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Ágrip Slægjur eru undirflokkur hryllingsmynda sem áttu blómaskeið sitt um miðbik áttunda áratugarins og fyrri hluta þess níunda. Þessar tegundir mynda þóttu ekki merkilegar út frá kvikmyndalegu sjónarmiði og voru harðlega gagnrýndar. Slægjurnar voru álitnar þrepinu ofar en klámmyndir. Auðvelt er að afskrifa myndirnar sökum einsleitni þeirra en þegar betur er að gáð má glögglega sjá að þær eru afsprengi umhverfisins og lýsandi dæmi um þann veruleika sem ákveðin kynslóð upplifði. Óvættirnir voru gjarnan táknrænir fyrir refsivendi óæskilegrar hegðunar og góð gildi ásamt sjálfsbjargarhvöt voru það sem þurfti til að lifa af. Félags- og stjórnmálalegar aðstæður höfðu sitt að segja í upprisu þessarra mynda og þær öðluðust vinsældir á umrótartíma í Bandaríkjunum. Fjallað verður um þessa tegund mynda og leitast við að varpa ljósi á menningarlegt gildi þeirra.  
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Abstract Slasher films are a sub category within horror films that had it‘s glory days in the late seventies and early eighties. These films were not considered very noteworthy from a cinematic viewpoint and were harshly criticized by critics. Slasher films were thought to be one nocth above pornographic films.  It‘s easy to write these films off because of their simplitcity but looking beneath the cover one can clearly see that these films are culturally significant and are indicative of a reality experienced by a certain generation. The monsters were often symbolic for punishment of bad behaviour and good values accompanied by a will to live were needed to survive.  Sociological and political circumstances played a role in the uprising of slashers and they generated popularity in a period of turmoil in the USA. These films will be covered here and this paper‘s aim is to shed light on their cultural significance.   
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1 Fjölskyldan í slægjunni 

1.1 A Nightmare on Elm Street 

 
Nancy: 
 Mér datt svolítið í hug. „Hlustaðu afar vandlega“. 
 
Lt. Thompson:  
„Nancy, ég...“. 
 
Nancy: 
 „Ég ætla að hafa upp á sökudólgnum og ég vil að þú verðir á staðnum til að 
handtaka hann þegar ég kem út með hann“.  
 
Lt. Thompson: 
 „Segðu mér bara hver gerði þetta og ég skal hafa upp á honum“.  
 
Nancy: 
 „Fred Krueger gerði þetta, pabbi, og einungis ég get haft upp á honum því hann 
sækir í martraðirnar hjá mér. […] Komdu bara hingað og brjóttu niður hurðina 
eftir nákvæmlega 20 mínútur. Geturðu það?“ […] 
 
Lt. Thompson:  
„Já auðvitað, reyndu bara að sofna elskan“.1 
 

 Þessar samræður er að finna í A Nightmare on Elm Street (Wes Craven), hryllingsmynd frá árinu 1984. Orðaskiptin gefa ágætlega til kynna hvernig samskiptum foreldra og barna þeirra er háttað í þessari ákveðnu tegund af hryllingsmyndum sem fengu viðurnefnið „slægjur“ (e. slasher films).2 Um það leyti sem A Nightmare on Elm Street birtist á hvíta tjaldinu var blómaskeið slægjunnar að líða undir lok og við tóku breyttar áherslur í gerð þessara mynda.  
                                                 1  Úr upprunalega handritinu að A Nightmare on Elm Street eftir Wes Craven; Nancy: Listen very carefully. Lt Thompson: Nancy … I …   Nancy: I‘m gonna get the guy who did it and I need you to be right there and arrest him.  Lt Thompson: Just tell me who did it and I‘ll go get him. 

Nancy: Fred Krueger did it, Daddy, and only I can get him because it‘s my nightmare he comes to. I want you to come over here and break the door down excactly twenty minutes from now. Can you do that? Lt Thompson: Sure, okay, now you just turn in and get some rest sweetheart.  2  Í bókinni Áfangar í kvikmyndafræði (2003, ritstj. Guðni Elísson), bls. 357, kemur fram að slægingarmyndin liggi á botni hrollvekjuhaugsins og hefur hún einnig fengið viðurnefnin „slátrarinn“, „hneykslarinn“ og „eltimyndin“. Heitið á þessari tegund kvikmynda hefur nú verið stytt niður í „slægjur". 
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Aðalkvenhetja A Nightmare on Elm Street, Nancy (Heather Langenkamp), þjáist af martröðum þar sem hana dreymir í sífellu óvætt sem reynir að drepa hana. Fljótlega kemst hún að því að vinir hennar hafa allir verið að fá sömu martraðirnar og sama illmennið birtist hjá þeim. Það reynist vera stór munur á þessum martröðum og hefðbundnum þar sem þessar martraðir eru lífshættulegar. Takist óvættinum að myrða krakkana í draumnum deyja þau í alvörunni.  Nancy áttar sig á þeirri staðreynd að hún er fyrst og fremst í hættu þegar hún sefur. Hún reynir því að halda sér vakandi með hvaða ráðum sem er. Hún drekkur mikið af kaffi og gleypir orkutöflur. Foreldrar Nancy eru skilin að borði og sæng og býr hún heima hjá móður sinni (Ronee Blakely). Faðirinn (John Saxon) er lögreglumaður í bænum og samskipti hans við dóttur sína eru lítil. Þegar Nancy áttar sig á hættunni sem steðjar að henni og vinum hennar tekur hún til eigin ráða frekar en að leita til foreldra sinna. Foreldrar hennar reyna þá að hafa vit fyrir henni með þeim afleiðingum að Nancy lendir í enn meiri hættu. Í A Nightmare on 

Elm Street kemur fjölskyldan aðalhetjunni ekki til hjálpar, en veik staða fjölskyldunnar er eitt af einkennum slægjunnar sem kvikmyndagreinar.  Óvætturinn í A Nightmare on Elm Street er Freddy Krueger (Robert Englund), barnaníðingur sem veittist að börnum á Álmstræti. Foreldrarnir í götunni voru fullvissir um sekt hans en réttarkerfið sleppti honum lausum sökum tæknigalla á meðferðarstigi málsins. Foreldrarnir tóku því lögin í sínar hendur og tóku barnaníðinginn af lífi með því að kveikja í honum. Krueger fann leið til að snúa aftur í draumum barna þeirra, allur brenndur í framan eftir aftökuna og nú fá þau að gjalda fyrir syndir foreldranna.  
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Slægjur höfðu fram að þessum tímapunkti sýnt að foreldrar væru ekki beinlínis hjálplegir börnum sínum þegar hætta steðjaði að en í A Nightmare on Elm 

Street voru þeir hættulegir heilsu þeirra og beinir valdar að óhugnaðinum.  
 

 

Mynd 1: Freddy Krueger 
 Það sem er sérstakt við slægjur áttunda og níunda áratugarins er meðhöndlunin á fjölskyldunni. Fjölskyldan var sýnd sem neikvæð eining. Foreldrar voru óaðgengilegir eða einfaldlega fjarverandi.  „Flestum finnst að gotneskur hryllingur sé sálfræðilega og menningarlega sinnaður“ segir Pat Gill í grein sinni „The Monstrous Years, Slasher Films, and the 

Family“.3 Í gegnum árin hafa margir fræðimenn skilgreint með hvaða móti ódæðis-maðurinn í hryllingsmyndum er á einhvern hátt öðruvísi en aðrir. Hann hefur einangrað sig á einhvern hátt og er oft fórnarlamb uppeldisaðstæðna. Hann hefur t.d. orðið fyrir mikilli valdbeitingu frá öðru foreldrinu eða báðum (Psycho, 1960), tekið upp sjúka hegðun fjölskyldunnar (The Texas Chainsaw Massacre, 1974) eða 
                                                 3  Gill. 2002:17: … most do find that gothic horror functions in psychologically and culturally significant ways … 
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verið algjörlega hafnað og brenglast í kjölfarið. Oft er fjölskyldan í hryllingsmyndum því táknræn fyrir óskapnaðinn sem leystur hefur verið úr læðingi.  Slægjur áttunda og níunda áratugarins gáfu aðra mynd af fjölskyldu-einingunni. Eins og Gill hefur bent á gefa slægjurnar til kynna þrána eftir hinni hefðbundnu, ástríku kjarnafjölskyldu um leið og þær gera lítið úr hugmyndinni á bak við hana“.4 Slægjurnar lýsa unglingum í lífshættu sem geta ekki stólað á neina hjálp frá foreldrunum. Foreldrarnir eru of uppteknir og geta ómögulega séð af dýrmætum tíma sínum til að hjálpa. Getuleysi kemur í veg fyrir að aðrir foreldrar veiti hjálparhönd ef þeir ætla sér það. Oft er ástandið líka þannig að foreldrarnir vita hreinlega ekki af því að börn þeirra eru í hættu stödd. Annaðhvort er það algert áhugaleysi eða sinnuleysi sem veldur þeirri fáfræði en hver svo sem ástæðan er þá er fjölskyldan ekki vettvangurinn þar sem unglingar finna lausn sinna vandamála. Það var ekki mikið um skilnaði í Bandaríkjunum fram eftir 20. öldinni. Níu hjónabönd af hverjum þúsund enduðu með skilnaði en frá og með 1960 jókst það hlutfall verulega. Raunin í dag er að um 50% hjónabanda enda með skilnaði og í meirihluta þeirra eru börn komin inn í spilið. Í The Divorce Culture skrifar Barbara Dafoe Whitehead, sagnfræðingur, um aukna tíðni skilnaða og greinir hún m.a. frá því að frá og með um 1950 endurskoða Bandaríkjamenn skyldur sínar gagnvart fjölskyldu og samfélagi. Í stórum dráttum breyttist forgangsröðunin og fólk fór að hugsa meira um sínar eigin þarfir en skyldur sínar gagnvart öðrum.5 Að mati 
                                                 4  Gill. 2002:17: Teen slasher films both resolutely mock and yearn for the middleclass American dream, the promised comfort and contentment of a loving, supportive bourgeois family. 5  Gill. 2002:18. 
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Whitehead er þörf á vitundarvakningu hjá fólki ef einhver viðunandi lausn á að finnast. Fólk þarf að gera sér grein fyrir slæmum áhrifum skilnaða á börn og samfélagið í heild sinni. Þá nefnir hún að minnka eigi vægi hugtaka eins og sjálfstæðis, frumkvæðis og sjálfsábyrgðar og upphefja eigi fremur gildi eins og tryggð, fyrirgefningu, óeigingirni og hollustu.6 Áhugavert er að geta þess að fórnarlömbin í myndunum eru ekki ósvipuð foreldrum í hegðun og gildismati. Rétt eins og Whitehead bendir á verður nú til menning sem upphefur breyttar áherslur og hinn svo kallaði „ég áratugur“ („me decade“) hefur innreið sína. „Ég áratugurinn“ er hugtak sem rithöfundurinn Tom Wolfe setti fyrst fram í tímaritinu New York í ágúst 19767, en það þótti fanga ástandið í Bandaríkjunum á áttunda áratugnum afbragðsvel. Ef sjöundi áratugurinn er borinn saman við þann áttunda má greina ýmsar breytingar á þjóðfélaginu. Fólk fór í auknum mæli í sálfræðimeðferðir í von um að finna sjálft sig í stað þess að marsera um göturnar í pólitískum mótmælum. „Allir virtust hafa sálgreini, ráðgjafa, gúrú eða spámann. Á áttunda áratugnum virtust Bandaríkja-menn aðeins geta fundið til samkenndar með öðrum með hjálp hópmeðferða“8. Í stuttu máli sagt var fólk orðið sjálfhverft.  Fram að frumsýningu A Nightmare on Elm Street höfðu slægjurnar lifað góðu lífi, en allt frá 1985 breyttust áherslur myndanna og var alvarleika fórnað fyrir skopstælingu á því sem áður hafði verið gert. Upphaf kvikmyndagreinarinnar má festa niður tíu árum fyrr með nokkru öryggi, með The Texas Chainsaw 

                                                 6  Enotes. http://www.enotes.com/divorce-culture-salem/divorce-culture. 7  Enotes. http://www.enotes.com/1970-lifestyles-social-trends-american-decades/me-decade. 8  Enotes. http://www.enotes.com/1970-lifestyles-social-trends-american-decades/me-decade. Everyone, it seemed, had an analyst, adviser, guru, genie, prophet, priest, or spirit. In the 1970s the only way many Americans could relate to one another was as members of a national therapy group. 
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Massacre (1974), þótt vissulega sé einnig að finna aðra áhugaverða forvera. Margar af reglum slægjunnar er að finna hér; t.d. samansafn af táningum sem vaða í gin ljónsins og „lokastúlkuna“ sem lifir að lokum ein af. Hér er einnig að finna áhersluna á brenglaða fjöldskylduímynd en þungamiðja The Texas Chainsaw 

Massacre er mannætufjölskyldan alræmda. 
2 Fjölskylduhryllingur Það er áhugaverð staðreynd að The Texas Chainsaw Massacre er að hluta til byggð á raunverulegri sögu morðingjans Eds Gein. Þann 17. nóvember árið 1957 heimsótti lögreglan býli Geins í Wisconsin í Bandaríkjunum þar sem grunur lék á að hann gæti tengst hvarfi búðareiganda járnvöruverslunar. Vitað var að hann var síðasti viðskiptavinur dagsins og vitni höfðu séð til hans á svæðinu. Við komu á býlið hans sá lögreglan dauða konu sem búið var að strengja upp. Búið var að afhausa hana og taka innyflin úr henni.9 Eftir frekari leit á svæðinu fundust fleiri lík, þ.á.m. móðir hans sem Gein hafði grafið upp og varðveitt. Það vakti kannski enn meiri óhug að við frekari eftirgrennslan kom í ljós að Gein hafði dundað sér við að búa til ýmsa hluti, ýmist stóla eða lampa, og notaði mennskt skinn eða bein til þess. Áður en Gein var handtekinn hafði hann gengið um utandyra að kvöldlagi klæddur andliti fórnarlamba sinna, hári, brjóstum og leggöngum. Tvær ástæður voru gefnar fyrir þessari hegðun; annars vegar langaði Gein til að undirgangast kynskiptiaðgerð en hann skorti fjármagn til þess og einnig vildi hann endurskapa látna móður sína.10 Myndasyrpa í Life Magazine vakti mikla athygli en þar var 
                                                 9  Bell, R., Bardsley, M. http://www.trutv.com/library/crime/serial_killers/notorious/gein/bill_1.html. 10  Löngun Geins eftir kynskiptiaðgerð var innblásturinn að fjöldamorðingjanum „Buffalo Bill“ (Ted Levine) í kvikmyndinni The Silence of the Lambs (1992). Bill klæddist andliti og holdi fórnarlamba sinna í von um að breyta sjálfum sér í kvenmannslíki.  
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sjónum beint að lífi Geins og hvernig hann lifði lífi sínu á „útopnu“ og svo bak við luktar dyr.11  
2.1 Psycho Ekki er vitað nákvæmlega hve marga Gein drap í raun og veru, en saga hans hefur haft mikil áhrif á gerð hryllingsmynda á síðari hluta tuttugustu aldar. Rithöfundurinn Robert Bloch sótti í sögu Geins þegar hann bjó til persónuna Norman Bates og stuttu seinna var kvikmyndin Psycho (1960) frumsýnd. Gein var ekki aðeins brjálaður morðingi, heldur einnig var hann mannæta, grafræningi og náriðill. Alfred Hitchcock tók fyrir sálfræðilegu hliðina og einbeitti sér að „móður áráttunni“ hjá Bates, en sökum mikillar stjórnsemi og harðræði frú Bates var uppeldi Normans (Anthony Perkins) brenglað og hann átti sér ekki viðreisnar von. Hann varð algerlega háður móður sinni í hálfgerðu ástar-haturs sambandi og á vissan hátt félagslega vanhæfur sökum einangrunar þeirra beggja.  
 

 

Mynd 2: Anthony Perkins í hlutverki Norman Bates

                                                 11  Grixti. 1995:87–96. 
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 Þegar þessu sambandi var ógnað með tilkomu annars manns drap Norman móður sína. Við þann verknað hrundi veröld hans en hann reyndi að snúa athöfninni við með því að grafa hana upp og varðveita. Jafnframt hélt hann henni á lífi með því að taka yfir persónuleika hennar. Að þessu leyti minnir Norman á Gein, sem einnig gróf upp móður sína og bætti svo við fleiri líkum til þess að sjá henni fyrir félagsskap.12 
2.2 Deranged Önnur kvikmynd frá árinu 1974, tekur fyrir sögu Eds Gein og þykir rekja á nákvæmastan hátt staðfestar heimildir um ódæðisverk hans. Deranged fjallar um Ezra Cobb (Roberts Blossoms), félagslega vanhæfan einstakling sem er algerlega háður móður sinni. Er hún lætur lífið líður ekki á löngu þar til Ezra grefur upp líkið og við tekur „eðlileg“ tilvera á ný þar sem hann sér að öllu leyti fyrir þörfum móður sinnar. Fljótlega fer Ezra að hafa áhyggjur af móður sinni þegar hann er ekki heima fyrir og grefur hann þá upp fleiri lík, m.a. gamla skólakennarann sinn sem hann telur að muni koma vel saman við mömmu gömlu. Sökum strangs uppeldis og sterkrar blygðunarkenndar kemur að því að Ezra drepur konur sem haga sér á einhvern hátt ósæmilega frá sjónarhóli móður sinnar. Einnig býr Ezra til alls kyns hluti úr mennsku holdi og beinum.  

 

                                                 12  Saga Eds Gein var einnig innblástur Braindead (1992), eftir nýsjálenska kvikmyndaleikstjórann Peter Jackson, en hún fjallaði um ungan mann, Lionel (Timothy Balme), sem geymir látna móður sína (Elizabeth Moody) í kjallaranum eftir að hún breytist í uppvakning. Smám saman fyllist kjallarinn af öðrum uppvakningum og atburðarrásin nær hámarki þegar móðirin reynir að troða syni sínum í leg sitt. Braindead gengur afar langt í óhugnaði og telst frekar vera „splatter-mynd“ frekar en hryllingsmynd og líta má á hana sem kómíska túlkun á sögu Eds Gein. 
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Mynd 3:  Roberts Blossoms (í hlutverki Ezra Cobb) mátar andlit eins 
fórnarlambs síns 

 

The Texas Chainsaw Massacre fær að láni ýmsar staðreyndir úr máli Ed Gein. Vísað er til mannáts, margir heimilishlutir eru gerðir úr skinni og beinum af líkum og óvættur myndarinnar, „Leatherface“ (Gunnar Hansen), klæðist „andlitsgrímu“ af einu fórnarlamba sinna. Það er þó komin önnur heildarmynd á hryllinginn hér en í 
Psycho og Deranged.  Norman Bates og Ezra Cobb eru fórnarlömb mæðra sinna. Mæðurnar ala þá upp í einangrun, án karlkyns fyrirmynda og gera þá háða sér í einu og öllu. Norman er kennt að kynferðislegar hvatir séu slæmar og er refsað harkalega sjáist vottur um slíkar hugsanir. Ezra nýtur aðeins fyrirlestra frá móður sinni um guðlega hegðun og er einnig fræddur um syndir holdsins. Uppeldið leiðir til sálfræðilegrar brenglunar og brests á veruleikaskynjun, en Norman og Ezra gera sér hvorugir grein fyrir að þeir geri rangt. 
2.3 The Texas Chainsaw Massacre 

The Texas Chainsaw Massacre notast við sömu fyrirmynd en snýr henni alveg við. „Leatherface“ er skýrasta dæmið um uppeldissiði fjölskyldunnar; óstöðvandi drápsvél sem lætur undan öllum sínum hvötum. Í ljós kemur að fjölskyldan er hlynnt mannáti og þökk sé engri siðferðiskennd er lítið mál að drepa mann og 
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annan til að verða sér úti um góða máltíð. Hér er ekki verið að fást við neina sálfræðilega bresti í mannfólkinu, heldur er hér siðspillt og úrkynjuð fjölskyldueining sem elur af sér afkomendur sem hugsa og gera alveg eins. „Leatherface“ er örverpið og sver hann sig alveg í ætt við föður sinn, afa og eldri bræður. Fjölskyldan ól ekki af sér skemmdan einstakling óvart, heldur fylgir hann einungis fjölskyldumynstrinu. Færa má rök fyrir því að hér sé komin (afbökuð) birtingarmynd af sjálfhverfu og eigingirni.  

 

Mynd 4:  Leatherface (Gunnar Hansen)
 

The Texas Chainsaw Massacre er ágætis viðmiðunarpunktur þegar skoða á upphaf slægjunnar sem kvikmyndagreinar þó svo að fjölskyldumynstrið í henni sé öfgafyllra en í flestum þeim myndum sem fylgdu í kjölfarið. Hér er ósýnileiki yfirvaldsins einnig greinilegur. Fórnarlömbin í myndinni þurfa alfarið að bjarga sér sjálf, yfirvöld koma hvergi nærri. Þetta varð síðan viðmið þeirra mynda sem á eftir fylgdu. 
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2.4 Black Christmas Önnur vel þekkt slægja frá upphafsárum greinarinnar er kanadíska bíómyndin 
Black Christmas (Bob Clark, 1974). Ef drepið var á reglum framtíðarinnar í The 

Texas Chainsaw Massacre þá er bætt við þær hér, eins og eftirfarandi umsögn rithöfundarins Jason Chester gefur glögglega til kynna:  „Þetta er allt saman hér – ógnvekjandi símtöl, stórt gamalt hús, geðsjúklingur uppi á háalofti og stór hópur stelpna í systrafélagi. Eftir á að hyggja inniheldur Black Christmas allar klisjukenndu persónurnar; kynferðislega virkt ungt fólk, andlitslausan morðingja og getulausar löggur en þetta eru rótgróin viðfangsefni mynda síðastliðinna 30 ára. En 20. desember árið 1974 var þetta framandi fyrir kvikmyndahúsgesti“.13  
 

 

Mynd 5:  Fórnarlambið á háaloftinu úr Black 
Christmas 
 

 

                                                 13  Suite 101 2008. http://slasher-films.suite101.com/article.cfm/black_christmas_a_masterclass_in_horror.  It’s all here – 
threatening phone calls, a big ole' house, a psycho in the attic and an ever dwindling group of sorority 
girls. With hindsight, Bob Clark’s Black Christmas employs familiar looking stock characters to 
drive an archetypal narrative construct; after all, sexually active co-eds, faceless killers and 
fundamentally hapless cops. But on December 20th 1974 it was unexplored terrain for those who 
initially paid to see it on the big screen. 
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Meðan á jólagleði stendur hjá systrafélagi stendur maður fyrir utan húsið og horfir inn. Hann finnur sér leið upp á háaloftið og læðist inn í autt herbergi í húsinu. Í herberginu er sími og hringir hann í símann niðri þar sem veisluhöldin fara fram. Ein af stelpunum þar svarar og þá hótar hann því að hann muni drepa þær allar. Áður en kvöldinu lýkur fellur ein af stelpunum, Clare (Lynne Griffin), í valinn og felur morðinginn hana uppi á háalofti.  Daginn eftir kemur faðir Clare (James Edmond) til að sækja hana en hún hafði ætlað að eyða hátíðinni með fjölskyldu sinni. Er hún finnst ekki er leitað til yfirvalda. Þær persónur sem helst er fylgst með, Jess (Olivia Hussey) og Barb (Margot Kidder), eru vinkonur Claire og hjálpast þær að við leitina að henni. Jess hefur um nóg að hugsa einnig. Hún vill hætta með kærasta sínum, Peter (Keir Dullea), en hún hefur komist að þeirri óþægilegu staðreynd að hún er ófrísk eftir hann. Þegar hún tjáir honum að hún vilji fóstureyðingu bregst hann illa við og reynir hvað hann getur að fá Jess til að skipta um skoðun.  Morðinginn hefur komið sér vel fyrir uppi á háalofti og bætt líki í safnið sitt, því að ráðskonan var einnig myrt eftir að forvitni hennar rak hana upp á háaloft. Yfirmaður lögreglunnar, Fuller (John Saxon), ákveður að láta hlera símann hjá systrafélaginu ef hringt yrði þangað aftur. Eftir spjall við Jess telur Fuller það meira en líklegt að Peter geti verið sá sem hefur verið að hringja, en hann telur að Peter sé mjög tæpur á geði.  Er líður á kvöldið eru stúlkurnar einungis þrjár í húsinu, Jessy, Barb og vinkona þeirra Phyl (Andrea Martin). Barb og Phyl eru drepnar í skjóli næturs án þess að Jess verði þess vör. Morðinginn hringir í símann niðri og eftir langt (og illa skiljanlegt) reiðikast í símann uppgötvar lögreglan að hann er í húsinu. Fuller 
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fyrirskipar undirmanni sínum, Nash (Doug McGrath) að hringja í Jess og segja henni að yfirgefa svæðið en láta hana ekki vita að morðinginn sé í húsinu. Það tekst ekki betur en svo að blóðugt uppgjör hefst milli Jess og morðingjans. Eftir átök flýr hún í kjallarann og skömmu síðar birtist Peter, en Jess telur nú að hann sé morðinginn. Er lögreglan kemur á vettvang finnur hún Jess og látinn Peter. En í ljós kemur að Peter var ekki morðinginn, sem enn leynist uppi á háalofti.  

Mynd 6:  Morðinginn í Black Christmas 
 Snemma í myndinni koma yfirvöld til skjalanna í Black Christmas. Það hjálpar ekki til og í rauninni skapast aukin hætta með afskiptum þeirra. Hefðbundnar aðferðir eru til lítils við að hafa upp á óvættinum og einnig er skynsemi lögreglumannanna stórlega dregin í efa í myndinni.  Fjölskyldur stúlknanna eru víðsfjarri, enda eru þær í skóla langt frá heimilum sínum. Faðir Claire kemur á staðinn eftir að hún hefur verið myrt og getur ekkert aðhafst annað en að fylgjast hjálparlaus með yfirvöldum sem reyna að leysa gátuna.  Það var ekki nýlunda á þessum tíma að foreldrar hefðu ekki svör við öllu þegar kom að unglingum. Á sjötta áratugnum fjölluðu margar kvikmyndir um tilvistarkreppu og ósýnileika unglinga. „Myndir eins og The Asphalt Jungle (1950), 
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Rebel Without a Cause (1955) og Home from the Hill (1960) fjölluðu um hvernig táningar tókust á við vandamálin sem þeir glímdu við heima“.14 Sjálfselsku og galla foreldra í þeim myndum má líkja við foreldra í slægjumyndum. „Þar má þó finna smá von um framtíðarskilning hjá foreldrunum en vonleysið er algjört í slægjunum“.15 Black Christmas er kannski fyrsta myndin sem kynnti þær grunnreglur sem fylgdu í slægjumyndum og hér er föður Claire lýst sem uppskafningi sem líst alls ekki vel á það frjálsræði sem virðist ríkja í systrafélaginu. Honum er umhugað um dóttur sína en nærvera hans skiptir nákvæmlega engu máli.  Í umræðu um birtingamyndir foreldra í myndum frá fimmta og sjötta áratugnum bendir Gill á að “jafnvel þegar foreldrar standa sig ekki í stykkinu eru aðrir fullorðnir, s.s. félagsráðgjafar, kennarar eða lögreglumenn, sem geta hjálpað. Þeir skilja vandamálin sem táningarnir fást við og geta hjálpað til með því að haga sér, í raun, eins og fullorðið fólk“16. Hér er verið að gera upp á milli kvikmynda frá sjötta áratugnum og bera þær saman við slægjumyndir áttunda og níunda áratugarins. Í slægjum bregðast ekki aðeins foreldrarnir heldur einnig yfirvöld eins og fram kemur í Black Christmas. Þar vantar ekki að yfirvöld geri sitt besta en það bara dugar ekki til.  Þó svo að hægt sé að rekja upptök slægjunnar til 1974 með The Texas 

Chainsaw Massacre og Black Christmas er ávallt talað um Halloween (1978) sem 
                                                 14  Gill. 2002:21: Although most of these films looked at the hypocrisy among adult films, such as The 

Asphalt Jungle, Rebel without a Cause, Home from the Hill, explored the anguished, often violent 
responses of teenagers to problems at home. 15  Gill. 2002:21: There seems always a hope of parental redemption in these earlier films, however, a hope is missing in nearly all of the slashers. 16  Gill. 2002:21: … And even when parents fall short in the films of the 1950‘s, there are other adults-social workers, teachers, police-who manage to help, who understand the issues and make a difference, who, in short, behave as adults. 
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áhrifamestu mynd greinarinnar. Talið er að með henni hafi formúlan fyrir slægjunni verið fullkomnuð. Halloween sækir sjálf í ýmsar fyrirmyndir en oft hefur verið vitnað í A Touch of Evil (1958), Psycho (1960) og Peeping Tom (1960) sem mikla áhrifavalda myndarinnar (auk þess sem Black Christmas virðist vera augljós áhrifavaldur). Upphafsatriði Halloween er frægt en þar er hið víðfræga „POV“ skot (myndavélin sýnir það sem persónan sér) þar sem hinn sex ára gamli Michael Myers sækir hníf í eldhúsinu og gengur upp í herbergi systur sinnar og drepur hana. Svo snarar hann sér út úr húsinu og mætir þar foreldrum sínum sem eru að koma heim.  Hægt er að rýna í Halloween frá mörgum hliðum. Michael Myers kemur úr kjarnafjölskyldu og árið 1978 hafði kjarnafjölskyldan tekið veigamiklum breytingum. Gamanmyndir fjórða og fimmta áratugarins í bandarískri kvikmyndagerð snérust oft um vinalegan ágreining innan fjölskyldunnar en svo dró úr þeim á sjötta áratugnum. Fjölskylduhryllingur byrjar (þó ekki án forvera) með Psycho og magnast stöðugt með myndum eins og Rosemary‘s Baby (1968) og 
Night of the Living Dead (1968).17 Í Night of the Living Dead fær kjarnafjölskyldan sérlega slæma útreið. Ágreiningur milli fjölskyldumeðlima nær þvílíkum hæðum að þeim reynist ekki unnt að standa saman gegn ógninni sem steðjar að þeim (hinum dauðu sem vilja borða þau) og atburðarásin nær hámarki þegar látin dóttir hjóna endar á að borða þau.18  Myndir eins og Rosemary‘s Baby og Night of the Living Dead voru táknrænar fyrir ákveðinn heimsendi. Þvílíkar breytingar voru í vændum að heimurinn yrði aldrei samur á ný. Bandarískar hryllingsmyndir á áttunda áratugnum fluttust 
                                                 17  Wood. 1986:76. 18  Russell. 2005:67. 
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einnig nær heimalandinu. Á fjórða áratugnum var allur hryllingur erlendur. „Myndirnar áttu sér stað í París (Murders in the Rue Morgue, 1932), Evrópu (Frankenstein, Dracula, báðar 1931) eða á eyðieyjum (Island of Lost Souls, 1932, 
King Kong, 1933)“.19 Ógnin kom utan frá og herjaði á Bandaríkjamenn sem sluppu siðferðilega vel þar sem þeir voru ekki gerendurnir í óhugnaðinum sem átti sér stað.  Allt frá Psycho hefur amerísk hryllingsmyndagerð færst nær fjölskyldunni, sem reynist gjarna vera uppsprettan að ógninni. Jafnframt kemur hún nú innan frá og er amerísk. Samhliða því að færa óhugnaðinn nær heimahögum átti sér stað önnur breyting. Hinu illa var ekki komið fyrir kattarnef í lokin. Í hryllingsmyndum fram á áttunda áratuginn var venjan sú að ógnin var felld niður og ungu elskendurnir eða kjarnafjölskyldan sluppu ómeidd eftir raunir sínar og voru sterkari en nokkru sinni fyrr. Nú breyttust áherslur á þann veg að hið illa varð ekki sigrað. Tímabundinn sigur náðist en það var einungis tímaspursmál hvenær það risi upp aftur og léti að sér kveða.20 Þessi breyting sást hvað skýrast í slægjum. Í Black Christmas kom í ljós í lokin að morðinginn leyndist enn upp á háalofti og tvíræður endir gefur til kynna að hann hafi lokið ætlunarverki sínu. Lágur framleiðslukostnaður þessarra mynda var einnig órjúfanlegur þáttur í sérhæfingu þeirra. Kvikmyndagagnrýnandinn Robin Wood notast við tvær hryllingsmyndir frá áttunda áratugnum til að gera grein fyrir muninum á „fágaðri“ hryllingsmynd og slægju, þ.e. myndirnar The Omen (1976) og The Texas Chainsaw Massacre. The Omen var dýr í framleiðslu, hafði 
                                                 19  Wood. 1986:77: The films are set in Paris (Murders in the Rue Morgue), middle Europe (Frankenstein, Dracula) or on uncharted islands (Island of Lost Souls, King Kong).  20  Wood. 1986:78. 
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fágað yfirbragð og skartaði stórstjörnum. Í myndinni leikur Gregory Peck sendiherra Bandaríkjanna sem er búsettur í London. Kona hans (Lee Remick) verður fyrir því óláni að barn þeirra fæðist andvana á sjúkrahúsi á Ítalíu. Í stað þess að greina eiginkonu sinni frá hörmulegum sannleikanum þiggur Peck annað barn á spítalanum en móðir þess lést við barnsburð. Barnið reynist vera afsprengi djöfulsins sem er kominn í öfluga stöðu þar sem fósturfaðirinn er einn af sendiherrum Bandaríkjanna.  
2.5 The Omen Í The Omen er fjölskyldan góð. Peck og Remick eru góðir foreldrar og manneskjur, fulltrúar jákvæðra gilda, og ógnin (sonur þeirra) kemur utan frá. Í lokin er það barnið sem eyðileggur fjölskylduna en hin hefðbundnu gildi standa enn. 

 

Mynd 7: Slétt og fellt yfirborð en óhugnaðurinn 
kraumar undir 
 

 Þrátt fyrir að erfitt sé að færa rök fyrir því að The Omen sé fyrsta flokks listaverk er hún engu að síður áhugaverður greiningarkostur þegar kemur að hryllingsmyndum áttunda áratugarins. Myndin fjallar um endalok heimsins. Birtingarmyndir hins eðlilega og góða, s.s. kirkjan, ríkið og fjölskyldan, verða fyrir 
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árás frá óvættinum og standa eftir höllum fæti. The Omen samþætti vel nýjar áherslur í hryllingi ásamt því að halda sig innan siðferðisrammans. Ógnin kom frá heimilinu, fjölskyldan varð henni að bráð og kirkjan og ríkið beið skaða af. En jafnvel „þótt heimurinn færist þá var þetta hinn eini rétti heimur“.21  

 

Mynd 8:  Veggspjaldið af The Omen
 
The Texas Chainsaw Massacre er hins vegar af öðru sauðahúsi. Hún var ekki dýr í framleiðslu, telst að mestu leyti hrá og ófáguð og leikarar voru allir óþekktir. Fjölskyldan sem birtist hér er einnig bandarísk en hún er slæm og uppalendurnir ægilegar fyrirmyndir sem breyta börnum í skrímsli. Hefðbundin gildi eru ekki til staðar, einu gildin eru slæm. Ef bera á saman The Omen og The Texas Chainsaw 

Massacre hvað boðskap varðar þá er hann sá að útrýming sé óhjákvæmileg og að mannúðin megi sín lítils frammi fyrir framgangi hins illa. „The Omen grefur upp gamla spádóma og sýnir hvernig þeir rætast þrátt fyrir tilraunir til íhlutunar og 
The Texas Chainsaw Massacre sýnir okkur hvernig öld Vatnsberans er þegar liðin 

                                                 21  Wood. 1986:79: … even if „our“ world is ending, it was still the good, right, true one. 
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og við hefur tekið algild mannvonska“.22 Áhugavert er að benda á að í The Texas 

Chainsaw Massacre leynist einnig dulbúin árás á ríkjandi hugmyndafræði hinnar ráðandi stéttar; kapítalisma. Fjölskyldan stundar mannát og segja má að það sé lokastigið í drottnunargirni og þar með táknrænt fyrir endalok mannlegra samskipta undir kapítalisma. Meira verður fjallað um félagslega þætti síðar.  Kvikmyndaleikstjórinn Wes Craven þótti nýjungagjarn á sviði hryllingsmynda þegar hann gerði The Last House on the Left (1972) og árið 1977 frumsýndi hann mannætumyndina The Hills Have Eyes. Þrátt fyrir að fyrrnefnda myndin hafi vakið gríðarleg viðbrögð meðal almennings sökum ógeðfelldra ofbeldisatriða þá höfðu þessar myndir lítil áhrif þegar kemur að slægjum. Báðar fjölluðu um fjölskyldur sem lentu í miklum hremmingum en gildi þeirra og sameiginlegur stuðningur hjálpaði þeim í gegnum raunirnar. Slægjur áttunda áratugarins fylgdu smám saman ákveðnum reglum því fljótlega festi ein stelpa (hin svokallaða „final girl“) sig í sessi, en hún mætti óhugnaðinum af fullum krafti og stóð að lokum uppi sem sigurvegari (hversu mikill sigurvegari hún reyndist vera breyttist í áranna rás en komið verður betur að því síðar). Þó það sé eilítil einföldun má gróflega skipta reglum slægjumynda í fjóra hluta: 1. Áfall í fortíðinni skapar geðsjúkan morðingja. 

                                                 22  Wood. 1986:80: The Omen invokes ancient prophecy and shows it inexorably fulfilling despite all efforts at intervention; we infer near the opening of Massacre that the Age of Aquarius has already passed, giving way to universal malevolence.  
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2. Morðinginn snýr aftur á staðinn þar sem hann varð fyrir áfallinu (ýmist á staðinn sjálfan eða a.m.k. í huganum). Oft er þetta tengt einhverri dagsetningu. 3. Morðinginn situr um og myrðir táninga af báðum kynjum, yfirleitt með hnífi eða öðrum áhöldum.  4. Lokastelpa lifir hremmingarnar af. Hún er stráksleg að eðlisfari og oftar en ekki er hún hrein mey.23 

 

Mynd 9:  Halloween 
 

3 Slægjan fullkomnuð í Halloween 

3.1 Halloween 

Halloween fylgdi áðurnefndum reglum og setti viðmið fyrir þær slægjur sem á eftir fylgdu. Á Hrekkjavökudag árið 1963, í Haddonfield í Illinois, fylgist óséður einstaklingur með pari að kyssast. Þau færa sig upp í svefnherbergi stúlkunnar og þá gengur einstaklingurinn inn í húsið. Hann sækir hníf í eldhúsið og gerir sig 
                                                 23  Marriott. 2004:213. 
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líklegan til að fara upp tröppurnar. Strákurinn yfirgefur húsið eftir að hafa notið ásta með stúlkunni og óséði einstaklingurinn gengur upp tröppurnar. Hann setur á sig hrekkjavökugrímu og heldur inn í svefnherbergi stúlkunnar þar sem hún situr nakin fyrir framan spegilinn. Hún þekkir hann en hann reisir upp hnífinn og stingur hana nokkrum sinnum þar til hún lætur lífið. Svo heldur hann niður og mætir þar fullorðnu fólki (sem reynast vera foreldrar hans) sem eru að koma heim eftir veislu. Þau taka grímuna af honum og í ljós kemur að óséði einstaklingurinn er hinn sex ára gamli Michael Myers og stúlkan sem hann myrti var systir hans, Judith.  Nú líða fimmtán ár. Michael (Nick Castle) hefur verið innilokaður á geðdeild og læknirinn hans, Dr. Loomis (Donald Pleasence), lýsir því yfir að honum megi aldrei sleppa lausum. Daginn fyrir hrekkjavöku brýst hann út og heldur rakleiðis til Haddonfield. Snemma á hrekkjavökudag kemur Michael auga á Laurie Stode (Jamie Lee Curtis) og fær áhuga á henni. Hann fylgist með henni úr fjarska allan daginn og þegar kvöldar eltir hann hana á áfangastað hennar. Laurie og vinkona hennar, Annie (Nancy Kyes), gæta barna í sitt hvoru húsinu og Michael tekur að fylgjast með Annie fyrir utan húsið. Annie vill ná í kærasta sinn og sannfærir Lindsay (Kyle Richards) um að fara yfir til Laurie sem gætir þar Tommy (Brian Andrews). Er Annie sest upp í bílinn bíður Michael hennar og drepur hana. Svo ber hann Annie inn í húsið í skjóli nætur. Seinna um kvöldið mætir Lynda (P.J. Soles), vinkona Annie og Laurie, óvænt í húsið ásamt kærasta sínum Bob (John Michael Graham). Þau kippa sér lítið upp við að Annie sé ekki á svæðinu og þau halda upp í svefnherbergi til að njóta ásta, reykja hass og drekka bjór. Ekki líður á löngu þar til Michael drepur þau bæði.  
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Mynd 10: Eitt þekktasta andlit slægjunnar; Michael Myers 
 Á endanum vakna grunsemdir hjá Laurie eftir að hún heyrir ekkert frá vinum sínum og hún gengur yfir í húsið þar sem Annie var. Þar sér hún að Michael er búinn að endurupplifa glæp sinn því að Annie liggur hreyfingarlaus á rúminu undir legstein þar sem stendur „Judith Myers“. Laurie berst við Michael og virðist hafa betur nokkrum sinnum en alltaf stendur hann upp á ný. Að lokum birtist Dr. Loomis og skýtur Michael. En lok myndarinnar sýna að jafnvel byssukúlur fella ekki Michael þar sem hann er undir lok myndarinnar horfinn af grasflötinni fyrir framan húsið og hefur stungið af í skjóli nætur.  Reglurnar voru skýrar. Laurie er þungamiðja myndarinnar og verður á endanum lokastúlkan sem berst við óvættinn og hefur betur. Hún kemst að því í gegnum raunir sínar að utanaðkomandi hjálp er ekki að fá. Foreldrar eru ekki sjáanlegir og koma ekki börnum sínum til aðstoðar, lögreglan er víðsfjarri og beitir kröftum sínum á röngum stöðum. Laurie lærir erfiðistu lexíuna sem er nær algild í slægjumyndum; „að fjölskyldan er hindrun frekar en hjálp, yfirvöld eru grunsamleg og gagnslaus og til að ná fullorðinsaldri þarf hún að vera stöðugt á 
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varðbergi gagnvart því illa í umhverfinu“.24 Í lykilatriði í myndinni reynir Laurie að flýja frá Michael og leitar hún hjálpar í húsinu við hliðina. Hún æpir eftir hjálp og húseigandinn kveikir ljós á palli sínum. Eftir að hafa kíkt út í smástund slekkur hann ljósin og skilur Laurie eftir í hættu. Laurie á sér enga undankomuleið og hún þarf alfarið að treysta á eigið brjóstvit til að bjarga lífi sínu. Það er ekki fyrr en í lokin að Dr. Loomis skerst í leikinn og losar Laurie úr klóm Michaels en það var tilviljun ein að hann rataði á slóð Michaels.  Carol Clover, prófessor í kvikmyndafræði, hefur bent á að lokastúlkan í slægjum sé stráksleg að eðlisfari og óvirk kynferðislega. Karllæg gildi hennar fá hana til að notast við hugvitssemi, færni og mannskæð vopn til að verjast árásum. Hún gerir lítið úr karlmennsku árásarmannsins sem var ávallt spurningarmerki til að byrja með 25. Hér hefur strax orðið ákveðin þróun á lokastúlkunni frá The Texas 

Chainsaw Massacre þar sem eina eftirlifandi stúlkan náði að forðast ítrekaðar árásir Leatherface þar til henni var að lokum bjargað. Laurie notaðist við ofbeldi sjálf til að berjast gegn Michael og mætti hættunni af fullri hörku.26 Eins og áður sagði má ekki gleyma því að lágur framleiðslukostnaður er órjúfanlegur þáttur í tilurð slægjumynda og heimfæra má þá staðreynd að hluta til á lokastúlkuna. Fórnarlömbin í myndunum voru nær undantekningarlaust leikin af óþekktum leikurum. Misjafnir leikhæfileikar og skortur á stjörnueiginleikum drógu úr vægi þeirra sem persóna á skjánum27 og þeim mátti því fremur fórna. Þessi aðferð var endurtekin hvað eftir annað. Ein fræg leikkona var venjulega 
                                                 24  Gill. 2002:22: … family is more often a hindrance than a help, law enforcement is suspicious and ineffective, and surviving into adulthood demands a full comprehension of and a comparable response to savage evil. 25  Áfangar í kvikmyndafræði. 2003:373. 26  Trencansky. 2001:64. 27  Dika. 1987:91. 
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fengin til að leika aðalpersónuna og minni spámenn fylltu hin hlutverkin. Þar sem öll hugvitssemi, færni og góð gildi bjuggu í aðalpersónunni var hún sú sem flestir vildu samsama sig og hinar persónurnar máttu því fremur týna tölunni.  Annar liður í lágum framleiðslukostnaði sem skilaði sér inn í myndina var Hrekkjavakan sjálf. Framleiðandi Halloween, Irwin Yablans, kom með hugmynd sem snéri að því að barnfóstrur yrðu myrtar. John Carpenter, leikstjóri myndarinnar, var þekktur fyrir að geta lokið við myndir fyrir lítinn pening (hann hafði þegar leikstýrt myndunum Dark Star og Assault on Precinct 13 fyrir afar lítinn pening og þær skiluðu hagnaði) og var honum því treyst fyrir verkinu. Yablans átti hugmyndina að titilinum á myndinni og reyndist hann mikilvægur fyrir velgengni hennar. Aldrei áður hafði mynd gerst á Hrekkjavöku og með því að velja þessa ákveðnu dagsetningu var þegar búið að skapa ákveðið andrúmsloft og finna út leið til að markaðsetja mynd á tímabili sem þótti afar rólegt hjá kvikmyndagestum.28 Þökk sé velgengni Halloween gripu margir til þess ráðs að láta myndirnar gerast á ákveðnum hátíðisdögum. Á blómatímum slægjunnar sluppu ekki margir hátíðisdagar við að verða tengdir við blóði drifna atburðarás.  Kjarnafjölskyldan varð fyrir árás í Halloween. Ógn var leyst úr læðingi sem reyndist svo umfangsmikil að engu líkara var en reiði guðs hefði slegið niður; og hún var afsprengi kjarnafjölskyldunnar. Hægt er að opna fyrir áhugaverða umræðu um bælingu, eins og hún birtist hjá sálfræðingnum Sigmund Freud og var þróuð frekar af þýska heimspekingnum og félagsfræðingnum Herbert Marcuse. Hugmyndin fjallar í stuttu máli um tvær kenningar sem Freud kom með um grundvallar bælingu (basic repression) og umfram bælingu (surplus repression) 
                                                 28  Marriott. 2004:206. 
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og fá þær mikla umfjöllun í bók eftir stjórnmálafræðinginn Gad Horowitz, 
Repression.29  Grundvallar bæling er nauðsynleg til að einstaklingur geti aðlagast nútíma samfélagi. Hún greinir okkur frá dýrum, gerir okkur kleift að sýna biðlund á leið okkar að settu marki og sýna sjálfsstjórn. Umfram bæling er aftur á móti háð hverri menningu fyrir sig og skipar fólki í fyrirfram ákveðin hlutverk. Reynist þessi bæling árangursrík verður afsprengið gagnkynhneigður millistéttarmaður sem aðhyllist einkvæni. Annars verða til einstaklingar sem teljast annað hvort hugsjúkir eða byltingarsinnar. Byltingarsinnar eru ekki margir en hugsjúkir einstaklingar eru öllu fleiri. Öll samfélög krefjast umfram bælingar að einhverju leyti en þó mismikillar. Áberandi einkenni í tilveru okkar eru tilfinningar eins og vonbrigði, óánægja, kvíði, græðgi, drottnunargirni, afbrýðisemi og hugsýki. Menning okkar krefst mikillar umfram bælingar og því verður spurningin hversu mikið einstaklingar bæla sjálfir niður og hvað flokkast undir undirokun eða kúgun. Það sem einstaklingar bæla niður sjálfir er ekki endilega aðgengilegt hjá hinum meðvitaða huga en við erum kúguð af völdum annarra eða einhvers.  Í grein sinni „The American Nightmare; Horror in the 70‘s“ skiptir Robin Wood bælingu niður í fjóra flokka;  Hvað er bælt niður í okkar menningu?  1. Kynferðisleg orka. Hinn fullkomni meðlimur í okkar menningu er einstaklingur sem telst vera gagnkynhneigður einkvænismaður.  2. Tvíkynhneigð er ekki vel liðin þar sem hún dregur úr þeirri rómantísku mýtu að ein rétt manneskja bíði okkar. Samkynhneigðar hvatir karla og 
                                                 29  Wood. 1986:63–64. 
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kvenna eru bein ógn við æxlunarferlið og þ.a.l. við fjölskylduna sem einingu.  3. Einnig er reynt að bæla niður sköpunargáfu og kynferðislega orku kvenna svo þær rækti betur framtíðarhlutverk sitt sem undirgefnir einstaklingar í okkar menningu.  4. Kynferðislegir eiginleikar barna eru bældir niður. Þeir taka á sig ýmsar breyttar myndir frá bernsku til fullorðinsára, frá bælingu til kúgunar. Kynferðislegar langanir barna eru bældar og reynt að draga úr ástundun kynlífs utan hjónabands.30 Þessar bælingar virka frekar sem hamlanir gegn einstaklingsfrelsi en engin af þeim er nauðsynleg til að samfélag gangi upp.  Nátengt hugtakinu bæling er hugmyndafræðin á bak við „Annað“, eða „The Other“. Ráðandi hugmyndafræði millistéttarinnar leitast við að hafna öllu því sem „Annað“ stendur fyrir en neyðist þó til að fást við það. Ef útilokun þess er ómöguleg leitast hugmyndafræðin við að ná tökum á því og endurgera það í sinni mynd. „Annað“ fer ekki út fyrir ramma menningarinnar eða sjálfsins, heldur er fremur táknrænt fyrir það sem er bælt niður í sjálfinu og er hatað eða útskúfað.  Skýrt dæmi um birtingarmynd útskúfunarinnar er samband púrítanskra landnema við indíána á upphafsdögum Ameríku. Því var hafnað alfarið að indíánar væru með einhverja menningu, þeir voru álitnir villimenn og ófærir um að stjórna kynferðislegum löngunum sínum. Indíánarnir stóðu fyrir „Annað“ og þar sáu púrítanarnir hvað var bælt niður í sjálfi þeirra. Því voru indíánarnir útskúfaðir og 
                                                 30  Wood. 1986:64–65. 
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á endanum var gripið til útrýmingar. Bæling gerir það ómögulegt að samfélög geti fyllilega viðurkennt tilverurétt „Annars“.  Í hryllingsmyndum kemur „Annað“ einna skýrast fram í formi ófreskjunnar. Það sem samfélagið eða þegnar þess hafa bælt niður rís upp með látum til þess að fá viðurkenningu eða knýja hana fram. Uppkoma þess er framreidd í formi martraðar og farsælu endalokunum er ætlað að sýna að hlutirnir séu aftur komnir í eðlilegt horf eða bælingin sé ríkjandi á nýjan leik. Allt frá því að Rosemary‘s Baby var frumsýnd árið 1968 hafa börn leikið stærri hlutverk í hryllingsmyndum og nægir að nefna myndir á borð við The Exorcist (1973), The Omen og It‘s Alive (1974). Michael Myers er eitt af þessum börnum en verknaðurinn sem hann fremur í upphafsatriði Halloween er ein af þekktustu atriðum slægjumynda.  
4 Sótt í sama horfið 

4.1 Friday the 13th Deila má um hugmyndaauðgina þegar fjallað er um slægjur. Halloween var hælt fyrir að vera frumkvöðull á sviði hryllingsmynda en þegar betur var að gáð mátti finna eldri fyrirmyndir að þeim grundvallarreglum og frásagnar uppbyggingu sem Carpenter studdist við. Þrátt fyrir þetta er ljóst að Halloween átti eftir að búa til enn fleiri eftirlíkingar eftir að hafa fullkomnað formúluna, en án efa er Friday the 

13th (1980) sú frægasta.31 Leikstjóri Friday the 13th, Sean S. Cunningham, hafði verið tengdur kvikmyndaiðnaðinum í rúm 10 ár. Stóra tækifærið kom árið 1972 þegar hann 
                                                 31  Gaman er að geta þess að Ástralar voru ekki lengi að þefa uppi mögulegan gróða en afar slöpp mynd frá árinu 1979 sem upprunalega hét Snapshot (Simon Wincer) fékk skyndilega hinn frumlega titil The Day After Halloween. Sú mynd tengist Halloween ekki að neinu leyti en veitir athyglisverða sýn í alþjóðlega mátt þessarar litlu myndar sem ekki var búist við neinu af. Vefslóð: http://www.hysteria-lives.co.uk/hysterialives/Hysteria/the_day_after_halloween.html. 
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framleiddi The Last House on the Left og þá komust bæði hann og vinur hans Wes Craven í sögubækurnar sökum þess grófa ofbeldis sem myndin þótti sýna. Hryllingur höfðaði ekki mikið til hans og reyndi hann að halda sér á floti með því að gera sætar fjölskyldumyndir með gamansömu ívafi en honum gekk víst illa að borga reikningana og sjá fyrir fjölskyldu sinni.  Náinn vinur Cunninghams, handritshöfundurinn Victor Miller, rifjaði það upp að eitt kvöldið ræddu þeir saman í síma um mögulegar hugmyndir að bíómyndum. Meðal annars voru rædd möguleg verkefni sem myndu henta stórstjörnunni Clint Eastwood en þær hugmyndir urðu aldrei að veruleika. Skyndilega sagði Cunningham: „Halloween græðir helling af peningum. Rænum bara hugmyndinni“.32 Smám saman fæddist hugmynd sem í grunninn var mjög svipuð Halloween. „Ég og Victor sátum við eldhúsborðið og skiptumst á hugmyndum. Við finnum einhvern afvikinn stað og flytjum slatta af ungu fólki þangað. Þá fórum við yfir listann; þau eru í hættu stödd sökum einhverrar alvöru hættu eða ímyndaðrar. Hver mun lifa af? Mun einhver lifa af?“33 Eitt vantaði þó; fjármagn. Til að fá mögulega fjárfesta var gripið til þeirrar hugmyndar að kaupa heila síðu í tímaritinu International Variety þar sem fram kæmi titill myndarinnar og slagorðið „The most terrifying film ever made“. Það var ekki einu sinni búið að skrifa einn staf í handritinu en Cunningham var það ljóst að titillinn þurfti að vera 
                                                 32  Bracke. 2005:17. 33  Bracke. 2005:17–18: Victor and I sat down at the kitchen table and started kicking around ideas. We‘ll take a remote location and put a lot of young people in jeopardy. Then we went down the list; are they in jeopardy from a real force or an imaginative one? Who‘s going to survive, if anyone?  
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grípandi annars myndi auglýsingin ekki vekja neina athygli. Cunningham datt í hug „Friday the 13th“ og sá titill var látinn flakka.  
 

 

Mynd 11:  Auglýsingin sem birt var í International Variety
 Þann 9. maí árið 1980 var Friday the 13th frumsýnd. Þekktir gagnrýnendur á borð við Roger Ebert og Leonard Maltin kepptust við að „rakka“ myndina niður. Maltin gekk meira að segja svo langt að tengja myndina lækkandi greindarvísitölu unglinga snemma á níunda áratugnum.34 En aðsóknin lét ekki á sér standa og ljóst var að um algeran smell var að ræða í miðasölu.  Sagan í Friday the 13th er einföld. Skelfilegur atburður á sér stað í sumarbúðunum Crystal Lake árið 1958. Tveir leiðbeinendur eru myrtir á hrottalegan hátt og sumarbúðunum er lokað í kjölfarið. Tuttugu og tveim árum 

                                                 34  Maltin. 2004:504. 
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síðar er ákveðið að opna þær á nýjan leik og hópur ungmenna heldur á svæðið til að búa sumarbúðirnar undir opnun. Fljótlega kemur í ljós að hrikalegir atburðir eru í vændum þegar kokkurinn Annie (Robbi Morgan) er myrt á hrottalegan hátt af óséðum einstaklingi sem hún fær far hjá. Er líða tekur á kvöldið falla ungmennin í valinn á hrottalegan hátt þar til ein stelpa, Alice (Adrienne King), stendur uppi og tekst á við morðingjann af fullri hörku. Í ljós kemur að hann er fullorðin kona, frú Vorhees (Betsy Palmer), sem telur sig eiga óuppgerðar sakir við alla þá sem hyggjast dvelja á Crystal Lake. Sonur hennar, Jason, lést árið 1957 þegar tveir leiðbeinendur voru annars hugar í „keleríi“ á meðan jafnaldrar hans hrintu honum út í vatnið. Jason var ósyndur og sökum kæruleysis leiðbeinendanna drukknaði hann. Alice hefur betur í baráttunni við frú Vorhees og heggur af henni hausinn eftir langan eltingaleik. Alice sest í lítinn árabát og ýtir honum út á vatnið og sofnar þar. Snemma næsta morgun mætir lögreglan á svæðið og kemur auga á Alice en þegar hún réttir upp höndina stekkur Jason upp úr vatninu og dregur hana niður. Skömmu síðar rankar Alice við sér á sjúkrahúsi og hún er fullvissuð um að enginn lítill drengur hafi sést á svæðinu. Dreymdi Alice afturgönguna Jason eða er hann á svæðinu? Hvað formúluna varðar þá eru reglurnar fjórar til staðar hér. Áfall í fortíðinni rekur frú Vorhees áfram í ódæðisverkum sínum. Hún tengir atburðina við sumarbúðirnar í Crystal Lake og afmælisdagur sonar hennar er einmitt föstudagurinn þrettándi. Frú Vorhees situr um táninga af báðum kynjum og losar sig við þau með hnífum og öðrum eggvopnum. Ein lokastelpa lifir hremmingarnar af og hefur betur gegn árásarmanninum.  
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Margt er svipað með Halloween og Friday the 13th. Dagsetningin hjálpar ekki aðeins til að laða að fjárfesta heldur nær myndin einnig að skapa ákveðið andrúmsloft jafnvel áður en hún hefst. Hjá Cunningham var titillinn nóg til þess að hann yrði sér úti um fé og loforð um hrottalega dauðdaga táninga sá til þess að myndin sló í gegn.  Rétt eins og í öðrum slægjum eru hinir fullorðnu víðs fjarri meðan ógnirnar ganga yfir. Að auki vakna upp spurningar um tengsl frú Vorhees við son hennar Jason. Getið hefur verið um brenglað samband móður og sonar í hryllingsmyndum á borð við Psycho og Deranged. Í þeim myndum kæfðu mæðurnar einstaklinginn niður með vafasömu uppeldi og yfirþyrmandi þörf fyrir að gera syni sína háða sér. Eins og fram kemur í Friday the 13th var Jason vanskapaður drengur sem mátti þola mikið háð og mikla stríðni frá jafnöldrum sínum. Móðir Jasons var kokkurinn í sumarbúðunum í Crystal Lake og var hún að störfum daginn örlagaríka er hann drukknaði. Táningarnir sem frú Vorhees drepur í upphafsatriði myndarinnar höfðu ekkert með dauða Jason að gera og því má allt eins gera ráð fyrir að reiði frú Vorhees sé ekki beint á réttan stað, heldur sé hér til staðar heilmikil sektarkennd og bræði sökum sinnuleysis hennar.35 Rétt eins og áföllin sem hrjáðu Norman Bates og Ezra Cobb þá hefur þessi atburður endanlega gengið frá geðheilsu Frú Vorhees og hún skynjar ekki rangindin á bak við ódæðisverk sín. Greinilega má sjá að Frú Vorhees er ekki heil heilsu þegar látinn sonur hennar talar í gegnum hana og segir; „Kill her mommy, kill her“. Móðirin svarar digurbarkalega; „I will Jason, I will“.36 
                                                 35  Gill. 2002:26. 36  Williams. 1996:170. 
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Lokastúlkan í Friday the 13th fellur að mestu leyti undir skilgreiningar Carol Clover. Alice er stráklsleg að eðlisfari og aldrei tekur hún þátt í neinni kynferðislegri athöfn. Um miðbik myndarinnar tekur hún meira að segja þátt í nýstárlegri útgáfu af fatapóker en hún fækkar aldrei fötum. Ef um var að ræða ákveðna þróun á lokastúlkunni allt frá The Texas Chainsaw Massacre og til 
Halloween þá hefur orðið enn frekari þróun hér. Alice hefur betur gegn óvættinum og fær enga utanaðkomandi hjálp, ólíkt lokastelpunum í fyrrgreindu myndunum.  Ein af reglunum sem algerlega var fest í sessi hér var sú að táningar sem stunda kynlíf eiga ekki langt eftir ólifað. Einn þekktasti dauðdagi slægjunnar er án efa „kojumorðið“ á Kevin Bacon, sem leikur eitt af mörgum fórnarlömbum myndarinnar.  
 

Mynd 12: Kevin Bacon hlýtur svæsinn dauðdaga í Friday the 13th 
  Eftir ástarlot nýtur Bacon sín í einrúmi og fær sér jónu en skyndilega birtist hönd sem heldur andliti hans niðri á meðan ör þrýstir sér leið í gegnum háls hans. 
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Samtvinnun dauða og kynlífs er rauður þráður í slægjum.37 Í Halloween drepur Michael Myers Annie á leið til kærasta síns. Annie lét persónulegar langanir ganga fyrir skyldum sínum sem barnfóstru og Michael refsaði henni í kjölfarið. Lynda og kærasti hennar voru einnig drepin skömmu eftir að þau höfðu notið ásta. Í Friday the 13th er tilvísunin enn meira áberandi. Ástaratlot táninga urðu til þess að ekki var tekið eftir því að Jason væri að drukkna og þar með varð til brjálæðingur að nafni Frú Vorhees. Fyrstu fórnarlömbin í myndinni eru einmitt enn í tilhugalífinu þegar Frú Vorhees drepur þau. Þó svo að flokkunin sé aldrei svo fullkomin að öll fórnarlömbin í myndinni séu myrt meðan á kynlífsathöfn stendur eða fljótlega eftir eina slíka þá eru það án efa tilkomumestu drápin og þau sem teljast eftirminnilegust.  
 

 

Mynd 13:  Annar tilþrifamikill dauðdagi í Friday the 13th 
 

 

                                                 37 Wood. 1986:171. 
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5 Framhaldsmyndirnar og eftirhermurnar 

5.1 Prom Night og Terror Train Árin 1980 og 1981 voru þýðingarmikil slægjumyndum því þá voru áhrif frá 
Halloween farin að geta af sér mikið af eftirhermum og framhaldsmyndum. Þegar árið 1980 var rétt rúmlega hálfnað kom út mynd að nafni Prom Night (1980, Paul Lynch) og skartaði hún Jamie Lee Curtis í aðalhlutverki. Þar var til staðar morðingi (Michael Tough) sem, sökum áfalls úr æsku sinni, beindi reiði sinni gegn táningunum sem óvart voru valdar að dauða systur hans (Tammy Bourne) mörgum árum fyrr. Enn var ákveðin dagsetning kveikjan að morðæðinu og nokkrir féllu í valinn á eftirminnilegan hátt áður en ráðgátan var leyst.  Jamie Lee var enn í eldlínunni síðar á árinu þegar Terror Train (1980, Roger Spottiswoode) var frumsýnd. Sú mynd hefur oft verið kölluð „Halloween um borð í lest“ en þar var morðinginn veiklulegur strákur (Derek McKinnon) sem hafði verið niðurlægður illa af skólafélögum sínum nokkrum árum áður. Í báðum þessum myndum var Jamie Lee sú eina eftir til að mæta ógninni og leysti hún það hlutverk með sóma. Í Prom Night reyndist hinn seki vera bróðir hennar og í Terror Train var ódæðismaðurinn sá hinn sami og hún óafvitandi leiddi í gildru svo skólafélagar hans gætu niðurlægt hann.  Þessar myndir falla ágætlega inn í formúluna sem á þessum tímapunkti hafði nokkurn veginn verið fullkomnuð. Þeir sem stunduðu kynlíf eða voru komnir vel á veg með að hefja athöfnina fengu að kynnast einhverju beittu tæki eða tóli sem ódæðismaðurinn hafði í fórum sínum með slæmum afleiðingum.  
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Mynd 14: Prom Night 
 

 

Mynd 15:  Terror Train 

 Áföll úr æsku mótuðu hugarástand morðingjans í báðum þessum myndum og var því um ákveðna hefnd að ræða, rétt eins og í Friday the 13th. Formúlan hér virðist nýta sömu grunnhugmynd og myndir á borð við Psycho og Deranged (áföll frá æsku skapa siðblindann einstakling) en búið er að fjarlægja fjölskylduna, hún er einfaldlega ekki til staðar.  
5.2 The Burning Þann 8. maí árið 1981 var önnur slægja frumsýnd; The Burning (1981, Tony Maylam). Sú mynd hafði Friday the 13th sem fyrirmynd en myndin gerist í sumar-búðum þar sem geðsjúkur morðingi situr um táningana þar og losar sig við þá með stórum garðklippum. Enn og aftur er hér ódæðismaður (Lou David) á ferð sem var illa brenndur (í orðsins fyllstu) í fortíðinni og beinir reiði sinni gegn þeim óheppnu táningum sem verða á vegi hans er hann snýr aftur á fornar slóðir.  
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Mynd 16: Síðustu andartök fórnarlambs í The Burning 
 Engin sérstök dagsetning hér en ódæðismaðurinn tengir ófarir sínar við sumarbúðirnar sem hann snýr aftur til. Táningar fá heldur betur að finna fyrir því hér ásamt fleirum en þessi morðingi er ekki svo vandfýsinn þegar kemur að því að drepa mann og annan. Enn sem fyrr eru þeir sem eftir lifa ekki kynntir sem kynverur (hér brotnar aðeins upp í formúlunni þar sem það er maður sem mætir óhugnaðinum í lokin og hefur betur), þannig að góðu gildin eiga enn við.  

5.3 Friday the 13th, Part II Nokkrum dögum síðar, 11. maí, var Friday the 13th, Part 2 (1981, Steve Miner) frumsýnd. Það var tilviljun ein sem réði því að Jason var vakinn upp frá dauðum í lok Friday the 13th. Cunningham, leikstjóri fyrstu myndarinnar, vildi láta áhorfendum bregða einu sinni enn og ku það hafa verið hugmynd förðunar-meistarans Tom Savini að láta stráksa skjótast skyndilega upp úr vatninu og draga Alice niður með sér.38 Velgengni myndarinnar leiddi til framhaldsmyndar þar sem Jason sjálfur var látinn um ódæðisverkin til að hefna dauða móður sinnar.  Fimm árum eftir hrottalegu atburðina sem áttu sér stað í Crystal Lake sumarbúðunum er ákveðið að opna sumarbúðirnar sem eru hinum megin við vatnið. Hópur af leiðsögumönnum mæta á svæðið til að gera allt klárt en ekki líður 
                                                 38  Bracke. 2005:50. 
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á löngu þar til Jason (Warrington Gillette) lætur til skarar skríða og fækkar aðeins mannskapnum.  

 

Mynd 17:  Meira af því sama lofað í framhaldinu
 Að flestu leyti er hér um ákveðna endurgerð að ræða. Uppbyggingin er nánast sú sama, táningar í kynferðislegum hugleiðingum týna lífinu og að lokum stendur ein lokastúlka (Amy Steel) andspænis Jason í lokauppgjöri. Það er þó forvitnilegt að nefna hér að lokastúlkan frá fyrri myndinni, Alice, er myrt í upphafsatriði þessarar myndar. Lokastúlkan hér hefur að vísu betur gegn Jason en þessi skelfilega lífsreynsla hefur nánast gert út af við geðheilsu hennar og það síðasta sem við sjáum til hennar er þegar hún er færð í sjúkrabíl í æðiskasti. Þó svo að lokastelpurnar snemma á níunda áratugnum beri sig á hetjulegri hátt en fyrirrennarar þeirra má deila um hve miklar hetjur þær eru í raun þegar upp er staðið. Í byrjun Friday the 13th, Part 2 kemur greinilega fram að Alice er ein taugahrúga eftir reynslu sína með Frú Vorhees og snögglega er hún tekin af lífi af 
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syni hennar. Lokastelpan hér kallar ítrekað nafn kærasta síns (John Furey) þegar henni er komið fyrir í sjúkrabílnum.39 Það fór ekki mikið fyrir frumleikanum í slægjum. Í ljós kom að Halloween fékk að láni nokkrar hugmyndir og nýtti þær vel. Það skal því engan undra að fleiri slægjur fengu að láni hugmyndir víðs vegar og töluvert var sótt til ítalskra hryllingsmynda sjöunda áratugarins. „Allir nefna John Carpenter og Halloween þegar talað er um áhrif Dario Argento á aðra leikstjóra“.40 Dario Argento var frægur fyrir hrollvekjur sínar á áttunda áratugnum og talið er að John Carpenter hafi fengið að láni morðsenur og tónlist úr myndunum Profondo Rosso (1975) og 
Suspiria (1977), sem leikstýrt var af Argento. Það var því ekki úr vegi fyrir Steve Miner, leikstjóra Friday the 13th, Part 2, að fá eitthvað smá að láni sjálfur. Hér fyrir neðan eru ljósmyndir frá Friday the 13th; Part 2 og Bay of Blood (1971) sem leikstýrt var af ítalska hryllingsmeistaranum Mario Bava.  

Mynd 18: Friday the 13th Part II 
 

Mynd 19:  Bay of Blood  

 

                                                 39  Williams. 1996:170. 40  Jones. 2004:51: Everyone mentions John Carpenter and Halloween when they talk about the influence Dario has had on other directors. 



 

bls. 45 

Umrætt atriði er án efa það frægasta úr Friday the 13th;Part 2 og það lítur afar svipað út og hjá Mario Bava einum tíu árum fyrr. En þessi aukaatriði falla í skuggann þegar litið er til þeirrar persónu sem sköpuð var fyrir hreina tilviljun; Jason Vorhees. Líkt og með Michael Myers er engu líkara en reiði Guðs hafi slegið niður þegar þessi morðvél lætur til skarar skríða. Búið er að drepa á breyttum gildum þjóðfélagsins þegar kemur að einstaklingnum og ábyrgð hans gagnvart sjálfum sér. Hinn svo kallaði „ég-áratugur“ hefur fest sig í sessi og hlutir eins og skyldur og hreinlífi heyra sögunni til. Fólkið sem Jason og Michael drepa hugsar fyrst og fremst um sig sjálft, lætur undan lostafullum hvötum og oftar en ekki neytir það fíkniefna eða áfengis.  
5.4 Halloween II Þann 30. október 1981 var Halloween II (Rick Rosenthal) frumsýnd en þar var haldið áfram með sögu raðmorðingjans óstöðvandi; Michael Myers. Myndin byrjar á sama augnabliki og sú fyrri endar; Michael er flúinn af vettvangi eftir að Dr. Loomis hefur skotið hann sex sinnum. Laurie er flutt á spítalann í Haddonfield og Michael eltir hana þangað. Hér kemur í ljós að Laurie er í raun systir Michaels og kemur þá í ljós hvað liggur að baki ásækni hans í hana. Fleiri slægjur komu út á árunum 1980 og 1981 og þær fylgdu í grófum dráttum sömu formúlu og þær myndir sem taldar hafa verið upp. Fleiri dagsetningar voru kenndar við blóði drifna atburðarrás, s.s. gamlársdagur í New 

Years Evil (1980).41 Valentínusardagur í My Bloody Valentine (1981, George Mihalka), afmælisdagurinn í Happy Birthday to Me (1981, J. Lee Thompson) og 
                                                 41  New Years Evil (Emmet Alston). Geðbilaður maður lofar að drepa einn einstakling í hvert skipti sem klukkan slær miðnætti í hverju tímabelti fyrir sig. Einnig lofar hann því að kynnir einn (Roz Kelley) verði síðasta fórnarlamb hans. Þrátt fyrir að hafa fengið harða gagnrýni frá femínistum fyrir harkalegt ofbeldi gagnvart konum þá hefur þessi slægja að mestu fallið í gleymskunnar dá. Vefslóð: http://slasherp.nexcess.net/htm/reviews/newyearsevil.htm. 
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útskriftardagur í Graduation Day (1981, Herb Freed). Hvað síðastnefndu myndina varðar er áhugavert að benda á hve uppátækjasamir kvikmyndagerðamenn voru í tilraunum sínum til að markaðssetja myndir sínar þegar þeir fengu til liðs við sig aðstoðarstjórnanda sjónvarpsgetraunaleiksins Wheel of Fortune Vönnu White.42  Brúðir voru hrelldar í He Knows You‘re Alone (1980)43 og undir lok ársins 1981 var slægjan The Prowler (Joseph Zito) frumsýnd og bersýnilegt var að formúlan var strax tekin að þynnast um of. 
6 Hvers vegna urðu slægjur svona vinsælar? Fyrrnefndar myndir frá árunum 1978 til 1981 flokkast undir slægjur. Þær hafa svipaða uppbyggingu og frásagnarframvindu; þarna var sett fram einsleit formúla fyrir myndir sem hægt var að framleiða fyrir lítinn pening og allar skiluðu þær hagnaði. Þó að nokkrar myndir hafi verið teknar fyrir og notaðar sem dæmi til að undirstrika hve mikið þær áttu sameiginlegt er ekki um tæmandi lista að ræða; slægjurnar voru mun fleiri. En af hverju breiddust þessar myndir út eins og eldur í sinu í lok áttunda áratugarins og í byrjun þess níunda?  
                                                 42  Leikhæfileikar skiptu ekki endilega máli hér heldur var hér um að ræða þekkt andlit sem hægt var að fá fyrir lítinn pening. Nokkrum árum áður leikstýrði kanadíski leikstjórinn David Cronenberg hryllingsmyndinni Rabid (1977) og þá vantaði nauðsynlega leikkonu til að selja myndina. Framleiðandi myndarinnar, Ivan Reitman, stakk þá upp á klámstjörnunni Marilyn Chambers, sem gert hafði garðinn frægan í regnfatamyndum á borð við Behind the Green Door (1972) og Resurrection of Eve (1973) sem leikstýrt var af bræðrunum Artie og Jim Mitchell. Vefslóð: . http://archive.sensesofcinema.com/contents/directors/02/cronenberg.html  Þessi herferð gekk vel upp og oftar en ekki var gripið til þess ráðs í framtíðinni að velja þekkta persónuleika, óháð leikhæfileikum til að selja myndirnar. 43  Leikstjóri He Knows You‘re Alone, Armand Mastroianni var metnaðarfullur þegar kom að myndinni og sagði hann í viðtali við Fangoria Magazine; „Þetta var á þeim tíma er Friday the 

13th kom út og verið var að sýna mikið af viðurstyggilegu efni á tjaldinu. Ég taldi það góða hugmynd að fara í aðra átt. Annars hefði þetta einungis verið endurtekning. Ég vildi draga aðeins úr ofbeldinu og vonandi ná að gera myndina aðeins meira spennandi fyrir vikið“. Hann bætti ennfremur við að „Þetta var á þeim tíma þegar kvikmyndafyrirtækin tóku séns á þessum ódýru slægjum“. Vefslóð: http://finalgirl.blogspot.com/2005/10/day-4-here-comes-brideif-shes-lucky.html. 
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Myndirnar öðluðust vinsældir á umbrotatíma í bandarísku samfélagi. Niðurlægingin sem fylgdi tapi í Víetnam stríðinu leiddi af sér efnahagskreppu og verri stöðu í alþjóðasamfélaginu. Forseti Bandaríkjanna árið 1978 var Jimmy Carter og var stjórn hans mjög umdeild, m.a. fyrir að hafa leitt landið í ógöngur efnahagslega og veikja stöðu þjóðarinnar almennt. Eitt stærsta áfallið í hans stjórnartíð var þegar bandarískum borgurum var rænt í íslömsku byltingunni í Íran og þeim haldið í bandaríska sendiráðinu í Tehran í 444 daga. Hinum almenna borgara þótti ekki nógu hart tekið á málinu og mikil heift blossaði upp með þjóðinni. Bolir, límmiðar og veggjakrot, þar sem m.a. stóð „Fuck Iran“ eða „Nuke Iran“, var algeng sjón og því greinilegt hve reiðin var orðin mikil hjá almenningi. Gíslunum var að lokum sleppt sama dag og Ronald Reagan var settur í embætti forseta.  Í forsetatíð Regans var gerð tilraun til að snúa við þeim gildum sem fest höfðu rætur í bandarísku samfélagi á sjöunda áratugnum og upp úr. Upphefja átti hefðbundin gildi og „Ég-áratugurinn“ átti að víkja. Fólk átti að sýna metnað og láta síður undan listrænum hvötum sem ekki þóttu líklegar til að færa þeim neina peninga.44 Gildi hippamenningarinnar sem fólust í hugtökum eins og „ást og friður“ var fórnað fyrir íhaldssemi og við tók áratugur sem einkenndist af tilgerð og fölskum fyrirmyndum. Hver áratugur notaðist við hugmyndir frá þeim sem á undan kom og stílfærði þær. Róttækur stíll hippatímabilsins færðist yfir í „pönkið“ 
                                                 44  Sjálfselska frjálshyggjunnar var ofarlega í huga leikstjórans Mary Harron þegar hún gerði 

American Psycho (2000). Yfirborðskennd aðalpersónunnar, Patrick Batemans, (Christian Bale) og vina hans þótti einkennandi fyrir níunda áratuginn. Í ljós kom að flagð leyndist undir fögru skinni Batemans en fýsn hans í manndráp og limlestingar (hvort sem atburðirnir áttu sér stað eður ei) gaf skýrt til kynna tvöfalt eðli hans á útopnu og í einkalífinu.  
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og voru þá hugtökin „ást og friður“ komin með djarfara yfirbragð. Með „pönkinu“ var ofbeldi og sadismi áþreifanlegur/sjáanlegur í flutningi á tónlist.45 Slægjur í lok áttunda áratugarins og í byrjun þess níunda notuðust einnig við hugmyndir úr eldri myndum og stílfærðu þær öðruvísi til að endurspegla betur tíðarandann. Nánast ekkert var gert úr friðarhugsjónum hippaáranna og kynferðislegu frelsi virðist vera hafnað, eins og sjá má í persónuleika lokastúlkunnar. Hún sýndi meiri aðgát þegar kom að kynferðislegum málefnum og var einnig skynsamari þegar kom að persónulegum samskiptum, hvort sem var við maka eða eigin fjölskyldu. Aukin aðgát gerði þeim frekar fært að koma auga á hættuna í kringum sig, auk þess sem þær voru færar um að beita ofbeldi til að bjarga sér. Dregið var úr vægi vina hennar sökum félagslegrar hegðunar þeirra. Athyglisgáfa þeirra var ekki heldur góð þar sem þau komu ekki auga á hættuna og reyndust getulaus til að verja sig gegn henni.46 Hér koma Jason Voorhees, Michael Myers og aðrir minni spámenn skemmtilega inn í dæmið. Morðinginn snýr til baka úr fortíðinni og beitir reiði sinni gegn þeim sem gera ranga hluti. Reiði hans er stjórnað af óstýrilátu afli sem er af allt öðrum toga en lokastúlkunnar. Hún getur sýnt aðhald en jafnframt gripið til ofbeldis og hefur því betur gegn árásarmanni sínum. En ógnin heldur áfram frá árásarmanninum og því er nauðsynlegt fyrir lokastúlkuna að vera stöðugt á varðbergi gagnvart hinum illu öflum.  Hvort um var að ræða heppilega tilviljun eða vel hugsaðan leiðarvísi að formúlu datt John Carpenter í lukkupottinn þegar kom að fórnarlömbunum og lokastúlkunni í Halloween. Auðveldlega er hægt að greina Laurie Strode frá 
                                                 45  Dika. 1987:97–98. 46  Dika. 1987:98. 
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vinkonum hennar og hin góðu gildi hennar smellpassa inn í persónuleikaeinkenni þeirra lokastúlkna sem á eftir komu. Carpenter gantaðist með að hafa bundið enda á kynferðisbyltinguna47 og að mörgu leyti má segja að í bíómyndum hafi hann gert hömlulaust kynlíf að óæskilegum hlut sem hafði ekkert gott í för með sér. Frjálslegt líferni þeirra, sem m.a. fólst í því að reykja hass og drekka áfengi, fékk ekki góða birtingarmynd hér og stefnulaus tilvera þeirra endaði í blóðugum dauðdaga. Slægjur í lok áttunda áratugarins og í byrjun þess níunda má líta á sem ábendingu um hvernig þörf var á breyttri hegðun og nýjum gildum til að takast á við breytta tíma og auknar ógnir. Boðskapurinn sýndi að tilvera sem einkenndist af frjálslegu líferni og hömlulausri hegðun skilaði ekki miklu. Ungt fólk, á mörkum þess að komast í fullorðinna manna tölu, þurfti að sýna aðgát og geta hamið sig til að standa uppi sem sigurvegari á þessum nýju tímum. Í Halloween kom fram að nauðsynlegt var að vera ávallt með opin augun og vera stöðugt á varðbergi gagnvart hættum sem leynast.  Vera Dika, prófessor í kvikmyndafræði, heldur því fram að þessar myndir innihaldi skilaboð fyrir áhorfendur og skýri menningarátök samtímans. Ungmennin sem falla í valinn eru of upptekin af sjálfum sér til að verða vör við hættuna en greinilegt er að lokastúlkan lifir af sökum þess að hún beitir ofbeldi sjálf, auk þess sem hún kemur auga á hættuna. Aðgerðir hennar eru dæmi um hvað þarf að gera til að lifa af. Það að ódæðismaðurinn sé í raun skapaður af umhverfi sínu og rísi upp á nýjan leik til að leita hefnda er dæmi um innbyrðis átök í samfélaginu. Líkt og með kúrekann í villta vestrinu kemur fram lokastelpa sem 
                                                 47  John Carpenter. 2004. John Carpenter: Fear is Just the Beginning … The Man and His Movies 
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beitir réttlætanlegu ofbeldi til að knýja fram sigur hins góða. En ólíkt kúrekanum er hér ekki um að ræða einskæran vilja til að bjarga samfélaginu heldur einungis sjálfri sér. Þeir vinir og kunningjar hennar sem dóu guldu þess að vera ekki nægilega vakandi fyrir hættunni sem leyndist í kringum þá, í stuttu máli sagt voru þeir dæmi um hugsunarhátt sem átti ekki lengur við. Fagnaðarlætin í lok sýningarinnar lofa laskaða en sterka þjóðarímynd sem eitt sinn persónugerðist í veikri birtingarmynd kvenhetjunnar en hefur nú eflst, þökk sé breyttum gildum sem gagnast til að lifa af.  Í bók sinni Games of Terror: Halloween, Friday the 13th, and the films of the 

Stalker Cycle (1990) greinir Dika slægjur í nokkra flokka þar sem hún greinir á milli atburða sem áttu sér stað í fortíðinni og svo í nútíðinni.  Fortíð: 1. Unga samfélagið gerir sig sekt um ranglæti. 2. Morðinginn er vitni að meiðslum, ranglæti eða dauða. 3. Morðinginn upplifir missi. 4. Morðinginn myrðir hina seku meðlimi samfélagsins. Nútíð: 1. Viðburður varðveitir minningu ranglætisins. 2. Eyðingarafl morðingjans er endurvakið. 3. Morðinginn ber kennsl á þá seku á ný. 4. Gamall meðlimur samfélagsins varar þá nýju við. 5. Ungu meðlimir samfélagsins veita því enga athygli. 6. Morðinginn situr um hina ungu meðlimi samfélagsins. 7. Morðinginn myrðir hina ungu meðlimi samfélagsins. 
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8. Kvenhetjan áttar sig á umfangi morðanna. 9. Kvenhetjan sér morðingjann. 10. Kvenhetjan berst við morðingjann. 11. Kvenhetjan drepur eða yfirbugar morðingjann. 12. Kvenhetjan lifir af. 13. En kvenhetjan er ekki frjáls. Dika heldur því jafnframt fram að áhuga áhorfenda á slægjum megi skipta í þrennt. 1. Geðhreinsun – áhorfendur upplifa lausn frá áhyggjum um líkamsmeiðingar eða stjórnmála- og/eða félagslegri spennu. 2. Dægrastytting – mögnuð, spennuþrungin og líkamleg upplifun ekki ólík rússíbanareið. 3. Færsla – kynferðislegar hvatir áhorfenda færast yfir á persónurnar í myndinni. Önnur flokkun á slægjum var nefnd hér að ofan en fræðimenn hafa gjarnan verið ósammála um hvernig flokka skuli myndirnar. Einnig eru fræðimenn oft ósammála um hvaða myndir beri að flokka undir slægjur. Vera Dika er á þeirri skoðun að þær hafi verið gefnar út á árunum 1978 til 1984 en Carol Clover, prófessor í kvikmyndafræði, telur fleiri myndir falla í þennan flokk er hún greinir frá þeim í bók sinni Men, Women and Chainsaws (1993), m.a. flokkar hún The Texas Chainsaw 

Massacre og framhaldsmyndir hennar sem slægjur.48  

                                                 48  Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Slasher_films. 
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7 Lokaorð „Ég held að slægjur séu álitnar þrepinu ofar en klámmyndir“,49 segir Wes Craven. „Þessar kvikmyndir sýna kvenhatur og því miður virðast áhorfendurnir vera á sömu skoðun“, segir kvikmyndagagnrýnandinn Roger Ebert í umfjöllun um slægjur.50 Það er óhætt að segja að slægjur hafa verið mjög umdeildar og ekki virðast allir sammála um af hverju þær voru eins vinsælar og raun bar vitni. Árásir á myndirnar komu úr ýmsum áttum og þá sérstaklega frá femínistum sem sögðu myndirnar gera lítið úr konum. Í heimildarmyndinni Going To Pieces; The Rise and 

Fall of the Slasher Film eru slægjum gerð góð skil og rætt við leikstjóra þeirra mynda og viðhorf þeirra viðrað.  Rætt er við Amy Holden Jones sem leikstýrði Slumber Party Massacre (1982) en handritið að þeirri mynd var einmitt skrifað af annarri konu, Rita Mae Brown. Miklu fleiri karlmenn en konur láta lífið fyrir framan myndavélina, að sögn Jones. Einnig telur hún að blóðugustu dauðdagarnir fyrirfinnist hjá körlunum. Í sömu andrá og sagt er að gert sé lítið úr konum vill Wes Craven meina að slægjur búi til sterkar kvenpersónur sem hafa betur gegn óvættinum. Það virðist vera erfitt að finna eitt rétt svar við þessu, einfaldlega of skiptar skoðanir.  Í það minnsta er erfitt að mótmæla því að ytri aðstæður, félagslegar og pólitískar, hjálpuðu til við að móta slægjur og boðskap þeirra. Hvort skilgreining Dika um geðhreinsun, dægrastyttingu og færslu sé ástæðan fyrir því að fólk flykktist á myndirnar í miklum mæli er erfitt að segja til um. Alla vega var markaður fyrir þessar tegundir af myndum undir lok áttunda áratugarins og 
                                                 49  Going to Pieces; The Rise and Fall of the Slasher film. 2006. Wes Craven; „I think slasher films are considered one notch above pornography. 50  Going To Pieces; The Rise and Fall of the Slasher Film. 2006. Roger Ebert: „These films hate women and unfortunately the audience that go to them don‘t seem to like them too much either“.  
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snemma á þeim níunda. Þó svo að því sé haldið fram hér að blómaskeiði slægjunnar hafi lokið árið 1984 er ekki þar með sagt að hryllingsmyndir af svipuðum toga hafi horfið af sjónarsviðinu. Breytingin er þó áþreifanleg í framhaldsmyndum A Nightmare on Elm Street þar sem sjónrænar brellur og húmor fóru að skipa meiri sess en alvarlegur hryllingur. Foreldrar voru áfram slæmar fyrirmyndir en helstu breytinguna var að finna hjá lokastúlkunum. Ákveðin þróun hafði verið á þeim allt frá The Texas Chainsaw Massacre til Friday 

the 13th en frá og með árinu 1985 stóðu þær ekki öðrum framar sökum aukinnar athyglisgáfu og betri gilda heldur vegna þess að þær voru gæddar sömu hæfileikum og óvætturinn sjálfur. Kristen Parker (Patricia Arquette) og Alice Johnson (Lisa Wilcox) eru aðalpersónurnar í þriðju og fjórðu myndunum í A 

Nightmare on Elm Street myndabálknum, framleiddar árin 1987 og 1988 (Chuck Russell og Renny Harlin leikstjórar). Báðar eru þess megnugar að notfæra sér yfirnáttúrulega hæfileika sína, rétt eins og Freddy Krueger, í draumum sínum. Einnig mætti Jason Voorhees yfirskilvitlegri stúlku í Friday the 13th, Part VII; The 

New Blood (John Carl Buechler, 1988).51 Þó svo að lokastúlkurnar hefðu borið sigur úr býtum var hann dýru verði keyptur þar sem bersýnilega hafði óhugnaðurinn haft mikil áhrif á þær en þær virðast ánægðar og fullar sjálfstrausts eftir raunir sínar í myndum frá 1985 og eftir.52  Endurvakning slægjumynda er talin hafa komið árið 1996 þegar Wes Craven leikstýrði Scream. Á meðan slægjur áttunda og níunda áratugarins gáfu 
                                                 51  Trencansky. 2001:65–66. 52  Önnur áþreifanleg breyting í Friday the 13th myndabálknum var að frá og með fimmtu myndinni (Friday the 13th; A New Beginning, 1985) lifði par af hörmungarnar í staðinn fyrir eina lokastúlku. Slík var raunin í Friday the 13th, Part VI: Jason Lives (1986), Friday the 13th, 

Part VII: The New Blood (1988) og Friday the 13th, Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989). 
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slæma mynd af fjölskyldunni og yfirvaldinu þóttu slægjur tíunda áratugarins færa óhugnaðinn nær vinahópnum. Í Scream þríleiknum (1996, 1997 og 2000) var óvætturinn annaðhvort elskhugi aðalpersónunnar eða meðlimur vinahópsins.53  Árið 2009 virðast slægjur ekki hafa sungið sitt síðasta. Jason Voorhees er orðinn öflugri en nokkru sinni fyrr í endurgerð Friday the 13th (Marcus Nispel, 2009). Michael Myers birtist aftur í endurgerð Halloween (2007, Rob Zombie) og verið er að endurgera A Nightmare on Elm Street sem verður frumsýnd árið 2010.54  Nú hefur slægjan loksins ratað til Íslands með hryllingsmyndinni Reykjavík 

Whale Watching Massacre (Júlíus Kemp, 2009). Þrátt fyrir að íslenskar myndir hafi yfirleitt ekki fengið færri en þrjár stjörnur frá gagnrýnendum fær hún frekar slæma útreið hjá Fréttablaðinu og Morgunblaðinu, en það er kannski einkennandi fyrir afstöðu gagnrýnenda til greinarinnar.55 Myndin segir frá hvalskoðunarferð sem fer hörmulega úrskeiðis þegar hópur erlendra ferðamanna er færður um borð í hvalveiðiskip þar sem morðóð fjölskylda lætur fyrirberast, með tilheyrandi blóðsúthellingum. „Myndin er trú sínum kvikmyndageira og húmorinn gerist ekki svartari. Sem síð-kapítalísk saga passar myndin vel við nútímann. Menn breytast í skrímsli á sama tíma og góðmennska er veikleiki sem leiðir til ósigurs“,56 sagði Júlíus Kemp í viðtali við Fréttablaðið.  
                                                 53  Wee. 2006:55. 54  IMDB. http://www.imdb.com/title/tt1179056/. 55  Sæbjörn Valdimarsson hjá Morgunblaðinu gefur myndinni tvær og hálfa stjörnu af fimm mögulegum (sunnudagur, bls. 62, 6. september 2009) og Bergsteinn Sigurðsson hjá 

Fréttablaðinu gefur henni tvær stjörnur af fimm mögulegum (föstudagur, bls. 28, 4. september 2009).  56  Fréttablaðið. 2009:34. 
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Enn er reynt að hafa slægjurnar í takt við tímann og hver veit nema eftir önnur 30 ár verði rýnt í þær myndir sem núna eru sýndar og bent á að hvaða leyti þær fönguðu veruleikann sem öðrum myndum tókst ekki. Tíminn mun leiða það í ljós.  
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9 Listi yfir kvikmyndir 

American Psycho (2000) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Lions Gate Entertainment Leikstjóri: Mary Harron Framleiðandi: Edward R. Pressman, Jeff Sackman Handritshöfundur: Mary Harron, Guinevere Turner Helstu hlutverk: Christian Bale (Patrick Bateman), Justin Theroux (Timothy Bryce),  Josh Lucas (Craig McDermott), Bill Sage (David Van Patten),  Willem Dafoe (Detective Donald Kimball).  
The Asphalt Jungle (1950) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Metro-Goldwyn-Mayer Leikstjóri: John Huston Framleiðandi: Arthur Hornblow Jr.  Handritshöfundur: W.R. Burnett, Ben Maddow, John Huston Helstu hlutverk: Sterling Hayden (Dix Handley), Louis Calhern (Alonzo D. Emmerich), Jean Hagen (Doll Conovan), James Whitmore (Gus Minissi), Marc Lawrence (Cobby).  
Assault on Precinct 13 (1976) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: CKK Leikstjóri: John Carpenter Framleiðandi: J.S. Kaplan Handritshöfundur: John Carpenter Helstu hlutverk: Austin Stoker (Bishop), Darwin Joston (Wilson), Laurie Zimmer (Leigh), Martin West (Lawson), Tony Burton (Wells).  
The Burning (1981) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Metro-Goldwyn-Mayer Leikstjóri: Tony Maylam Framleiðandi: Harvey Weinstein Handritshöfundur: Peter Lawrence, Bob Weinstein, Tony Maylam, Brad Grey Helstu hlutverk: Brian Matthews (Todd), Leah Ayres (Michelle), Brian Backer (Alfred), Larry Joshua (Glazer), Jason Alexander (Dave).  
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Bay of Blood (1971) Land: Ítalía Framleiðslufyrirtæki: Nuova Linea Cinematografica Leikstjóri: Mario Bava Framleiðandi: Giuseppe Zaccariello Handritshöfundur: Mario Bava, Giuseppe Zaccariello, Filippo Ottoni, Sergio Canevari Helstu hlutverk: Claudine Auger (Renata), Luigi Pistilli (Albert), Claudio Camaso (Simon), Anna Maria Rosati (Laura), Chris Avram (Frank Ventura).  
Behind the Green Door (1972) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Mitchell Brothers Pictures Leikstjóri: Jim Mitchell, Artie Mitchell Framleiðandi: Jim Mitchell Handritshöfundur: Jim Mitchell Helstu hlutverk: Marilyn Chambers (Gloria Saunders), George S. McDonald (Barry Clark), Johnny Keyes (African Stud), Lisa Grant (Matron), Yank Levine (Dudley).  
Black Christmas (1974) Land: Kanada Framleiðslufyrirtæki: Ambassador Film Distributors Leikstjóri: Bob Clark Framleiðandi: Bob Clark Handritshöfundur: A. Roy Moore Helstu hlutverk: Olivia Hussey (Jess Bradford), Keir Dullea (Peter Smythe), Margot Kidder (Barbara „Barb“ Coard), John Saxon (Lt. Kenneth Fuller), Andrea Martin (Phyllis „Phyl“ Carlson).  
Braindead Land: Nýja Sjáland Framleiðslufyrirtæki: Trimark Pictures Leikstjóri: Peter Jackson Framleiðandi: Jim Booth Handritshöfundur: Stephen Sinclair, Fran Walsh, Peter Jackson Helstu hlutverk: Timothy Balme (Lional Cosgrove), Diana Penalver (Paquita Maria Sanchez), Elizabeth Moody (Vera Cosgrove), Ian Watkin (Uncle Les), Brenda Kendall (Nurse McTavish).  
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Dark Star (1974) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Jack H. Harris Enterprises Leikstjóri: John Carpenter Framleiðandi: John Carpenter Handritshöfundur: John Carpenter, Dan O‘Bannon Helstu hlutverk: Brian Narelle (Lt. Doolittle), Cal Kuniholm (Boiler), Dre Pahich (Talby), Dan O‘Bannon (Sgt. Pinback).  
Deranged (1974) Land: USA/Kanada Framleiðslufyrirtæki: American International Pictures Leikstjóri: Jeff Gillen, Alan Ormsby Framleiðandi: Tom Karr Handritshöfundur: Alan Ormsby Helstu hlutverk: Roberts Blossoms (Ezra Cobb), Cosette Lee (Ma Cobb), Leslie Carlson (Tom Sims), Robert Warner (Harlon Kootz), Marian Waldman (Maureen Selby).  
Dracula (1931) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Universal Pictures Leikstjóri: Tod Browning Framleiðandi: Tod Browning, Carl Laemmle Jr.  Handritshöfundur: Garret Fort Helstu hlutverk: Bela Lugosi (Count Dracula), Helen Chandler (Mina Harker), David Manners (John Harker), Dwight Frye (Renfield), Edward Van Sloan (Prof. Abraham Van Helsing).  
The Exorcist (1973) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Warner Bros. Leikstjóri: William Friedkin Framleiðandi: William Peter Blatty, Noel Marshall Handritshöfundur: William Peter Blatty Helstu hlutverk: Ellen Burstyn (Chris MacNeil), Max Von Sydow (Father Merrin), Lee J. Cobb (Lt. Kinderman), Jason Miller (Father Karras), Linda Blair (Regan).   
Frankenstein (1931) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Universal Pictures Leikstjóri: James Whale Framleiðandi: Carl Laemmle Jr. Handritshöfundur: Francis Edward Faragoh, Garret Fort Helstu hlutverk: Colin Clive (Dr. Henry Frankenstein), Mae Clarke (Elizabeth), John Boles (Victor Moritz), Boris Karloff (The Monster), Edward Van Sloan (Dr. Waldman). 
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Friday the 13th (1980) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Paramount Pictures Leikstjóri: Sean S. Cunningham Framleiðandi: Sean S. Cunningham Handritshöfundur: Victor Miller Helstu hlutverk: Betsy Palmer (Mrs. Voorhees), Adrienne King (Alice), Jeannine Taylor (Marcie), Robbi Morgan (Annie), Kevin Bacon (Jack). 
Friday the 13th (2009) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: New Line Cinema Leikstjóri: Marcus Nispel Framleiðandi: Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller Handritshöfundur: Damian Shannon, Mark Swift Helstu hlutverk: Jared Padalecki (Clay Miller), Danielle Panabaker (Jenna), Amanda Righetti (Whitney Miller), Aaron Yoo (Chewie), Richard Burgi (Officer Brackett).  
Friday the 13th, A New Beginning (1985) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Paramount Pictures Leikstjóri: Danny Steinmann Framleiðandi: Frank Mancuso Jr., Timothy Silver Handritshöfundur: Martin Kitrosser, David Cohen, Danny Steinmann Helstu hlutverk: John Shepherd (Tommy Jarvis), Dick Wieand (Roy), Richard Lineback (Deputy Todd), Dominick Brascia (Joey), Corey Feldman(Tommy Jarvis at 12).  
Friday the 13th, Part II (1981) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Paramount Pictures Leikstjóri: Steve Miner Framleiðandi: Steve Miner Handritshöfundur: Ron Kurz, Phil Scuderi Helstu hlutverk: Amy Steel (Ginny Field), John Furey (Paul Holt), Adrienne King (Alice Hardy), Kristen Baker (Terry), Warrington Gillette (Jason Voorhees).  
Friday the 13th, Part VI: Jason Lives (1986) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Paramount Pictures Leikstjóri: Tom McLoughlin Framleiðandi: Don Behrns Handritshöfundur: Tom McLoughlin Helstu hlutverk: Thom Matthews (Tommy Jarvis), Jennifer Cooke (Megan Garris), David Kagen (Sheriff Michael Garris), Kerry Noonan (Paula), C.J. Graham (Jason Voorhees).  
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Friday the 13th, Part VIII: Jason Takes Manhattan (1989) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Paramount Pictures Leikstjóri: Rob Hedden Framleiðandi: Randy Cheveldave, Barbara Sachs Handritshöfundur: Rob Hedden Helstu hlutverk: Jensen Daggett (Rennie Wickham), Kane Hodder (Jason Voorhees), Peter Mark Richman (Charles McCulloch), Tiffany Paulsen (Suzi Donaldson), Todd Shaffer (Jim Miller).  
Friday the 13th, Part VII: The New Blood (1988) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Paramount Pictures Leikstjóri: John Carl Buechler Framleiðandi: Frank Mancuso Jr., Iain Paterson, Barbara Sachs Handritshöfundur: Manuel Fidello, Daryl Haney Helstu hlutverk: Kane Hodder (Jason Voorhees), Lar Park-Lincoln (Tina Shepard), Susan Jennifer Sullivan (Melissa), Kevin Blair (Nick), Terry Kiser (Dr. Crews).  
Graduation Day (1981) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Troma Entertainment Leikstjóri: Herb Freed Framleiðandi: David Baughn, Herb Freed, Hal Schwartz Handritshöfundur: David Baughn, Herb Freed, Anne Marisse Helstu hlutverk: Christopher George (George Michaels), Patch Mackenzie (Anne Ramstead), E. Danny Murphy (Kevin Badger), E.J. Peaker (Blondie), Michael Pataki (Principal Guglione).  
Halloween (1978) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Compass International Leikstjóri: John Carpenter Framleiðandi: Debra Hill, John Carpenter, Kool Lusby, Irwin Yablans, Moustapha Akkad Handritshöfundur: John Carpenter, Debra Hill Helstu hlutverk: Donald Pleasence (Dr. Sam Loomis), Jamie Lee Curtis (Laurie Strode), Nancy Loomis (Annie Brackett), P.J. Soles (Lynda van der Klok), Charles Cyphers (Sheriff Leigh Brackett).  



 

bls. 64 

Halloween (2007) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Dimension Films Leikstjóri: Rob Zombie Framleiðandi: Malek Akkad, Rob Zombie, Andy Gould Handritshöfundur: Rob Zombie Helstu hlutverk: Malcolm McDowell (Dr. Samuel Loomis), Scout Taylor-Compton (Laurie Strode), Tyler Mane (Michael Myers), Daeg Faerch (Michael Myers, 10 ára), Sheri Moon Zombie (Deborah Myers).  
Halloween II (1981) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Universal Pictures Leikstjóri: Rick Rosenthal Framleiðandi: Debra Hill, John Carpenter Handritshöfundur: John Carpenter, Debra Hill Helstu hlutverk: Donald Pleasence (Dr. Sam Loomis), Jamie Lee Curtis (Laurie Strode), Charles Cyphers (Sheriff Leigh Brackett), Jeffrey Kramer (Graham), Lance Guest (Jimmy).  
Happy Birthday To Me (1981) Land: Kanada Framleiðslufyrirtæki: Columbia Pictures Leikstjóri: J. Lee Thompson Framleiðandi: John Dunning, Stewart Harding, André Link Handritshöfundur: Timothy Bond, Peter Jobin, John Saxton Helstu hlutverk: Melissa Sue Anderson (Virginia „Ginny“ Wainwright), Glenn Ford (Dr. David Faraday), Lawrence Dane (Harold „Hal“ Wainwright), Sharon Acker (Estelle Wainwright), Frances Hyland (Mrs. Patterson)  
He Knows You‘re Alone (1980) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Metro-Goldwyn-Mayer Leikstjóri: Armand Mastroianni Framleiðandi: George Manasse Handritshöfundur: Scott Parker Helstu hlutverk: Don Scardino (Marvin), Caitlin O‘Heaney (Amy Jensen), Elizabeth Kemp (Nancy), Tom Rolfing (Ray Carlton), Tom Hanks (Elliot).  
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The Hills Have Eyes (1977) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Vanguard Leikstjóri: Wes Craven Framleiðandi: Peter Locke Handritshöfundur: Wes Craven Helstu hlutverk: Susan Lanier (Brenda Carter), Robert Houston (Bobby Carter), Martin Speer (Doug Wood), Dee Wallace (Lynne Wood), Russ Grieve (Big Bob Carter).  
Home From the Hill (1960) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Metro-Goldwyn-Mayer Leikstjóri: Vincente Minnelli Framleiðandi: Edmund Grainger Handritshöfundur: William Humphrey, Harriet Frank Jr., Irving Ravetch Helstu hlutverk: Robert Mitchum (Wade Hunnicutt), Eleanor Parker (Hannah Hunnicutt), George Peppard (Raphael „Rafa“ Copley), George Hamilton (Theron Hunnicutt), Everett Sloane (Albert Halstead).  
Island of Lost Souls (1932) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Paramount Pictures Leikstjóri: Erle C. Kenton Framleiðandi: Erle C. Kenton Handritshöfundur: Philip Wylie, Waldemar Young Helstu hlutverk: Charles Laughton (Dr. Moreau), Richard Arlen (Edward Parker), Leila Hyams (Ruth Thomas), Bela Lugosi (Sayer of the Law), Kathleen Burke (Lota the Panther Woman).  
It‘s Alive (1974) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Warner Bros.  Leikstjóri: Larry Cohen Framleiðandi: Larry Cohen Handritshöfundur: Larry Cohen Helstu hlutverk: John P. Ryan (Frank Davies), Sharon Farrell (Lenore Davies), James Dixon (Lt. Perkins), William Wellman Jr. (Charley), Shamus Locke (The Doctor).  
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King Kong (1933) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: RKO Radio Pictures, Inc. Leikstjóri: Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack Framleiðandi: Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack, David O. Selznick Handritshöfundur: James Ashmore Creelman, Ruth Rose Helstu hlutverk: Fay Wray (Anne Darrow), Robert Armstrong (Carl Denham), Bruce Cabot (John Driscoll), Frank Reicher (Captain Englehorn), Sam Hardy (Charles Weston).  
The Last House on the Left (1972) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Hallmark Releasing Corp. Leikstjóri: Wes Craven Framleiðandi: Sean S. Cunningham Handritshöfundur: Wes Craven Helstu hlutverk: Sandra Cassel (Mari Collingwood), Lucy Grantham (Phyllis Stone), David Hess (Krug Stillo), Fred J. Lincoln (Fred „Weasel“ Podowski), Jeramie Rain (Sadie).  
Murders in the Rue Morgue (1932) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Universal Pictures Leikstjóri: Robert Florey Framleiðandi: Carl Laemmle Jr. Handritshöfundur: Tom Reed, Dale Van Every Helstu hlutverk: Sidney Fox (Mlle. Camille L‘Espanaye), Bela Lugosi (Dr. Mirakle), Leon Ames (Pierre Dupin), Bert Roach (Paul), Betty Ross Clarke (Mme. L‘Espanaye).  
My Bloody Valentine (1981) Land: Kanada Framleiðslufyrirtæki: Paramount Pictures Leikstjóri: George Mihalka Framleiðandi: John Dunning, André Link, Stephen Miller Handritshöfundur: John Beaird Helstu hlutverk: Paul Kelman (Jessie „T.J.“ Hanniger), Lori Hallier (Sarah), Neil Affleck (Axel Palmer), Keith Knight (Hollis), Rob Stein (John).  
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New Year‘s Evil (1980) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Cannon Film Distributors Leikstjóri: Emmet Alston Framleiðandi: Billy Fine, Menahem Golan, Yoram Globus, Mark L. Rosen Handritshöfundur: Leonard Neubauer Helstu hlutverk: Roz Kelly (Diane Sullivan), Kip Niven (Richard Sullivan), ChrisWallace (Lt. Clayton), Grant Cramer (Derek Sullivan), Louisa Moritz (Sally). 
 
Night of the Living Dead (1968) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: The Walter Reade Organization Leikstjóri: George A. Romero Framleiðandi: Karl Hardman, Russell Steiner Handritshöfundur: George A. Romero, John A. Russo Helstu hlutverk: Duane Jones (Ben), Judith O‘Dea (Barbra), Karl Hardman (Harry Cooper), Marilyn Eastman (Helen Cooper), Keith Wayne (Tom).  
A Nightmare on Elm Street (1984) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: New Line Cinema Leikstjóri: Wes Craven Framleiðandi: Robert Shaye Handritshöfundur: Wes Craven Helstu hlutverk: John Saxon (Lt. Thompson), Ronee Blakely (Marge Thompson), Heather Langenkamp (Nancy Thompson), Robert Englund (Freddy Krueger), Johnny Depp (Glen Lantz) 
 
A Nightmare on Elm Street (2010) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Platinum Dunes Leikstjóri: Samuel Bayer Framleiðandi: Michael Bay Handritshöfundur: Wesley Strick, Eric Heisserer Helstu hlutverk: Jackie Earle Haley (Freddy Krueger), Rooney Mara (Nancy Thompson), Kyle Gallner (Quentin), Katie Cassidy (Kris), Connie Britton (Marge Thompson).  
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A Nightmare on Elm Street 3; Dream Warriors (1987) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: New Line Cinema Leikstjóri: Chuck Russell Framleiðandi: Robert Shaye Handritshöfundur: Wes Craven, Chuck Russell, Frank Darabont, Bruce Wagner Helstu hlutverk: Heather Langenkamp (Nancy Thompson), Craig Wasson (Neil Gordon), Patricia Arquette (Kristen Parker), Robert Englund (Freddy Krueger), John Saxon (Thompson).  
A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master (1988) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: New Line Cinema Leikstjóri: Renny Harlin Framleiðandi: Robert Shaye, Rachel Talalay Handritshöfundur: Brian Helgeland, Scott Pierce Helstu hlutverk: Tuesday Knight (Kristen Parker), Ken Sagoes (Roland Kincaid), Lisa Wilcox (Alice Johnson), Robert Englund (Freddy Krueger), Andras Jones (Rick Johnson).  
The Omen (1976) Land: USA/England Framleiðslufyrirtæki: 20th Century Fox Leikstjóri: Richard Donner Framleiðandi: Harvey Bernhard Handritshöfundur: David Seltzer Helstu hlutverk: Gregory Peck (Robert Thorn), Lee Remick (Katherine Thorn), David Warner (Jennings), Billie Whitelaw (Mrs. Baylock), Harvey Stephens (Damien).  
Peeping Tom (1960) Land: England Framleiðslufyrirtæki: Anglo-Amalgameted Film Distributors Leikstjóri: Michael Powell Framleiðandi: Nat Cohen Handritshöfundur: Leo Marks Helstu hlutverk: Karlheinz Böhm (Mark Lewis), Moira Shearer (Vivian), Anna Massey (Helen Stephens), Maxine Audley (Mrs. Stephens), Brenda Bruce (Dora).  
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Profondo Rosso (1975) Land: Ítalía Framleiðslufyrirtæki: Rizzoli Films Leikstjóri: Dario Argento Framleiðandi: Salvatore Argento Handritshöfundur: Dario Argento, Bernardino Zapponi Helstu hlutverk: David Hemmings (Marcus Daly), Daria Nicolodi (Gianna Brezzi), Gabriele Lavia (Carlo), Macha Méril (Helga Ullman), Giuliana Calandra (Amanda Righetti)  
Prom Night (1980) Land: Kanada Framleiðslufyrirtæki: Avco Embassty Pictures Leikstjóri: Paul Lynch Framleiðandi: Peter R. Simpson, Richard Simpson Handritshöfundur: William Gray, Robert Guza Jr. Helstu hlutverk: Jamie Lee Curtis (Kim Hammond), Leslie Nielsen (Raymond Hammond), Casey Stevens (Nick McBride), Eddie Benton (Wendy Richards), Michael Tough (Alex Hammond).  
The Prowler (1981) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: RYKO Distribution Leikstjóri: Joseph Zito Framleiðandi: David Streit Handritshöfundur: Neal F. Barbera, Glenn Leopold Helstu hlutverk: Vicky Dawson (Pam MacDonald), Christopher Gautman (Mark London), Lawrence Tierney (Major Chatham), Farely Granger (Sheriff Goerge Fraser), Cindy Weintraub (Lisa).  
Psycho (1960) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Paramount Pictures Leikstjóri: Alfred Hitchcock Framleiðandi: Alfred Hitchcock Handritshöfundur: Joseph Stefano, Samuel A. Taylor Helstu hlutverk: Anthony Perkins (Norman Bates), Vera Miles (Lila Crane), John Gavin (Sam Loomis), Martin Balsam (Milton Arbogast), Janet Leigh (Marion Crane)  
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Rabid (1977) Land: Kanada Framleiðslufyrirtæki: Cinépix Film Properties Inc. Leikstjóri: David Cronenberg Framleiðandi: John Dunning, Ivan Reitman Handritshöfundur: David Cronenberg Helstu hlutverk: Marilyn Chambers (Rose), Frank Moore (Hart Read), Joe Silver (Murray Cypher), Howard Ryshpan (Dr. Dan Keloid), Patricia Gage (Dr. Roxanne Keloid).  
Rebel Without A Cause (1955) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Warner Bros. Leikstjóri: Nicholas Ray Framleiðandi: David Weisbart Handritshöfundur: Nicholas Ray, Irving Shulman, Stewart Stern Helstu hlutverk: James Dean (Jim Stark), Natalie Wood (Judy), Sal Mineo (John „Plato“ Crawford), Jim Backus (Frank Stark), Ann Doran (Carol Stark).  
Resurrection of Eve (1973) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Mitchell Brothers Pictures Leikstjóri: Jon Fontana, Artie Mitchell Framleiðandi: Jim Mitchell Handritshöfundur: Jon Fontana, Artie Mitchell Helstu hlutverk: Marilyn Chambers (Eve), Nancy Weich (Eve), Mimi Morgan (Eve), Matthew Armon (Frank Paradise), Kandi Jones (Kandi).  
Reykjavík Whale Watching Massacre (2009) Land: Ísland Framleiðslufyrirtæki: Kisi Productions  Leikstjóri: Júlíus Kemp Framleiðandi: Mike Downey, Gísli Gíslason, Sam Taylor, Ingvar Þórðarson Handritshöfundur: Sjón Helstu hlutverk: Nae (Endo), Terence Anderson (Leon), Miranda Hennessy(Marie-Anne), Halldóra Geirharðsdóttir (Helga), Gunnar Hansen (Captain Pétur). 
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Rosemary‘s Baby (1968) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Paramount Pictures Leikstjóri: Roman Polanski Framleiðandi: William Castle Handritshöfundur: Roman Polanski Helstu hlutverk: Mia Farrow (Rosemary Woodhouse), John Cassavettes (Guy Woodhouse), Ruth Gordon (Minnie Castevet), Sidney Blackmer (Roman Castevet), Maurice Evans (Edward „Hutch“ Hutchins).  
Scream (1996) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Dimension Films Leikstjóri: Wes Craven  Framleiðandi: Cathy Conrad, Cary Woods Handritshöfundur: Kevin Williamson Helstu hlutverk: Neve Campbell (Sidney Prescott), David Arquette (Deputy Dwight „Dewey“ Riley), Courtney Cox (Gale Weathers), Skeet Ulrich (Billy Loomis), Rose McGowan (Tatum Riley).  
Scream 2 (1997) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Dimension Films Leikstjóri: Wes Craven Framleiðandi: Wes Craven, Cathy Conrad, Marianne Maddalena Handritshöfundur: Kevin Williamson Helstu hlutverk: Neve Campbell (Sidney Prescott), David Arquette (Dwight „Dewey“ Riley), Courtney Cox (Gale Weathers), Liev Schreiber (Cotton Weary), Omar Epps (Phil).  
Scream 3 (2000) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Dimension Films Leikstjóri: Wes Craven Framleiðandi: Cathy Conrad, Marianne Maddalena, Kevin Williamson Handritshöfundur: Ehren Kruger Helstu hlutverk: Neve Campbell (Sidney Prescott), David Arquette (Dwight „Dewey“Riley), Courtney Cox (Gale Weathers), Patrick Dempsey (Mark Kincaid), Lynn McRee (Maureen Prescott).  
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The Silence of the Lambs (1992) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Orion Pictures Leikstjóri: Jonathan Demme Framleiðandi: Kenneth Utt, Edward Saxon, Ron Bozman Handritshöfundur: Ted Tally Helstu hlutverk: Jodie Foster (Clarice Starling), Anthony Hopkins (Hannibal Lecter), Scott Glenn (Jack Crawford), Anthony Heald (Dr. Frederick Chilton), Ted Levine (James „Buffalo Bill“ Gumb).  
Slumber Party Massacre (1982) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: New Concord Leikstjóri: Amy Holden Jones Framleiðandi: Amy Holden Jones Handritshöfundur: Rita Mae Brown Helstu hlutverk: Michelle Michaels (Trish Devereaux), Robin Stille (Valerie „Val“Bates), Michael Villella (Russ Thorn), Debra Deliso (Kimberly „Kim“ Clarke), Andree Honore (Jackie).  
Snapshot (aka; The Day After Halloween) (1979) Land: Ástralía Framleiðslufyrirtæki: Australian International Film Corporation Leikstjóri: Simon Wincer Framleiðandi: Anthony Ginnane Handritshöfundur: Everett De Roche Helstu hlutverk: Chantal Contouri (Madeline), Robert Bruning (Elmer), Sigrid Thornton (Angela), Hugh Keays-Byrne (Linsey), Denise Drysdale (Lily).  
Suspiria (1977) Land: Ítalía Framleiðslufyrirtæki: SEDA Spettacoli Leikstjóri: Dario Argento Framleiðandi: Claudio Argento Handritshöfundur: Dario Argento, Daria Nicolodi Helstu hlutverk: Jessica Harper (Suzy Bannion), Stefania Casini (Sara), Flavio Bucci (Daniel), Udo Kier (Dr. Frank Mandel), Joan Bennet (Madame Blanc). 
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Terror Train (1980) Land: Kanada/USA Framleiðslufyrirtæki: 20th Century Fox Leikstjóri: Roger Spottiswoode Framleiðandi: Harold Greenberg Handritshöfundur: T.Y. Drake Helstu hlutverk: Jamie Lee Curtis (Alan Maxwell), Ben Johnson (Carne), Hart Bochner (Doc Manley), David Copperfield (Ken, The Magician), Derek MacKinnon (Kenny Hampson).  
The Texas Chainsaw Massacre (1974) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Bryanston Distributing Company Leikstjóri: Tobe Hooper Framleiðandi: Tobe Hooper, Lou Peraino Handritshöfundur: Kim Henkel, Tobe Hooper Helstu hlutverk: Marilyn Burns (Sally Hardesty), Allen Danziger (Jerry), Paul A. Partain (Franklin Hardesty), William Vail (Kirk), Gunnar Hansen (Leatherface).  
Touch of Evil (1958) Land: USA Framleiðslufyrirtæki: Universal Studios Leikstjóri: Orson Welles Framleiðandi: Albert Zugsmith Handritshöfundur: Orson Welles, Paul Monash, Franklin Coen Helstu hlutverk: Charlton Heston (Ramon Miguel „Mike“ Vargas), Janet Leigh (Susan „Susie“ Vargas), Orson Welles (Hank Quinlan), Joseph Calleia (Pete Menzies), Akim Tamiroff (Joe Grandi).   
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