á borgarann, ógeðslegustu skeppnunni sem skríður á jarðarkúlunni.“
59
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4.4 Tenging við súrrealista 

Aðalsteinn Ingólfsson skrifar um Alfreð Flóka í bók sinni Furðuveröld Alfreðs Flóka 

frá árinu 1986. Aðalsteinn segir Alfreð Flóka hafa sýnt með dönskum og alþjóðlegum 

súrrealistum á árunum 1970 og 1976, og þegið af þeim ýmis stílbrigði og mótíf. 

Krangalegar fígúrur líkt og Salvador Dalí gerði koma fyrir í eldri myndum hans 

Hljómar hún enn, bölvuð frá 1958 (sjá mynd 1) og Nýji landshöfðinginn frá 1963 (sjá 

mynd 2), skuggar de Chirico falla á myndflötinn í mynd hans Penelópa frá 1960 (sjá 

mynd 3). Beittir prófílar þýska Schröder-Sonnenstern birtast í nokkrum myndum hans
60

 

og má sjá líkindi með fígúrum Sonnensterns og Alfreðs Flóka t.a.m. í mynd 

Sonnensterns Wellodistanzismus Meta-(Physik) mit dem Hahn frá 1952 (sjá mynd 4). 

Flóki notar einnig vinsæl mótíf súrrealistanna, þ.e. eggið, augað og fuglinn.
61

 

 Súrrealistarnir lögðu sig í líma við að aftengja vökuvitundina svo undirvitundin 

réði ferðinni. Þeir töldu sig geta náð því með því að teikna eða skrifa í annarlegu 

ástandi, undir áhrifum áfengis eða ofskynjunarefna. Myndheimur Flóka er oft 

annarlegur, jafnvel óhugnanlegur, en þó í fullkomnu jafnvægi innbyrðis. Persónur í 

myndum hans mynda oft samræmda heild og styðja hverja aðra. Spenna myndanna 

byggir því ekki á sameiningu fjarstæðra fyrirbæra eins og gerist oft í myndum 

súrrealista, heldur er þar fullkomið jafnvægi og oft og tíðum eru myndirnar svo 

nákvæmar að ímyndunin fær ekkert svigrúm.
62

 Breton neyddist til að endurskoða 

kenningar sínar og viðurkenna að súrrealisminn tæki einnig til nákvæmra mynda af 

„innri veröld" svo lengi sem sú veröld væri nógu sérstæð. Þessi endurskoðun kom til í 

kjölfar hinnar svokölluðu „handmáluðu draumaljósmyndar“, þ.e. verka Dalis, Magrittes, 

Delvaux og fleiri listamanna.
63

 Alfreð Flóki hefði geta skrifað undir margt það sem 

súrrealistar höfðu að markmiði, en eins og þeir leitaði hann sér viðfangsefna í 

myrkviðum undirmeðvitundar, þar sem maðurinn geymir ýmislegt það sem borgaralegt 

siðgæði vill ekki gangast við, s.s. kynóra, dauðabeyg og fjarstæðukenndar ímyndir.
64
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 Súrrealisminn hefur líklega haft mikla þýðingu fyrir þroska Alfreðs Flóka og má 

í því samhengi nefna Salvador Dali, René Magritte og Max Ernst, en sterkustu áhrifin 

hafa líklega verið frá Odilon Redon, Alfred Kubin, James Ensor og Felicien Rops.
65

  

 

4.5 Tenging við 19. aldar symbólista  

Það má líka segja að list Flóka sé eðlileg framlenging á hinni grafísku hefð 19. aldar 

symbólista og einfara, sem margir voru reyndar í uppáhaldi hjá súrrealistum. Í því tilliti 

mætti nefna grafíkmyndir Goyas, einkum grimmilegar stríðsádeilur hans, 

mikilfenglegar ævintýramyndir Dorés og árásir Daumiers á hræsni smáborgarans. Þá má 

að sama skapi líkja Flóka við listamenn sem voru ekki eins jarðbundnir og þessir þrír, 

t.d. Odilon Redon, Gustave Moreau, Aubrey Beardsley, Felicien Rops og Alfred 

Kubin.
66

 Í samtali við Aðalstein Ingólfsson, listfræðing og höfund bókarinnar 

Furðuveröld Alfreðs Flóka, lýsti Flóki því hvenær og hvernig ímyndunarafl hans hlaut 

fyrst byr undir báða vængi. Það var á heimili Þorleifs Kristóferssonar, sem var vinur 

foreldra Flóka. Þar fékk Flóki að ganga í hinar ýmsu listaverkabækur og opnaðist Flóka 

veröld Goyas, Böcklins og Redons.
67

 Í fyrstu teikningum sínum (sjá „Teikningar“, 1963 

nr. 1-20) vitnar hann bæði í súrrealista og ýmsa þýska expressionista, t.a.m. Dix, Grosz 

og sér í lagi Klee. Berstrípaðar og æðaberar furðuverur Klee, sem hann gerði í upphafi 

ferils síns, ganga aftur í æði mörgum teikningum Flóka.
68

 Hvort sem drepið er niður í 

grafíkmyndum Kubins, Goyas, Rops eða Klees, eða bókmenntum eftir De Sade, Bruno 

Schultz eða Baudelaire þá er hinn bölsýni grunntónn sá sami. Maðurinn fæðist spilltur 

inn í þennan heim og lifir í samræmi við breyskleika sinn í stað þess að vinna sér fyrir 

sáluhjálp.
69

  

Flóki teiknaði oft karlmenn sem gengu makt myrkranna á hönd, gerðust 

seiðskrattar eða aðrar karlkyns verur sem höfðu lent í illum öflum og lifðu sem kýklópar 

eða varúlfar. Aftur á móti teiknaði hann konur oft ýmist sem lostafullar smámeyjar, 

heillandi skapanornir eða ægifagrar hórur með morð á samviskunni. Hann notaði oft 

sömu persónurnar sem bendir til þess að hann hafi fremur litið á þær sem tákn fyrir 

ákveðnar kenndir eða lesti frekar en verur með sjálfstæðan þankagang. Merking mynda 

Flóka liggur í því sem gæti gerst. Listamaðurinn stillir upp persónum, gefur okkur 
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ákveðnar vísbendingar en gefur okkur svigrúm að ráða úr þeim.
70

 Oftast fer þó ekki á 

milli mála hvað listamaðurinn er að fara, enda eru vísbendingarnar oft nákvæmar. Til 

dæmis hefur Flóki tekið afstöðu margra 19. aldar symbólista til kvenna. Þeir sögðu að 

syndin væri kvenkyns, en verk þeirra eru uppfull af kvenhræðslu, ef ekki kvenhatri. 

Þeim þótti konan manninum þó æðri að því leyti að hún fór ekki í felur með sitt 

syndsamlega innræti, heldur stærði sig beinlínis af því.
71

 

 

5. Birtingarmyndir hins óhugnanlega í verkum Alfreðs Flóka  

Myndir Alfreðs Flóka eru margar hverjar hrollvekjur. Óhugnaður og hrollur virðist vera 

óhjákvæmilegir þættir í list hans.
72

 Það úir og grúir af táknum og oft og tíðum eru þau 

svo persónuleg að úr þeim verður ekki lesið nema áhorfandi þekki listamanninn sjálfan 

náið. Hann var dulhyggjumaður og viðurkenndi að vera algjör rómantíker. Hann sagði: 

„[h]ugtakið rómantík hefur alla tíð verið misskilið. Að vera rómantíker er ekki að vera 

eins og smástelpa sem vefur rauðu silkibréfi um ljósaperu. Að vera rómantíker er að 

gefa tilfinningum sínum lausan tauminn.“
73

  

 Hið óhugnanlega birtist á ýmsan hátt í verkum Alfreðs Flóka. Til dæmis koma 

fram afskornir líkamspartar, líkamspartar settir saman á annarlegan hátt, jafnvel 

mannslíkami með dýrshöfuð, afmyndanir, mörk raunveruleikans og ímyndunar, jafnvel 

einhvers konar sturlun, brenglaðir kynlífsórar, dauði og tortíming.  Myndir hans eru 

myrkar og heildarstemning mynda hans er oft og tíðum dulræn, draumkennd og 

súrrealísk. Í þessum kafla verður fjallað um þær myndir Flóka þar sem einkenni hins 

óhugnanlega koma fram.  

 

5.1 Afskornir líkamspartar, afmyndanir og líkamspartar settir saman á 

annarlegan hátt 

Líklega falla allmargar myndir Alfreðs Flóka undir þennan kafla. Oft má sjá í myndum 

hans einhvers konar afmyndanir og einkennilega saman settar fígúrur, sem eru jafnvel 

blanda af dýrum og mönnum. Þær eru ævintýralegar en alltaf er þemað hálfgerður 

hryllingur og grunnstemningin er myrk. Hugmyndaflug Alfreðs Flóka gengur langt, oft 
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of langt að mati sumra. Það má því með sanni segja að í þessu samhengi sé um að ræða 

furðuveröld, líkt og Aðalsteinn Ingólfsson kallar bók sína um hann.  

 Á mynd Flóka Grímudansleikurinn-tileinkað A.J. Wiertz frá 1965 (sjá mynd 5) 

stendur kona og horfir beint fram. Hún er með annað brjóstið berað og á höfðinu eru 

limir sem eins konar höfuðskraut. Á bak við hana, hægra megin á myndinni, er óræð 

vera með beruð kvenmannsbrjóst en þó skeggvöxt á höku og efri vör. Efra andlitið líkist 

þó blöndu af einhvers konar fiski og lim samansettum. Einhvers konar hrúðurmynstur er 

á fígúrunni. Á mynd hans Leikir biðlanna frá 1969 (sjá mynd 6) má sjá tvo karlmenn 

framarlega á myndinni með afmynduð andlit. Í stað andlits eru blóm eða einhvers konar 

gróður. Þeir standa við súlu og horfa upp á eitthvað sem líkist skurðgoði. Við sjáum 

höfuð djöfuls á stórum snák á myndinni Meinlæti frá 1970 (sjá mynd 7) og konu í 

bakgrunni halda á afmynduðum höfðum. Við sjáum afskorin höfuð á stilkum og 

kynjaveru með mörg augu grípa í mannveru á myndinni Dýrið frá 1972 (sjá mynd 8). 

Inni í gini þessarar kynjaveru má sjá glitta í mannshöfuð. Í Furstinn frá 1973 (sjá mynd 

9) er höfuð verunnar sem er myndefnið í laginu eins og tungl, og sést í annað andlit á 

enni verunnar. Á bak við þessa veru er önnur kynjavera sem minnir á fugl en það sést 

þó móta fyrir brjósti og lærlegg. Myndin Prinsessan og drekinn frá 1975 (sjá mynd 10) 

sýnir konu halda á snák. Á höfði snáksins er líkt og limur vaxi upp. Nakin kona með 

fuglshöfuð stendur við hlið risa lims í reisn á myndinni Þjónusta frá1982 (sjá mynd 11). 

Á myndinni Fórnin frá 1985 (sjá mynd 12) gefur að líta konu sem berar sig fyrir 

tveimur óhuggulegum verum, önnur er með lim fyrir höfuð og hin er með stórar holur í 

stað augna og eðlulegan munn. Þrýstin kona með hauskúpu fyrir andlit er myndefnið á 

Boðun frá 1986 (sjá mynd 13). Í augntóttunum sést kvenmannsandlit. Að baki hennar 

situr mannvera með svört augu, stór og kringlótt, líkt og uglurnar tvær sem sjást einnig á 

myndinni. Hann heldur á blómi en þar sem blómaknúpurinn ætti að vera er auga.  

 

5.2 Sturlun, geðveiki og mörkin á milli ímyndunar og raunveruleika 

Mynd Alfreðs Flóka Ljóð eftir Georg Trakl frá 1963 (sjá mynd 14) sýnir eins konar 

sturlun, en styrjöldin speglast mikið í ljóðum Trakl og gæti vel verið á myndinni sé að 

finna tilvísun í Grodek, eitt síðasta ljóð Trakl.
74

 Partur af andliti sést fyrir miðju myndar 

og blóð drýpur niður af tanngómi. Tvær kvenkyns fígúrur eru á myndinni, báðar 

skelfingin uppmáluð. Engin lauf eru á trjánum, fuglarnir hníga til jarðar. Það er líkast til 

                                                 
74 Jóhann Hjálmarsson, „Bláskeggur og Georg Trakl,” 10. apríl 1999,  
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komið haust. Hér gæti verið eins konar myndlíking fyrir endalok lífsins, en ljóðið 

Grodek eftir Georg Trakl fjallar einmitt um afleiðingar stríðs. Kalífinn frá 1963 (sjá 

mynd 15) er í svipuðum stíl og Ljóð eftir Georg Trakl, skarpar línur og krass, andlit 

kalífans minnir á brjálsemi og trylling.  

  Í myndinni Særingar frá 1964 (sjá mynd 16) stendur maður sem lítur út fyrir að 

vera einhvers konar galdramaður og horfir á kúlu sem gæti verið kristalskúla. Hann er 

mjög tekinn í andliti og virkar hálf sturlaður eða dáleiddur. Í kúlunni sér hann skordýr 

og það er einnig einhvers konar skordýr sem heldur á kristalskúlunni, skordýr með 

kvenmannsbrjóst. Í bakgrunni sést hangandi mannvera sem líkist trúði. Hún hefur líkast 

til hengt sjálfa sig þar sem stigi er upp í snöruna. Þá sjást nokkur hrapandi tungl á 

myndinni. Myndin er mjög súrrealísk með fullt af táknum og það örlar á einhvers konar 

sturlun. Þetta á einnig við myndina Nornaseiður frá 1968 (sjá mynd 17) en á henni sér 

maður mannveru standa og horfa fram. Á hægri öxl hennar laumast andlit einhvers 

konar fígúru með risastór augu sem stara ógnvænlega á hana. Að baki henni sést einnig 

glitta í hauskúpu stara fram í myndina. Aftast stendur kona og veifar höndum í 

skelfingu. Kýklópur frá 1982 (sjá mynd 18) er mynd af enn einni furðuverunni með eitt 

stórt auga í miðjunni og höfuðið er þakið limum. Þessi mynd fær mann til að furða sig á 

hugmyndaflugi Flóka sem virðist vera algerlega tryllt og óumflýjanlegt verður annað en 

að hugsa um einhvers konar sturlun. Sama má segja um myndina Skrímslið frá 1983 (sjá 

mynd 19) þar sem einhvers konar kolkrabbi með limi í stað anga er að gæla við konu. Á 

myndinni Ástvinurinn frá 1984 (sjá mynd 20) er einhvers konar skrímsli, púki eða 

djöfull fyrir ofan mann sem horfir á konu afklæða sig. Andlit púkans er hálf tryllt á að 

líta á meðan maðurinn er sallarólegur að sjá fyrir neðan.  

 Hið villta hugmyndaflug Flóka gerir það að verkum að áhorfandi verka hans 

getur vart annað en hugsað um einhvers konar sturlun. Þetta er sammerkt með mörgum 

af myndum Alfreðs Flóka og væri í raun hægt að telja fram mörg fleiri dæmi. 

Stemmningin í verkum hans eru myrk og oft einhver afkáraleiki sem gæti valdið 

óhugnaðar tilfinningu hjá áhorfandanum.  
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6. Samantekt og niðurstöður. 

Í þessari ritgerð hefur verið sýnt fram á að myndir Alfreðs Flóka megi fella undir viss 

einkenni hugtaksins um hið óhugnanlega. Hugtakið nær yfir eitthvað sem vekur ótta, 

hræðslu, veldur hryllingi en einnig vissa stemningu. Hugtakið er flókið og margslungið 

enda erfitt að rannsaka hið óhugnanlega þar sem það veltur að miklu leyti á 

tilfinninganæmi hvers og eins. Freud rannsakaði þó hugtakið og fjallaði um nokkur 

atriði sem gætu talist vera óhugnanleg. Verk Alfreðs Flóka eru oft og tíðum hrollvekjur 

og oftar en ekki tengist myndmálið helstu einkennum hugmyndarinnar, en þó aðallega 

afmyndanir hvers konar, afskornir limir, afhoggin höfuð, brjálsemi, sturlun og dauði.   

 

 Myndir hans voru myrkar og dularfullar, kynórar og ýmsir hvatar réðu för og 

heltóku persónurnar. Bókmenntir voru oft og tíðum kveikjan að verkum hans og á hann 

það sameiginlegt með ýmsum meisturum liðins tíma, t.d. Durer, Goya, Aubrey 

Beardsley, James Ensor, Magritte, Salvador Dali, Alfred Kubin og Delvaux. Hann las 

mikið af ljóðum symbólista og má sjá þau áhrif greinilega í verkum hans. Alfreð Flóki 

hafði alla tíð mikla sérstöðu í íslenskri myndlist sem eini íslenski teiknarinn sem alfarið 

mátti tengja við táknhyggju og súrrealisma. Hann fór algerlega sínar eigin leiðir á 

meðan hin óhlutstæða og óformlega list réði ríkjum. Eins og súrrealistarnir leitaði hann 

sér viðfangsefna í myrkviðum undirmeðvitundar, þar sem maðurinn geymir ýmislegt 

það sem borgaralegt siðgæði vill ekki gangast við, s.s. kynóra, dauðabeyg og 

fjarstæðukenndar ímyndir. Þetta er það sem gerir verk hans bæði óhugnanleg, en á sama 

tíma forvitnileg, djúp og gefur áhorfandanum tilefni til mikilla vangavelta.  
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7. Myndir 

 

Mynd 1. Hljómar hún enn bölvuð (1958). 

 

 

Mynd 2. Nýji landshöfðinginn (1960). 
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Mynd 3. Penelópa (1960). 

 

 

Mynd 4. Wellodistanzismus Meta-(Physik) mit dem Hahn (1952). 

 

 

Mynd 5. Grímudansleikurinn - tileinkað A. J. Wiertz (1965). 
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Mynd 6. Leikir biðlanna (1969). 

 

 

Mynd 7. Meinlæti (1970). 

 

 

Mynd 8. Dýrið (1972). 
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Mynd 9. Furstinn (1973). 

 

 

Mynd 10. Prinsessan og drekinn (1975). 

 

 

Mynd 11. Þjónusta (1982). 
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Mynd 12. Fórnin (1985). 

 

 

Mynd 13. Boðun (1986). 
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Mynd 14. Ljóð eftir Georg Trakl (1963). 

 

 

Mynd 15. Kalífinn (1963). 
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Mynd 16. Særingar (1964). 

 

 

Mynd 17. Nornaseiður (1968). 
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Mynd 18. Kýklópur (1982). 

 

 

Mynd 19. Skrímslið (1983). 
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Mynd 20. Ástvinurinn (1984). 
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