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Ágrip 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er hópur kvikmyndagerðarmanna sem komst í sviðsljósið fyrir 

hryllingsmyndir sínar á fyrstu árum 21. aldarinnar.  Leikstjórarnir, sem annars tengjast lítið 

innbyrðis, deila fagurfræðilegum áherslum og hafa því verið flokkaðir saman af 

gagnrýnandanum Alan Jones sem „Blóðbræður“ (e. The Splat Pack).  Fjallað er stuttlega um 

hvern þeirra átta manna sem tilheyra hópnum og þeirra fyrstu verk.  Farið er yfir þróun 

hryllingsmyndagerðar á 20. öld, svo betur megi átta sig á þeirri hefð sem verk þessara 

leikstjóra sækja í.  Ræddar eru nýlegar endurgerðir á hryllingsmyndum áður en 

lykilmyndirnar tvær, Hostel (2005, Eli Roth) og Saw (2004, James Wan) eru greindar og gerð 

grein fyrir þeim framhaldsmyndum sem þær gáfu af sér.  Að síðustu er útlistuð sú 

markaðsfræði sem einkennir þessar nýlegu hryllingsmyndir. 

 Líkt og nafngift þeirra gefur til kynna innihalda myndir Blóðbræðranna mikið magn af 

blóði og ofbeldi.  Þessi sömu efnistök orsaka einnig umtalsverða neikvæðni gagnrýnenda í 

þeirra garð, sbr. nafngiftina „kvalaklám“ (e. torture porn).  Í þessari ritgerð er rýnt ítarlega í 

bæði hugtökin, Blóðbræður og kvalaklám, skoðað hvað býr að baki þeim og hvort þau séu 

réttlætanleg í þessu samhengi.  Hryllingsmyndir hafa lengi vel verið afskrifaðar af 

gagnrýnendum og fagfólki, ekki þótt virðingarverðar og jafnvel þótt draga nafn 

kvikmyndalistarinnar niður í svaðið.  Þannig hafa margar af þeim myndum sem fjallað er um í 

þessari ritgerð verið fordæmdar og jafnvel bannaðar víða um heim.  Hér er fjallað um 

ofbeldisfullar hryllingsmyndir án þeirrar neikvæðu afstöðu og andúðar sem oft vill einkenna 

umræðu um þær.  Ritgerðin er fyrst og fremst könnun á áherslum, fagurfræði og flokkun 

nýlegra hryllingsmynda, sem hafa á undanförnum árum umbreytt hryllingsmyndinni án þess 

þó að segja með öllu skilið við fortíð hennar.
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Inngangur 

Það var breski kvikmyndagagnrýnandinn Alan Jones sem bjó til nafngiftina „Blóðbræður“ (e. 

The Splat Pack) í kvikmyndaumfjöllun fyrir tímaritið Total Film.  Nafnið, sem er samsuða 

tveggja hugtaka, vísar annars vegar til blóðslettuhryllings (e. splatter) og hins vegar til 

skemmtikraftahópsins Rat Pack sem skemmti gestum í Las Vegas á sjöunda áratug síðustu 

aldar.  Blóðbræðurnir eru í stafrófsröð: Alexandre Aja, Darren Lynn Bousman, Neil Marshall, 

Greg McLean, Eli Roth, James Wan, Leigh Whannell, og Rob Zombie.  Þeir eru að stórum 

hluta ábyrgir fyrir því að hryllingsmyndir nú til dags þykja innihalda óhóflegt ofbeldi og 

líkamsmeiðingar.  Þeir hafa orðið frægir fyrir að framleiða ódýrar hryllingsmyndir sem síðan 

hafa skilað hlutfallslega miklum hagnaði.  Myndir þeirra falla undir hefð 

kvikmyndagerðarmanna eins og George A. Romero, Wes Craven og Terence Fisher en fjalla í 

flestum tilvikum um grimmd fólks gagnvart öðru fólki, frekar en uppvakninga, grímuklædda 

raðmorðingja eða vampírur.  Vinnubrögð þeirra kallast einnig á við margt sem fram hafði 

komið í hryllingsmyndaframleiðslu annars staðar í heiminum, t.d. verk Japanans Takashi 

Miike. 

 Í þessari ritgerð verða Blóðbræður fyrst ræddir í heild sinni og þær kvikmyndir þeirra 

sem vöktu á þeim athygli.  Næst verður skoðað hvernig hryllingshefðin hefur mótast í áranna 

rás og hvaða þættir hennar lifa enn í verkum þeirra.  Endurgerðir eru veigamikill þáttur af 

nútímahryllingsframleiðslu svo meta þarf þátt þeirra áður röðin kemur að meginviðfangsefni 

ritgerðarinnar: greiningu á verkum lykilleikstjóranna Roth og Wan.  Loks er að finna könnun 

á markaðsfræði myndanna en þar verða sameiginlegir þættir myndanna og þróun þeirra dregin 

saman. 

Leikstjórar og lykilverk 

Þeir átta leikstjórar sem tilheyra þessum hópi eiga töluvert ólíkan bakgrunn.  Frakkinn 

Alexandre Aja er t.a.m. sá eini þeirra sem er ekki frá enskumælandi landi.  Hann á ekki langt 

að sækja kvikmyndaáhugann, því faðir hans er alsírski leikstjórinn Alexandre Arcady og 

móðir hans er franski kvikmyndagagnrýnandinn Marie-Jo Jouan.  Sonur þeirra fékk nafnið 

Alexandre Jouan Arcady en breytti eftirnafni sínu í Aja, sem er einfaldlega skammstöfun á 

fullu nafni hans.  Önnur kvikmynd hans í fullri lengd vakti mikla athygli, en það er hin 

frumlega en blóði drifna Háspenna (2003, Haute tension).
1
  Þar segir frá vinkonunum Marie 

                                                 
1 Flestar þýðingar í textanum eru mínar.  Nokkrar hef ég þó sótt í greinar Guðna Elíssonar og Úlfhildar 

Dagsdóttur, sem bæði tvö eru frumkvöðlar í umfjöllun um hryllingsmyndir á Íslandi. 
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og Alex, sem hyggjast dvelja hjá foreldrum Alex yfir helgi.  Þegar komið er á staðinn vill ekki 

betur til en svo að skuggalegur raðmorðingi slátrar fjölskyldu Alex, en ekur með hana burt.  

Marie nær að lauma sér með og upphefst spennandi eltingaleikur sem jafnast á við átök 

raðmorðingja og síðustu stúlku í hefðbundinni slægju, þó málalok verði talsvert önnur.
2
  Líkt 

og margar aðrar hryllingsmyndir hlaut Háspenna mun betri viðtökur frá áhorfendum en 

gagnrýnendum.  Þó barst hún fyrir augu hrollvekjumeistarans Wes Craven sem var hrifinn af 

myndinni og bauð Aja og samstarfsmanni hans Grégory Levasseur að sjá um endurgerð á 

mynd sinni Hæðirnar sjá (1977, Wes Craven, The Hills Have Eyes), en nánar verður komið 

að henni síðar. 

Neil Marshall er breskur kvikmyndagerðarmaður, en fyrsta mynd hans, 

Hundahermenn (2002, Dog Soldiers), blandar saman hasar, gríni og hinu kunnuglega 

varúlfaþema á skemmtilegan máta.  Henni fylgdi hann svo eftir með Niðurförinni (2005, Neil 

Marshall, The Descent) en þar segir frá  hópi kvenna sem fara í hellaskoðun í Bandaríkjunum.  

Eftir að niður í hellinn er komið vandast málin þegar hópurinn kemst að því að ofurhuginn og 

leiðtoginn Juno hefur platað þær og að þær eru staddar á allt öðrum stað en lagt hafði verið 

upp með.  Einnig lokast inngangurinn að hellinum eftir grjóthrun svo hópurinn þarf að finna 

aðra leið út.  Ferðin versnar svo til muna þegar í ljós kemur að í hellinum búa einhvers konar 

skrímsli sem eru sérlega óvinveitt.  Niðurförin hlaut betri dóma en flestar nýlegar hrollvekjur, 

en Marshall skrifaði handritið sjálfur.
3
  Helsti styrkleiki myndarinnar er vafalaust sá að hún 

fæst við alls kyns fælni sem fólk þarf að takast á við í daglegu lífi, en þar ber helst að nefna 

myrkfælni, innilokunarkennd og ótta við hið óþekkta.  Einnig spilar andlegt ástand 

aðalpersónunnar Söruh stórt hlutverk, en hún er enn að jafna sig á því að fjölskylda hennar 

lést í slysi árið áður. 

Fyrsta kvikmynd Ástralans Greg McLean í fullri lengd nefnist Úlfalækur (2005, Wolf 

Creek).  Hún fjallar um vinina Ben, Liz og Kristy sem hyggjast skoða óbyggðir Ástralíu en 

lenda í því stuttu eftir að ferðin hefst að bíll þeirra bilar á fáförnum vegi.  Um nóttina kemur 

ókunnugur maður þeim til hjálpar og dregur bíl þeirra að bæ sínum og býður þeim upp á 

hressingu.  Morguninn eftir vakna þau þrjú svo bundin og komast að því sér til mikillar 

skelfingar að ókunnugi maðurinn hyggst framkvæma á þeim ógeðfelldar pyntingar og reyna 

þau þá með misgóðum hætti að flýja staðinn.  Tveimur árum síðar kom svo út önnur mynd 

                                                 
2 Þessum hugtökum verða gerð betri skil í næsta kafla. 
3 „The Descent Reviews, Ratings, Credits and More at Metacritic“ á Metacritic. 

<http://www.metacritic.com/movie/the-descent> [skoðað 20.3.2011] 
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McLean sem nefnist Einfari (2007, Rogue) og fjallar um mannætukrókódíl sem herjar á 

ferðamenn í Ástralíu.
4
 

Það liggur beint við að fjalla um vinina James Wan og Leigh Whannell í sömu andrá 

en þeir koma einnig frá Ástralíu, þar sem þeir kynntust við nám í Royal Melbourne Institute 

of Technology.  Saman þróuðu þeir með sér hugmynd að hryllingsmynd sem Whannell 

skrifaði svo handritið að, en Wan leikstýrði.  Þessi mynd nefnist Sög (2004, Saw) og varð á 

endanum að langlífri seríu sem betur verður fjallað um síðar.
5
  Um svipað leyti og Sög kom út 

var ungur maður að nafni Darren Lynn Bousman að reyna að koma handriti sínu á framfæri í 

Hollywood.  Bousman, sem hafði lært kvikmyndagerð í Flórída, skrifaði ofbeldisfyllsta 

handrit sem hann gat ímyndað sér, en mörg stúdíó í Hollywood neituðu honum um 

framleiðslu m.a. vegna þess að handritið þótti of ofbeldisfullt og of líkt söguþræðinum í Sög.  

Þegar Wan og Whannell heyrðu af þessu höfðu þeir samband við Bousman og stungu upp á 

því að hann myndi breyta þessu handriti yfir í framhald af Sög.  Hann tók vel í það og 

útkoman varð sú að eftir að Whannell hjálpaði honum að endurskrifa handritið leikstýrði 

Bousman Sög II (2005, Saw II) og seinna tveimur framhaldsmyndum í viðbót. 

Eli Roth er sennilega frægasta nafnið í þessum hópi.  Bæði vegna kvikmynda sinna og 

vegna vináttu hans og hins þekkta kvikmyndahöfundar Quentin Tarantino.  Roth ólst upp í 

New York og ákvað ungur að aldri að gerast kvikmyndagerðarmaður.  Hann stundaði nám við 

kvikmyndadeild NYU og eftir brautskráningu sinnti hann hinum ýmsu störfum í kvikmynda-

gerð, þ.á.m. klippingu og framleiðslu.  Nokkuð snemma eftir útskrift skrifaði Roth ásamt vini 

sínum, Randy Pearlstein, handrit sem byggði að nokkru leyti á veru hans á Íslandi.
6
  Hins 

vegar gekk illa að fjármagna myndina en að lokum náði Roth að safna saman einni og hálfri 

milljón dollara og gera myndina Kofaveiki (2002, Cabin Fever), en hún segir frá hópi fimm 

ungmenna sem veikjast af furðulegum húðsjúkdómi í sumarbústaðarferð.  Myndin var 

frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Toronto sama ár og þar var það Lions Gate Films sem 

keypti dreifingarréttinn á myndinni fyrir Bandaríkjamarkað.  Myndin skilaði að lokum 20-

földum hagnaði á heimsvísu og gerði Roth alla vegi færa, ekki síst eftir að hún hlaut mikið 

hrós frá leikstjórum á borð við Tarantino og Peter Jackson.  Tarantino var svo hrifinn af 

                                                 
4 Báðar myndir hans eru byggðar á sönnum atburðum.  Úlfalækur byggir á frægu morðmáli í Ástralíu en maður 

að nafni Ivan Milat var sakfelldur árið 1996 fyrir morð á a.m.k. sjö ferðalöngum, meira hér: 

http://www.crimeandinvestigation.co.uk/crime-files/ivan-milat/crime.html.  Einfari byggir á sögu krókódílsins 

Sweetheart sem réðist á nokkra báta í Norðurhluta Ástralíu á 8. áratug síðustu aldar, meira hér: 

http://www.nt.gov.au/nreta/museums/sweetheart/index.html. 
5 Þýðingin gerir titlinum á frummálinu kannski ekki fullkomin skil, þar sem margræð merking getur falist í 

upphaflega titlinum.  Frá þessu verður betur greint í kaflanum um Sögunar-seríuna. 
6 Höf. óþ. „Íslandsvinurinn í heimsókn“, Fréttablaðið. 11.des. 2003. Bls. 54. 
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myndinni að hann tók að sér framleiðslu á næstu mynd Roth, Gistiheimilinu (2005, Hostel) og 

framhaldsmynd hennar, sem betur verður fjallað um síðar. 

Bandaríkjamaðurinn Rob Zombie sker sig að miklu leyti úr hópnum, því að hann var 

þegar heimsfrægur áður en hann hóf kvikmyndagerð.  Hann var skírður Robert Cummings en 

tók sér listamannsnafnið Rob Zombie þegar hann byrjaði að syngja í þungarokkssveitinni 

White Zombie.  Með henni átti hann farsælan feril á árunum 1985-1998 en eftir að sveitin 

leystist upp hóf hann sólóferil í tónlist sem reyndist einnig vel heppnaður.  Zombie hafði alltaf 

haft mikinn áhuga á hryllingsmyndum og báru textar og yfirbragð tónlistar hans alltaf sterk 

merki þess (sést einna best í því að hljómsveit hans hét eftir samnefndri mynd með Bela 

Lugosi í aðalhlutverki).  Frumraun hans í leikstjórastólnum var myndin Hús 1000 líka (2003, 

House of 1000 Corpses).  Myndin er einhvers konar virðingarvottur til Keðjusagar-

blóðbaðsins í Texas (1974, Tobe Hooper, The Texas Chainsaw Massacre) þar sem hópur 

ungmenna á ferðalagi tekur puttaferðalang upp í bíl sinn og endar svo hjá sálsjúkri fjölskyldu 

hans sem limlestir þau, pyntar og myrðir.  Mynd Zombie fékk afar slæma dóma gagnrýnenda, 

en framhaldsmynd hennar, sem kom út tveimur árum síðar, fékk þó nokkuð betri viðtökur.  

Úrhrök djöfulsins (2005, Rob Zombie, The Devil‘s Rejects) segir frá þremur meðlimum 

hinnar sálsjúku Firefly-fjölskyldu og flótta þeirra undan harðhausnum Wydell lögreglustjóra, 

en sá er að reyna að hefna fyrir dauða bróður síns, sem var eitt fórnarlambanna í fyrri 

myndinni. 

Lykilmunurinn á myndunum er sá að meðan fyrri myndin er einhvers konar klisjusafn 

slægjumynda þar sem illmennið heitir því ófrumlega nafni Dr. Satan, tekur seinni myndin 

áhugaverðan pól í hæðina og gerir brjálaða fjöldamorðingja að aðalpersónum sem berjast 

gegn andhetjunni Wydell.  Illt mætir illu ef svo mætti að orði komast og fyrir vikið verður 

niðurstaðan nokkuð áhugaverð.  Eftir að hafa gert afdrifum Firefly-fjölskyldunnar góð skil í 

þessum tveimur myndum skrifaði Zombie handritið að og leikstýrði Hrekkjavöku (2007, 

Halloween), endurgerð af samnefndri mynd John Carpenter frá árinu 1978.  Þar reyndi hann 

að varpa ljósi á uppvaxtarár morðingjans Michael Myers, en einnig gerði hann myndina mun 

blóðugri en þá upprunalegu og fjölgaði fórnarlömbunum.  Svipaða sögu er að segja af 

framhaldsmyndinni, Hrekkjavöku II (2009, Rob Zombie, Halloween II), en þess má geta að 

von er á þriðju myndinni í seríunni, þótt Zombie muni ekki koma nálægt gerð hennar. 
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Hefðin 

Drauga- og hryllingssögur hafa lengi fylgt mannkyninu.  Þær hafa einnig fylgt kvikmynda-

gerð frá árdögum hennar en tilurð hryllingsmyndarinnar er rakin allt aftur til Frakkans George 

Méliès, en á fyrstu árum 20. aldarinnar gerði hann m.a. stuttmyndir um drauga og Satan.
7
  

Fyrsta kvikmyndahreyfingin sem framleiddi þekktar hryllingsmyndir í fullri lengd var svo 

þýski expressjónisminn.  Forsvarsmenn hans notuðu m.a. óreglulegt umhverfi, skakka vinkla 

og skuggalegar verur til að framkalla óhugnalegt andrúmsloft í myndum sínum.  Lykilverk 

hreyfingarinnar eru myndir eins og Klefi Dr. Caligaris (1920, Robert Wiene, Das Cabinet des 

Dr. Caligari) og Nosferatu, hryllingssinfónía (1922, F.W. Murnau, Nosferatu, eine 

Symphonie des Grauens) sem er byggð á sögu Bram Stoker um vampíruna Drakúla.
8
 

 Árið 1912 stofnaði hinn þýskættaði Carl Laemmle Universal-kvikmyndaverið í 

Chicago í Bandaríkjunum og flutti stuttu síðar starfsemi þess til Kaliforníu.  Þar einbeitti hann 

sér að einföldum formúlumyndum eins og vestrum og melódrama.  Það voru þó hrollvekjur 

stúdíósins með Lon Chaney í aðalhlutverki sem vöktu mikla athygli, en myndirnar 

Hringjarinn í Notre Dame (1923, Wallace Worsley, The Hunchback of Notre Dame) og 

Óperudraugurinn (1925, Rupert Julian, The Phantom of the Opera) slógu í gegn.  Eftir 

tilkomu hljóðsins í kvikmyndum síðla á 3. áratugnum voru svo frumsýndar myndirnar 

Drakúla (1931, Tod Browning, Dracula) og Frankenstein (1931, James Whale) sem gerðu 

aðalleikarana Bela Lugosi og Boris Karloff að stórstjörnum.  Fjölmargar skrímslamyndir í 

svipuðum dúr fylgdu í kjölfarið en um miðjan 4. áratuginn fór að halla undan fæti hjá 

Universal.  Laemmle seldi fyrirtækið árið 1936 og breyttar áherslur fylgdu í kjölfarið.  Þessi 

gotneska arfleið Universal nýtur þó mikillar virðingar í dag og er fyrirtækið almennt talið 

fyrsti risinn í gerð hrollvekja. 

 Breska kvikmyndafyrirtækið Hammer Productions var stofnað árið 1934 af William 

Hinds.  Framan af reyndi það að græða á ódýrri framleiðslu og var áherslan fyrst og fremst 

lögð á skemmtanagildi, en ekki fagurfræði.  Fyrsta hryllingsmynd stúdíósins sem vakti athygli 

var Quatermass tilraunin (1955, Val Guest, The Quatermass Xperiment) en reynt var að 

markaðssetja hana út á X-stimpilinn sem myndin hlaut og gaf til kynna mikinn hrylling 

hennar.  Þær myndir sem komu stúdíóinu á heimskortið voru þó aðlaganir þess af sögunum 

                                                 
7
 „Horror Films – children, cinema“ á Film Reference.  <http://www.filmreference.com/encyclopedia/Criticism-

Ideology/Horror-Films.html> [skoðað 30.3.2011] 

8
 „Early history – Horror Films – director, cinema, story“ á Film Reference. 

<http://www.filmreference.com/encyclopedia/Criticism-Ideology/Horror-Films-EARLY-HISTORY.html> 

[skoðað 30.3.2011] 

http://www.filmreference.com/encyclopedia/Criticism-Ideology/Horror-Films.html
http://www.filmreference.com/encyclopedia/Criticism-Ideology/Horror-Films.html
http://www.filmreference.com/encyclopedia/Criticism-Ideology/Horror-Films-EARLY-HISTORY.html
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um Frankenstein og Drakúla, Bölvun Frankenstein (1957, Terence Fisher, The Curse of 

Frankenstein) og Hryllingur Drakúla (1958, Terence Fisher, Horror of Dracula).  Báðar 

myndirnar fengu mestmegnis neikvæð viðbrögð gagnrýnenda en mikla aðsókn áhorfenda víða 

um heim.  Þær voru að mestu leyti unnar af sama fólkinu sem sést best á því að Terence 

Fisher leikstýrði báðum myndunum og Jimmy Sangster skrifaði handritin.  Í báðum tilvikum 

lék Peter Cushing aðalpersónuna en Christopher Lee skrímslið.  Þessar myndir skiluðu 

Hammer miklum hagnaði og sannfærðu Universal-kvikmyndaverið um að gefa Hammer leyfi 

til að endurgera þær myndir versins sem þeir vildu.  Múmían (1959, Terence Fisher, The 

Mummy) varð fyrir valinu þar sem fjórmenningarnir héldu nú sínum hefðbundnu hlutverkum.
9
 

 Á næstu áratugum komu út fjöldamargar framhaldsmyndir um Frankenstein og 

Drakúla og augljóst var að áherslan var lögð á magn umfram gæði.  Þessi stefna Hammer og 

óvandvirkni varð fyrirtækinu að lokum að falli og það lenti í miklum fjárhagserfiðleikum, og 

sneri sér að sjónvarpsframleiðslu eftir 1980.  Styrkleiki fyrirtækisins lá fyrst og fremst í því 

hversu vel þeim tókst að innleiða lit í myndir sínar, þá sérstaklega hinn rauða lit blóðsins.  

Hammer þótti ganga lengra en áður þekktist í birtingu sinni á nekt, kynlífi og grófu ofbeldi 

sem gekk fram af mörgum.  Þá sagði leikstjórinn Terence Fisher að hann væri ekki sammála 

því sem margir höfðu haldið fram; að versti hluti hryllingsmyndar væri það sem ekki væri 

sýnt.  Hræðilegasti hlutinn hlyti alltaf að vera sá sem væri sýndur.
10

 

 Hammer-myndverið var gagnrýnt fyrir að vera ekkert annað en „exploitation“-bíó.  

Með því er átt við kvikmyndir sem oftast eru ódýrar í framleiðslu og leggja meiri áherslu á 

markaðsfræðilegt aðdráttarafl, frekar en fagurfræðileg gildi.  Með því að birta hluti eins og 

nekt, kynlíf eða ofbeldi og aðrar ógeðfelldar athafnir nær myndin að vekja „neikvæða“ athygli 

og öðlast vinsældir.  Það er erfitt að mótmæla því að Hammer falli undir þessa skilgreiningu 

en starfsmönnum myndversins var nákvæmlega sama, þeir töldu sig vera að gefa fólkinu það 

sem það vildi og höfðu ágætar tekjur af því.
11

 

 Um svipað leyti og Hammer lognaðist út af fór að bera á nýrri hryllingsbylgju í 

Bandaríkjunum.  Þar munaði mest um verk tveggja manna, þeirra George A. Romero og Tobe 

Hooper.  Fyrsta mynd Romero, Nótt hinna lifandi dauðu (1968, Night of the Living Dead), 

olli straumhvörfum í hryllingskvikmyndagerð.  Myndin segir frá fólki sem læsir sig inni í húsi 

                                                 
9 Hunter, 2000: 71. 
10 Wells, 2002: 66-67. Þennan mikla sýnileika ósiðsamlegra athæfa hjá Hammer má rekja aftur til franska 

leikhússins Grand Guignol sem var starfrækt í París á árunum 1897-1962.  Þar tíðkuðust miklar blóðslettur og 

ofbeldi, en verkin reyndu flest að miðla brjálæði og grimmd venjulegs fólks frekar en gotnesku skrímslanna.  Sjá 

meira í grein Wells: 63-64. 
11 Umfjöllunin um Hammer byggir að hluta til á fyrirlestri sem höfundur vann með Auði Albertsdóttur, Ingva 

Þór Sæmundssyni, Kristjáni Antoni Jónssyni, Magnúsi Daníel Michelsen og Sigurði Helga Magnússyni í 

námskeiði undir leiðsögn Guðna Elíssonar. 
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til að forðast árásir uppvakninga en lendir svo í innbyrðis deilum og á endanum láta þau öll 

lífið.  Myndin þótti færa hrylling nær nútímaáhorfendum en gotnesku myndirnar höfðu gert, 

en þær gerðust flestar í fjarlægum löndum eða á öðrum tímum.  Hér var hryllingurinn kominn 

í nútímann og á heimaslóðir; sveitabýli í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum.  Þá einkenndist 

myndin af óþægilegu raunsæi og mikilli samfélagsgagnrýni, líkt og seinni myndir Romero um 

uppvakninga eru til vitnis um en þær eru nú orðnar fimm talsins.  Endir myndarinnar þar sem 

aðalhetjan, þeldökkur karlmaður að nafni Ben, var óvart skotinn til bana af „björgunarsveit“ 

var einnig nýstárlegur. 

 Hugmyndin að annarri kvikmynd háskólaprófessorsins Tobe Hooper varð til þegar 

hann lenti í mikilli örtröð í stórri verslun í Texas.  Þar sá hann keðjusagir til sölu og sá fyrir 

sér að ein slík myndi auðvelda honum útgöngu úr versluninni.
12

  Þessari hugmynd blandaði 

hann svo saman við ímynd morðingjans Ed Gein og útkoman varð Keðjusagarblóðbaðið í 

Texas.  Þema myndarinnar hefur óspart verið notað síðan, en í henni segir frá hópi ungmenna 

á ferðalagi sem villist af leið og endar sem fórnarlömb hins vanskapaða morðingja Leðurféss 

og geðveikrar fjölskyldu hans.  Myndin var fordæmd og bönnuð víðs vegar um heim, m.a. í 

Bretlandi og á Íslandi.  Var hún sögð ekkert annað en „exploitation“-mynd, sökum þess 

ofbeldis sem bæði hún og titill hennar vísa til.  Þessi mikla hneykslun sem myndin vakti gerði 

þó sennilega lítið annað en að auka aðdráttarafl hennar, eitthvað sem Blóðbræðurnir urðu 

síðar meðvitaðir um.
13

 

 Þessi umdeilda kvikmynd hefur þó með tímanum orðið mjög mikilvæg bæði í 

menningarlegu og sögulegu samhengi.  Hún byggir á sömu glæpum og Bilun (1960, Alfred 

Hitchcock, Psycho) og deilir með henni heiðrinum af því að vera fyrsta „slægjan“ (e. slasher 

film).  Í bók sinni Men, Women and Chain Saws skilgreinir Carol J. Clover slægjuna svo: 

„Morðinginn er sálsjúkt afsprengi sjúkrar fjölskyldu, en er ennþá greinilega mennskur; 

fórnarlambið er falleg, kynferðislega virk kona; staðsetningin er ekki-heima, á skelfilegum 

stað; vopnið er eitthvað annað en byssa; árásin er séð frá sjónarhorni fórnarlambsins og er 

skelfilega skyndileg.“
14

  Síðar ræðir hún hvernig eitt kvenkyns fórnarlambið nær venjulega að 

sleppa undan morðingjanum eða sigrast á honum og er sú persóna jafnan nefnd „síðasta 

stúlkan“ (e. final girl).
15

  Eftir útkomu Keðjusagarblóðbaðsins átti sér stað gríðarleg aukning í 

gerð áþekkra mynda en meðal þeirra frægustu eru Hrekkjavaka (1978, John Carpenter, 

                                                 
12 Winter, 2007: 234. 
13 Linda Badley, „The Texas Chain Saw Massacre“, 101 Horror Movies You Must See Before You Die, ritstj. 

Steven Jay Schneider, 2009, bls. 213. 
14 Clover, 2003:359. 
15 Sama: 370. 
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Halloween) og Martröð á Álmstræti (1984, Wes Craven, A Nightmare on Elm Street).  Bæði 

Carpenter og Craven urðu brátt miklir þungavigtarmenn í hryllingsgeiranum og leiðandi afl í 

slægjukvikmyndum lengi vel.  Þá hafa myndir þeirra beggja verið endurgerðar á undanförnum 

árum. 

 Um miðbik níunda áratugarins fór hryllingskvikmyndagerð að þynnast aftur og fátt 

markvert gerðist þar til Craven blés aftur lífi í greinina með myndinni Öskraðu (1996, Wes 

Craven, Scream).  Öskraðu er póst-módernísk slægja þar sem ungmennahópurinn er 

meðvitaður um þær hættur sem verða á vegi þeirra og hvernig bregðast skuli við aðstæðunum, 

eftir að hafa sjálfur horft á eldri slægjur.  Um svipað leyti varð Japan að miklu stórveldi í 

hryllingsmyndagerð og hinar keimlíku Hringur (1998, Hideo Nakata, Ringu) og Bölvun 

(2002, Takashi Shimizu, Ju-on) slógu í gegn, gátu af sér nokkrar framhaldsmyndir og voru 

endurgerðar fyrir Bandaríkjamarkað.  Í báðum þessum myndum segir frá draugum sem ásækja 

fólk vegna þess að brotið var á þeim í lifanda lífi.  

Takashi Miike sker sig nokkuð úr hópi japönsku hryllingsleikstjóranna.  Hann varð 

frægur á heimsvísu eftir að mynd hans Áheyrnarprufa (1999, Ôdishon) vakti mikla athygli.  

Fjallar hún um ekkil sem fellst á hugmynd vinar síns um að halda áheyrnarprufu á fölskum 

forsendum til að finna sér nýja konu.  Eftir að hann hefur valið eina af þeim konum sem mæta 

í prufuna þróa þau með sér ástarsamband.  Konan er þó ekki öll þar sem hún er séð og er í 

raun haldin miklum kvalalosta.  Í löngu atriði sjáum við hana pynta manninn með nálum í 

óþægilegum smáatriðum.  Sýnilegt ofbeldi Miike varð svo enn meira í Morðingjanum Ichi 

(2001, Koroshiya 1) þar sem hann blandar saman tveimur af sínum eftirlætisþemum; hinni 

japönsku Yakuza-mafíu og óhóflegu ofbeldi.
16

 

Þrátt fyrir þessar lýsingar er Miike ekki einhæfur í sinni kvikmyndagerð og er vart til það 

form frásagnarmynda sem hann hefur ekki komið nálægt, þ.m.t. söngleikir.  Þá er hann gjarn á 

að blanda saman formum eins og í Áheyrnarprufu, sem virðist byrja sem rómantísk 

gamanmynd en þróast yfir í hræðilegan hrylling.  Hann er einnig einkar afkastamikill og 

framleiðir jafnt fyrir kvikmyndahús sem og fyrir japanska myndbandamarkaðinn og hefur 

þannig leikstýrt yfir 80 titlum á 20 árum.
17

  Stíll hans og umfjöllunarefni gera það að verkum 

                                                 
16 Myndin þykir ein sú svæsnasta sem komið hefur í kvikmyndahús og t.a.m. voru gestir á sýningu hennar á 

kvikmyndahátíðinni í Toronto látnir hafa ælupoka þegar þeir gengu inn í salinn.  Winter, 2007: 367. 
17 „Takashi Miike“ á The Internet Movie Database. <http://www.imdb.com/name/nm0586281/>             

[skoðað 31.3.2011] 
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að hann er á sömu hillu og Blóðbræður, en er jafnframt einn helsti áhrifavaldur nokkurra 

þeirra.
18

 

Reyndu aftur – nýlegar endurgerðir 

Undanfarin ár hefur Hollywood brugðið á það ráð að endurgera margar hrollvekjur samhliða 

því að framleiða nýjar.  Í ljósi vinsælda hryllingsmynda og hversu afmarkaðar formúlur þeirra 

hafa verið lengi vel er hægt að líta á þessa stefnu á tvo vegu.  Annars vegar sem svo að 

Hollywood sé orðin uppiskroppa með hugmyndir og hafi gripið á það ráð að endurvekja 

gömul minni og skúrka sem eins konar neyðarúrræði.  Hins vegar má glöggt greina hvers 

vegna þessi taktík er jafn áreiðanleg og raun ber vitni ef horft er til ákveðinnar lykil-

staðreyndar.  Aðalmarkhópur hrollvekjunnar er ungt fólk á aldrinum 15-25 ára, sem í flestum 

tilfellum hefur ekki þekkingu eða áhuga á að skoða kvikmyndir fortíðarinnar og matast frekar 

á því sem þeim er boðið upp á í kvikmyndahúsum.  Þar fyrir utan hafa orðið örar tækni-

framfarir í kvikmyndagerð síðustu áratugi svo að slíkar endurgerðir bjóða uppá mikla 

möguleika til að uppfæra og endurgera ýmsa þætti.  Næmi fólks fyrir hryllingi breytist einnig 

í samræmi við þessar tæknilegu breytingar og því virðist þurfa sífellt meira og grófara efni til 

að stuða áhorfendur. 

 Árið 2003 var frumsýnd endurgerð af Keðjusagarblóðbaðinu, 29 árum eftir gerð 

frummyndarinnar.  Þar er mörgu breytt, svo sem nöfnum flestra persóna, uppbyggingu 

sálsjúku fjölskyldunnar og kyni og afdrifum puttaferðalangsins sem kemur fyrir í upphafi 

myndarinnar.  Þó að endurgerðin eigi að gerast á sama tíma og sú upprunalega eru ofbeldið og 

drápin uppfærð og endurgerðin býr yfir eigin sérkennum.  Skemmst er frá því að segja að 

myndin skilaði rúmlega tíföldum hagnaði svo tilraunin gekk upp.
19

  Á næstu árum skall 

flóðbylgja hryllingsendurgerða á kvikmyndahúsum heimsins og virðist þessi tími, 29 ár, vera 

æskileg lengd milli upprunalegrar útgáfu og endurgerðar. 

Það er a.m.k. einnig tilfellið með Hæðirnar sjá (2006, Alexandre Aja) sem gerð er 

eftir samnefndri mynd Wes Craven frá árinu 1977.  Í mynd Craven sagði frá Carter-

fjölskyldunni sem var á ferðalagi um Bandaríkin.  Á leið sinni til Kaliforníu lenda þau í 

árekstri í óbyggðum og verða svo fyrir árásum af hendi furðulegrar mannætufjölskyldu sem 

býr í hæðum þar stutt frá.  Endurgerð Aja gerir þónokkrar breytingar á þessari mynd.  Þar 

                                                 
18 Sjá almennt um nýlegar japanskar hryllingsmyndir í grein Úlfhildar Dagsdóttur, „Hrollvekjur liggja til allra 

átta: Formúlur og afturgöngur á ferð um heiminn“ í Ritinu 2/2010, bls. 35-65. 
19 „The Texas Chainsaw Massacre (2003) Box office/business“ á The Internet Movie Database. 

<http://www.imdb.com/title/tt0324216/business> [skoðað 31.3.2011] 
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munar mest um að greinargóð útskýring er gefin á atferli mannætufjölskyldunnar.  Í stað þess 

að vera hópur fólks sem flúði upp í hæðirnar því það fann sér ekki stað í samfélaginu eru 

mannæturnar nú fólk sem neitaði að yfirgefa heimili sín þegar rýma átti þau fyrir kjarnorku-

tilraunum Bandaríkjamanna um miðja öld.  Þau búa í niðurníddu þorpi „hinum megin“ við 

hæðirnar en ekki í hæðunum sjálfum.  Þetta eru kynslóðir af fólki sem er vanskapað eftir 

mikla geislun frá kjarnorkuvopnum og þykir að allir þeir sem villast inn á þeirra svæði eigi 

skilið að þjást, sem fulltrúar þeirra sem gerðu þau vansköpuð.  Það er því gerður greinilegur 

munur milli þessara tveggja hópa og óvild mannætuhópsins í garð fjölskyldunnar er nokkuð 

réttlætt. 

 Hlutverki gamla bensínafgreiðslumannsins í byrjun myndarinnar er einnig breytt 

töluvert.  Í fyrri útgáfunni var hann faðir leiðtoga mannætuhópsins og fannst hann bera ábyrgð 

á skemmdarverkum þeirra.  Hann ráðlagði Carter-fjölskyldunni fyrir alla muni að halda sig á 

þjóðveginum til að halda þeim frá vandræðum.  Í seinni útgáfunni virðist hann ekki hafa nein 

blóðtengsl við hæðafólkið en er þátttakandi í glæpum þeirra.  Hann verður t.d. reiður Carter-

fjölskyldunni fyrir að vera að snuðrast á sínu svæði og ráðleggur þeim að fara „styttri leið“ 

sem kemur þeim að lokum í vandræði.  Áreksturinn verður svo af völdum skipulagðrar gildru, 

ólíkt fyrri útgáfunni þar sem hann var nokkuð tilviljanakenndur. 

 Annars eru persónur og samtöl nokkuð svipuð og í mynd Craven.  Carter-fjölskyldan 

samanstendur af fjölskylduföðurnum Stóra-Bob, móðurinni Ethel, dætrunum Lynne og 

Brendu, stráknum Bobby, auk Doug eiginmanns Lynne og ungabarni þeirra, Catherine.  

Þýsku fjárhundarnir Fríða og Dýri (e. Beauty & Beast) fylgja svo með.  Handritið hefur verið 

uppfært til að mæta nýjustu straumum og stefnum og þannig er Doug t.d. farsímasölumaður. 

 Ofbeldi, hryllingur og þá sérstaklega siðblinda hæðafólksins er stóraukin á milli 

mynda.  Spennuþrungnustu andartök beggja mynda eiga sér stað í tveimur lykilsenum.  

Annars vegar þegar hæðafólkið gerir árás á hjólhýsi Carter-fjölskyldunnar um miðja mynd og 

hins vegar í bardaganum milli Doug og hæðafólksins undir lok myndarinnar.  Árásin á 

hjólhýsið hefst í báðum tilvikum þannig að eitt illmennið laumar sér inn í hjólhýsið og ræðst á 

Brendu meðan nálæg sprengja er sprengd til að lokka hina fjölskyldumeðlimina í burtu.  

Sprengjan var tengd við kross sem Stóri-Bob Carter er festur uppá og neyðast þau til að horfa 

á hann brenna á krossinum, sem er sérstaklega sárt fyrir hina trúræknu eiginkonu hans, Ethel.  

Á meðan hefur annar hæðamaður laumað sér inn í hjólhýsið og gengur þar berserksgang.  

Ethel og Lynne eru báðar drepnar þegar þær snúa aftur í hjólhýsið og hæðamennirnir tveir 

hlaupa á brott með Catherine litlu. 
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 Þetta atriði er sérstaklega óhugnalegt í endurgerðinni og greinilegt er að búið er að 

uppfæra atriðið til að yfirstíga hinn síhækkandi ógeðsþröskuld áhorfenda.  Eins og fyrr segir 

er það fyrst og fremst siðblinda hæðafólksins sem er sláandi en persónan Lizard (sem hét 

Mars í 1977-útgáfunni) gengur einna lengst hvað ódæðisverkin varðar.  Í fyrri útgáfunni var 

gefið í skyn að Brendu væri nauðgað af hæðamönnunum, en hér verður sú nauðgun óþægilega 

raunveruleg og fer ekki framhjá neinum.  Ekki er nóg með það, því Lizard beinir einnig byssu 

að höfði ungabarnsins til að hóta móðurinni Lynne, rífur hana svo úr fötunum og fer að sjúga 

brjóst hennar.  Svo skýtur hann Ethel í kviðinn og Lynne í höfuðið áður en hann og Pluto 

hlaupa út í nóttina með barnið.  Ofbeldið í nýrri útgáfunni er mun kynferðislegra en áður, en 

þrátt fyrir allar þessar lýsingar er það þó óttinn við að barninu verði gert mein sem fær einna 

mest á áhorfendur. 

Hljóðheimur senunnar býr einnig yfir miklu áreiti því tónlistin er afar þrúgandi og 

öskur Brendu ítrekuð og angistarfull.  Fyrir vikið verður hefnd Doug í niðurnídda þorpinu 

þeim mun sætari fyrir áhorfendur eftir að hafa horft á allar þessar hremmingar.  Þar stráfellir 

hann hæðafólkið með notkun alls kyns vopna og hjálp hundsins Dýra með tilheyrandi 

blóðslettum.  Hann snýr svo aftur til Brendu og Bobby með Catherine litlu og Dýra, en eldri 

útgáfunni lauk nokkuð skyndilega eftir að Doug hafði endurheimt dóttur sína.  Báðar 

myndirnar eru þó saga hans, hins veika tengdasonar sem rís upp og tekur að sér valdahlutverk 

karlmannsins eftir að Stóri-Bob deyr. 

Sagt hefur verið að mynd Craven sé allegoría fyrir Víetnamstríðið.
20

  Ef svo er, þá er 

þessi nýrri klárlega ádeila á kjarnorkutilraunir þeirra og hvernig eiturefni þeirra hafa haft 

slæm áhrif á kynslóðir fólks, bæði í Víetnam og Japan.  Hæðafólkið er ekki bara illviljað 

heldur beinlínis æst í að koma fram hefnd á öllu „venjulegu“ fólki, hefnd fyrir syndir 

fortíðarinnar.  Fjöldi fórnarlamba þeirra er gefinn í skyn bæði með líkamsleifum í niðurnídda 

þorpinu og með því að sýna stóran gíg fullan af yfirgefnum bílum.  Þá virðist óheilbrigt 

andlegt ástand þeirra vera í samræmi við útlitsgalla. 

Þessi endurgerð gengur upp að mörgu leyti.  Breytingar eru gerðar á sögu og 

persónum, en ekki svo miklar að tryggð við upprunalegu söguna tapist.  Líkt og með fleiri 

endurgerðir gat þessi mynd af sér framhald, Hæðirnar sjá II (2007, Martin Weisz, The Hills 

Have Eyes II), sem er sjálfstætt framhald, en ekki endurgerð upprunalegu framhalds-

                                                 
20 Muir, 1998: 69.  Í bók sinni Wes Craven: The Art of Horror segir Muir frá því að margir gagnrýnendur hafi 

lesið myndina sem Víetnam-allegoríu því í henni sigrast frumstæður óvinur á þróaðari andstæðing.  Hann talar 

þó einnig um að Bandaríkin hafi verið langt frá því að vinna stríðið í Víetnam meðan tákngervingar þeirra í 

myndinni (Carter-fjölskyldan) sigri sína baráttu. 
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myndarinnar.  Líkt og í mörgum slíkum framhaldsmyndum viku fagurfræðilegar áherslur fyrir 

auknu ofbeldi og myndin hlaut dræmari viðtökur og dóma en forverinn. 

Blóðbræðurnir hafa leikstýrt samtals fjórum hryllingsmyndaendurgerðum og kollegi 

þeirra Marcus Nispel tveimur.
21

  Velta má því fyrir sér hvort framhaldsmyndir gegni ekki 

sambærilegu hlutverki og endurgerðir.  Fyrrnefndur John Carpenter sagði eitt sinn að 

„framhald þýddi sama mynd og það væri það sem fólk vildi sjá, sömu mynd aftur“.
22

  Þar sem 

slægjuframhaldsmyndir skarta nær alltaf sama illmenni og yfirleitt sömu persónum eða 

persónugerðum og forverar þeirra, má vel færa rök fyrir því að þær falli í sama flokk og 

endurgerðir.  Slíkar „endurræsingar“ hafa einnig tíðkast á síðustu árum í heimi ofurhetju-

mynda, þar sem raðir framhaldsmynda hafa þynnt út seríur um vel þekktar persónur.  Þá hafa 

framleiðendur brugðið á það ráð að byrja sögurnar upp á nýtt og þótti t.d. endurkoma 

Leðurblökumannsins vel heppnuð í myndinni Blaki byrjar (2005, Christopher Nolan, Batman 

Begins). 

Illmennin í slægjunum gegna álíka stóru hlutverki og ofurhetjurnar í sínum myndum.  

Morðingjarnir hljóta því að teljast aðalpersónur mynda sinna, þar sem þeir flytjast á milli 

mynda, og eru einhvers konar máttarstólpar sem myndirnar snúast um.  Það er því auðvelt að 

sjá hvers vegna menn eins og Michael Myers í Hrekkjavöku og Freddy Krueger á Álmstræti fá 

um þessar mundir hreinan skjöld, svo að þeir geti murkað lífið úr sömu persónugerðunum, en 

um leið hrætt nýja áhorfendur.   

Líkt og fram kemur í viðtali við Alan Jones er vanþekking kvikmyndahúsagesta á 

kvikmyndum fortíðarinnar líklegasta skýringin á þessari bylgju endurgerða.  Telur hann 

jafnvel að endurgerðir geti skyggt á forvera sína og haft þannig slæm áhrif.
23

  Læt ég hér lokið 

umfjöllun um endurgerðir og sný mér að nýstárlegri myndum sem litið hafa dagsins ljós á 

síðustu árum.  Gistiheimilið og Sög eru tvær af þekktustu myndunum sem Blóðbræðurnir hafa 

sent frá sér en í næstu tveimur köflum mun ég greina þær, skoða fagurfræðilegar áherslur 

þeirra og tengsl við hryllingshefðina. 

                                                 
21 Hæðirnar sjá (2006) og Piranha (2010) eru eftir Aja, Mæðradagur (2010, Mother‘s Day) eftir Bousman og 

Hrekkjavaka (2007) eftir Zombie, auk þess sem Zombie gerði framhald af sinni endurgerð sem ég tel þó ekki 

með hér.  Marcus Nispel nefni ég því hann leikstýrði endurgerðum á tveimur af frægustu slægjunum – 

Keðjusagarblóðbaðinu og Föstudeginum 13. (1980, Sean Cunningham, Friday the 13th), en útgáfur hans af 

þessum myndum komu út 2003 og 2009.  Einnig er hann einhvers konar holdgervingur þessarar 

endurgerðastefnu hjá Hollywood en engin af þeim fjórum kvikmyndum sem hann hefur leikstýrt er byggð á 

upprunalegu efni.  Þá er væntanleg frá honum endurgerðin Villimaðurinn Conan (2011, Conan the Barbarian). 
22 Clover, 1992: 10. 
23 Edward Whitfield, „Saw VI, Torture Porn and more – the Alan Jones Interview“ á Film Shaft. 

<http://www.filmshaft.com/saw-vi-torture-porn-and-more-the-alan-jones-interview/> [skoðað 23.4.2011] 
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Fjandsamlegur ferðahryllingur – Eli Roth og Gistiheimilis-myndirnar 

Eli Roth var sjö ára gamall þegar hann fór með foreldrum sínum á sýningu myndarinnar 

Geimvera (1979, Ridley Scott, Alien).  Hann varð svo skelkaður yfir myndinni að hann 

kastaði upp.  Hann segist þá strax hafa vitað að hann vildi verða kvikmyndagerðarmaður 

þegar hann yrði eldri í von um að láta aðra upplifa sambærilegar tilfinningar.
24

 

 Þessi saga segir í raun ansi margt um hugmyndir Roth um kvikmyndagerð.  Eftir að 

myndin Kofaveiki opnaði fyrir honum allar dyr réðst hann í gerð myndarinnar Gistiheimilið.  

Þar segir frá Bandaríkjamönnunum Paxton og Josh og Íslendingnum Óla sem eru á ferð um 

Evrópu.  Þeir hafa fyrst og fremst áhuga á skemmtanalífi og stelpum og hyggjast finna það 

besta sem þessi framandi heimsálfa hefur uppá að bjóða.  Eftir heillandi ábendingu frá hinum 

austur-evrópska Alexei ferðast þeir til Bratislava í Slóvakíu og skrá sig inn á gistiheimili sem 

Alexei mælti með.  Allt fer eftir áætlun og fyrsta kvöldið enda þeir félagar í faðmi fagra 

fljóða.  Ekki líður þó á löngu þar til fækka fer í hópnum á óskiljanlegan hátt og brátt er Paxton 

einn eftir.  Hann uppgötvar svo að í nágrenninu er rekin leynileg þjónusta í yfirgefinni 

verksmiðju, þar sem gestir gistiheimilisins koma við sögu.  Þar verða þeir að fórnarlömbum 

fyrir fólk sem greiðir háar fjárhæðir og ferðast langa vegu til að pynta og myrða þá.  Paxton 

þarf svo að kljást við alls kyns vandræði áður en hann nær lestinni heim. 

 Í grunninn hljómar þetta eins og hefðbundin slægja.  Minnið um ungmennahópinn sem 

villist af leið er hér útfært í stærra samhengi, en bakpokaferðalög til meginlands Evrópu hafa 

orðið mjög vinsæl hjá háskólanemum Vestanhafs á undanförnum árum og er til að mynda 

umfjöllunarefni myndarinnar Evrópureisa (2004, Jeff Schaffer, EuroTrip).  Gistiheimilið gæti 

vel talist hryllingsútfærsla á þeirri formúlu.  Þó verður að hafa í huga að Gistiheimilið er ólíkt 

slægjuformúlunni á mikilvægan hátt.  Í skrifum Clover fjallar hún um muninn á karlkyns- og 

kvenkynsfórnarlömbum.  Þar segir hún að dauði karlsins sé yfirleitt fljótafgreiddur meðan 

lengur sé dvalið við dauða konunnar og þau morð oft „kvikmynduð í nærmynd, sýnd í 

grafískum smáatriðum og taka miklu lengri tíma“.
25

 

 Í Gistiheimilinu er hins vegar um að ræða frásögn af þremur karlmönnum.  Inn í hana 

fléttast svo tvær japanskar stelpur, Yuki og Kana, sem þeir kynnast á gistiheimilinu í 

Bratislava.  Óli deyr fyrstur úr hópnum og svo sannarlega má segja að dauði hans taki fljótt af.  

Eftir fyrsta kvöldið í Bratislava vitum við ekkert um afdrif hans fyrr en við sjáum afskorið 

höfuð hans.  Þar að auki er gefið er í skyn að Yuki sé pyntuð og myrt en ekki er dvalið við það 

                                                 
24

 „Roth kastaði upp yfir Alien“ á Vísir. <http://www.visir.is/roth-kastadi-upp-yfir-

alien/article/2007106050017> [skoðað 15.4.2011] 
25 Clover, 2003: 369. 

http://www.visir.is/roth-kastadi-upp-yfir-alien/article/2007106050017
http://www.visir.is/roth-kastadi-upp-yfir-alien/article/2007106050017
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morð.  Bandaríkjamennirnir tveir, Paxton og Josh, þurfa óumdeilanlega að þola mestar 

pyntingar í myndinni.  Josh lendir í klónum á hollenskum viðskiptamanni, sem hann og 

félagar hans höfðu kynnst um borð í lest á leiðinni til Slóvakíu.  Hollendingurinn borar með 

borvél í Josh og sker hásinar hans í sundur áður en hann sker hann á háls.  Þjóðverjinn sem 

pyntar Paxton lemur hann með einhvers konar verkfæri áður en hann tekur upp keðjusög og 

sker af honum tvo fingur.  Á leið sinni út úr verksmiðjunni þar sem morðin eru framin rekst 

Paxton á Bandaríkjamann sem reynist vera pyntari Könu.  Paxton drepur hann og saman flýja 

hann og Kana verksmiðjuna illa leikin. 

Karlmennirnir koma því mun verr út úr ofbeldis- og pyntingarsenum, sem skýrist af 

höfuðhlutverki þeirra í frásögninni.  Morðingjarnir í myndinni eru allir karlkyns og það 

virðast allir starfsmenn verksmiðjunnar vera líka.  Hlutverk kvenna í þessari þjónustueiningu 

virðist því einskorðast við að lokka fórnarlömbin á staðinn.  Með tilliti til hversu einhliða 

kynjaskiptingin í frásögninni er þarf ekki að koma á óvart að lítið sem ekkert er um kynferðis-

legt ofbeldi í myndinni.  Einna helst mætti sjá tengingu þegar Hollendingurinn borar í Josh, en 

vísbendingar um samkynhneigt samband þeirra á milli eru gefnar markvisst fram að lokafundi 

þeirra.
26

 

 Fórnarlömb ofbeldisins eru þó frekar valin út frá þjóðerni heldur en kyni.  Sem 

bandarísk kvikmynd er Gistiheimilið ansi fordómafull í garð útlendinga, og ekki nóg með það, 

heldur gerir hún ráð fyrir miklu hatri útlendinga í garð Bandaríkjamanna.
27

  Þegar Paxton 

finnur lítið nafnspjald með upplýsingum um „veiðiþjónustuna“ sem skaffar fórnarlömb fyrir 

kvalarana, er þar að finna einfaldan verðlista.  Á honum stendur að Rússar kosti 15.000 

dollara, aðrir Evrópubúar 10.000 og að Bandaríkjamenn kosti 25.000.  Þetta gefur bæði til 

kynna að Bandaríkjamenn séu „verðmætari“ en fólk af öðrum þjóðernum og að mest 

eftirspurn sé eftir því að fá að drepa Bandaríkjamann.  Það má því túlka mikla kaldhæðni úr 

orðum Alexei þegar hann segir: „Það vilja ekki allir drepa Bandaríkjamenn“ snemma í 

myndinni.  Titill myndarinnar á frummáli gæti einnig talist orðaleikur en „hostel“ er mjög líkt 

orðinu hostile (óvinveittur eða fjandsamlegur), bæði í framburði og í ritmáli.  Það fer því ekki 

á milli mála að mikil fjandsemi ríkir milli ólíkra þjóða í myndinni. 

 Ólíkt flestum hryllingsmyndum er það ekki einn grímuklæddur brjálæðingur sem 

fremur ódæðisverkin í þessari mynd, heldur stafar hættan af flóknu kerfi.  Þannig eru allir sem 

tengjast gistiheimilinu tengdir inn í kerfið, þ.á m. afgreiðslumaðurinn og stelpurnar Natalya 

                                                 
26 Bor í höndum morðingja hefur gjarnan verið túlkaður sem reðurtákn í myndum eins og Bormorðinginn (1979, 

Abel Ferrara, The Driller Killer) og Náfatapartýið (1982, Amy Holden Jones, The Slumber Party Massacre).   
27 Bandaríkjamenn eru þó langt frá því að vera birtir sem saklaus fórnarlömb í myndinni en þeir eru m.a. 

fordómafullir, bæði í garð útlendinga og samkynhneigðra, fáfróðir og yfirlætisfullir. 
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og Svetlana sem taka á móti strákunum.  Einnig eru Alexei og lögreglan í Bratislava 

þátttakendur í þessu kerfi.  „Skrímslið“ í myndinni er því ekki holdgert, heldur er það 

einfaldlega grimmd mannskepnunnar og vilji hennar til að kvelja sína líka. 

Eli Roth virðist hafa lagt mikla áherslu á að framhaldsmyndin, Gistiheimilið: Hluti II 

(2007, Hostel: Part II), yrði ekki dæmigerð endurframleiðsla.  Myndin tekur upp þráðinn þar 

sem forverinn skildi við hann, þegar sérstakur útsendari á vegum veiðiþjónustunnar færir 

yfirmanni hennar pakka.  Gefið er sterklega til kynna að í pakkanum sé afskorið höfuð 

Paxtons, en kærasta hans gengur fram á höfuðlaust lík hans á dvalarstað þeirra.  Þaðan færist 

frásögnin til tveggja bandarískra vinkvenna, Beth og Whitney, sem eru á leið frá Róm til Prag.  

Í hóp með þeim slæst hin furðulega Lorna, sem á þó fátt sameiginlegt með þeim vinkonum.  

Þannig má segja að uppbygging persóna sé sú sama í báðum myndum, nema hvað kyninu er 

breytt og fylgjumst við nú með hópi stelpna, en ekki stráka. 

 Stelpurnar eru tældar til Bratislava; ekki þó með loforðum um spennandi aðila af hinu 

kyninu heldur frábær náttúruleg heilsuböð.  Þær gista á heimilinu og því fer sem fer.  Í 

framhaldsmyndinni er skyggnst mun betur inn í það hvernig kerfi veiðiþjónustunnar gengur 

fyrir sig.  Það er til dæmis sýnt hvernig vegabréf gesta eru skönnuð inn á gistiheimilinu og 

upplýsingar um þá sendar á alla meðlimi veiðiþjónustunnar sem hefja svo uppboð sín á milli, 

sem sker úr um hver hreppir fórnarlambið.  Frásögnin í myndinni er tvískipt og segir hinn 

hluti hennar frá tveimur væntanlegum morðingjum, þeim Todd og Stuart, sem kaupa 

fórnarlömbin Beth og Whitney.  Þannig tvinnast sögurnar saman að lokum. 

 Ofbeldið í Hluta II er töluvert kynferðislegra og fjölbreyttara en í fyrri myndinni.  

Langt atriði sýnir athöfn þar sem kona leggst undir upphengdan líkama Lornu og sker hana 

svo blóðið lekur niður og yfir líkama hennar.  Þarna er að finna einhvers konar blóðbaðsblæti 

eða vísun í algengt minni um að með því að fórna sér yngri manneskju geti fólk viðhaldið 

eigin æsku.  Freudískur geldingarótti gerir svo vart við sig undir lok myndarinnar þegar Beth 

klippir kynfæri Stuart af honum, eftir að hann hefur reynt að hafa við hana samræði.
28

 

Báðar þessar myndir, og þá sérstaklega sú fyrri, hafa verið gagnrýndar harðlega fyrir 

að tilheyra svokölluðu „kvalaklámi“.
29

  Í greininni „Gorno: Violence, Shock and Comedy“ 

                                                 
28 Þetta atriði mætti í raun tengja „nauðgunarhefndarmyndum“ sem Clover ræðir í 3. kafla bókar sinnar.  Þar 

nefnir hún myndina Ég hræki á gröf þína (1978, Meir Zarchi, I Spit on Your Grave) sem dæmi, en í henni hefnir 

kona sér á nauðgara sínum með því að skera undan honum í baðkari.  Sjá Clover, 1992: 117.  Þetta atriði í 

Gistiheimilinu: Hluta II er þó mun myndrænna og subbulegra en í eldri myndinni. 
29 Nafngiftin á ensku – „torture porn“ er fengin úr grein David Edelstein, „Now Playing at Your Local Multiplex: 

Torture Porn: Why has America gone nuts for blood, guts and sadism?“ New York Magazine 28. Janúar 2006. 

Sjá http://nymag.com/movies/features/15622/ [skoðað 17. apríl 2011].  Íslensk þýðing er fengin úr grein Guðna 

Elíssonar, „Undir hnífnum: Fagurfræði slægjunnar og Reykjavík Whale Watching Massacre“, sem birtist í Ritinu 

2/2010, bls. 67-96, hér bls. 76. 
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ræðir Brenda Cromb þessa tegund mynda og telur hana vera eina af þeim kvikmyndagreinum 

sem eru nátengdar líkamsvessum.  Þannig telur hún kvalaklámið vera nátengt ælu, en þær 

hugmyndir samræmast vel þeim sögum af Roth og Morðingjanum Ichi sem hafa birst hér að 

ofan.
30

  Þeir Josh og Paxton kasta báðir upp meðan verið er að kvelja þá í Gistiheimilinu, bæði 

af sársauka og ógeði að því er virðist.  Uppköst eru því dæmigerð viðbrögð bæði persóna og 

áhorfenda þessara mynda. 

 Umfjöllun Cromb er á hlutlausum og allt að því jákvæðum nótum og ekki ber á þeirri 

furðu og vantrú á myndunum sem einkenna gjarnan skrif gagnrýnenda eins og t.d. Edelstein.  

Hún líkir kvalaklámmyndum á áhugaverðan hátt við hálfnafna sinn, klámmyndir, með þeim 

rökum að söguþráður beggja sé einungis uppfyllingarefni fyrir meira krassandi atriði.
31

  

Þannig eyði fyrrnefndar myndir, eins og Úlfalækur, Áheyrnarprufa og báðar myndirnar um 

gistiheimilið, um það bil fjörtíuogfimm mínútum í að byggja upp spennu og fylgjast með 

hversdagslegum athæfum/ferðalögum áður en kemur að ofbeldissenunum.  Þar sem markaðs-

setning myndanna (og þá sérstaklega Gistiheimilisins og framhaldsmyndarinnar) gerir út á 

ofbeldi og blóðsúthellingar má fastlega gera ráð fyrir því að það sé þetta myndræna ofbeldi 

sem fólk vill sjá þegar það borgar sig inn á þessar myndir.  Fjörtíuogfimm mínútna „bið“ 

áhorfenda er því gjarnan brotin upp með bregðuatriðum, líkt og á „Kvalaskoðunarsafninu“ 

(Museum Tortury) í Gistiheimilinu. 

Óþreyjufullir áhorfendur eru þannig blekktir, oft hvað eftir annað, til að halda að 

óhugnaðurinn leynist handan við hornið.  Þegar loksins kemur að honum getur hann því 

virkað sem „refsing“ áhorfenda fyrir löngun þeirra í myndrænt ofbeldi.  Þannig er hægt að 

auka áhrif ofbeldisatriðanna með því að gera blóðþyrsta áhorfendur hrædda í fyrri hluta 

myndar og gera þá jafnvel vantrúaða um að óhugnaðurinn muni nokkurn tíma birtast.  Búið er 

að öskra „úlfur“ svo oft að þegar hann loksins lætur sjá sig finnur fólk fyrir blöndu af vantrú, 

ánægju og hræðslu.
32

 

 Þótt ótrúlegt megi virðast búa kvalaklámmyndir gjarnan yfir ríkri kímnigáfu.  Þannig 

hefst Gistiheimilið eins og ærslafull kynlífskómedía á borð við Evrópureisu.  Óli er 

sérstaklega ærslafullur og augljóslega sprelligosinn í hópnum, eða „stuðkóngurinn“ (e. the 

                                                 
30 Brenda Cromb, „Gorno: Violence, Shock and Comedy“, Cinephile 4, hefti 1, sumar 2008, bls. 18.  Gorno má 

segja að sé annað orð fyrir kvalaklám, en það er blanda af ensku orðunum „gore“ (blóðsúthellingar) og „porno“ 

(klám). 
31 Sama: 19. 
32 Önnur viðeigandi líking sem Cromb gerir er rússíbaninn.  Fjörtíuogfimm mínútna „biðtíminn“ í upphafi 

myndar jafngildir því að bíða í röð við rússíbana í skemmtigarði.  Þegar ferðin sjálf hefjist sé hún hins vegar 

bæði skemmtileg og ógnvekjandi.  Áhorfendur séu verðlaunaðir fyrir þolinmæðina með aðalatriði sýningarinnar 

sem sé ofbeldið.  Áhorfendur (eða farþegar í rússíbananum) upplifa þannig margar tilfinningar í einu þar sem 

hræðsla og ánægja skiptast á að hafa yfirhöndina. Sama: 20. 
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king of the swing) eins og hann kýs að kalla sjálfan sig.  Húmor myndarinnar deyr þó að stóru 

leyti með fráfalli hans.  Í Gistiheimilinu: Hluta II er gamanið í upphafi myndarinnar aðallega 

fólgið í því að gera grín að aukapersónunni Lornu, út frá sjónarhorni aðalpersónanna Beth og 

Whitney.  Þegar Lorna deyr færist því meiri alvara í leikinn.  Líkt og Cromb bendir á gengur 

kímni Roth alla leið, og jafnvel yfir í absúrdisma, þegar krakkahópur notar afskorið höfuð 

hinnar illkvittnu Axelle sem fótbolta í lokaatriði myndarinnar.
33

  Raunar vill Cromb meina að 

þetta sé dæmi um hversu stutt sé á milli hláturs og sláturs í kvalakláminu.  Tengir hún 

greinina við „slapstick“-myndir, en það eru ærslafullar grínmyndir sem snúast öðru fremur um 

líkamlegt grín.  Báðar greinarnar snúast um líkamann, og meðan annarri er ætlað að vekja 

viðbjóð og hinni hlátur, er hægt að ganga svo langt í ofbeldinu að það verði hlægilegt þegar 

allt kemur til alls.
34

 

Saga eða að saga – Fagurfræði Sögunar-seríunnar 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan Sög þeirra Wan og Whannell var gerð.  Ef miðað er 

við frumsýningarárið 2004 er hún sannarlega fyrsta bandaríska myndin í kvalaklámbylgjunni.  

Fyrir utan að eiga stóran þátt í vinsældum hennar leiddi myndin af sér sex framhaldsmyndir 

sem komu út á árunum 2005-2010.  Í þessum kafla verða skoðaðar þær áherslubreytingar sem 

umbreyttu syrpunni og spurt hvort réttlætanlegt sé að setja allar myndirnar undir sama hatt. 

 Sög fjallar í stuttu máli um þá Adam og Dr. Lawrence Gordon sem vakna hlekkjaðir í 

niðurníddu baðherbergi með blóðugt lík á milli sín.  Fljótlega átta þeir sig á að þeir séu peð í 

„leik“ hjá raðmorðingjanum „Jigsaw“, en hann leggur alls kyns þrautir fyrir fólk til að kanna 

lífsvilja þeirra.
35

  Samhliða þessu er fyrrum lögreglumaðurinn Tapp að reyna að hafa hendur í 

hári morðingjans.  Form myndarinnar er um margt nokkuð sérstakt.  Leikstjórinn Wan hefur 

opinberlega sagt frá því að hann hafi markvisst sniðgengið notkun stofnskota til að auka 

innilokunarkennd áhorfenda.
36

  Myndin gerist öll innandyra og frásögnin flakkar í tíma til að 

auka spennuna í eltingaleiknum milli Tapp og Jigsaw.  Þá er persónutengslum haldið leyndum 

sem allra lengst til að auka dulúð myndarinnar. 

 Íslenska þýðingin „Sög“ nær engan veginn að fanga þá margræðni sem liggur í 

upphaflega titlinum Saw.  Vissulega er „sög“ bein þýðing og liggur beint við að leggja 

                                                 
33 Brenda Cromb, „Gorno: Violence, Shock and Comedy“, Cinephile 4, hefti 1, sumar 2008, bls. 24. 
34 Sama: 24. 
35 „Jigsaw“ getur bæði þýtt útskurðarsög og púsluspil á íslensku.  Púsluspilsmerkingin á vel við því söguþráður 

myndarinnar er brotakenndur, en Jigsaw sker einnig út púsllaga húðflipa í fórnarlömb sín. 
36 „James Wan - Biography“ á The Internet Movie Database. <http://www.imdb.com/name/nm1490123/bio> 

[skoðað 20.4.2011] 
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áhersluna á verkfærið, líkt og í Keðjusagarblóðbaðinu eða Bormorðingjanum.  En önnur og 

kannski áhrifameiri þýðing væri boðháttarmerkingin „sagaðu“, en Jigsaw er jú óbeint að skipa 

mönnunum tveimur að saga af sér lappirnar eins og Dr. Gordon bendir á.  Það er þó úrslita-

kostur sem þeir eiga að grípa til ef þeim mistekst að fara eftir upplögðum reglum.  Þriðja og 

síðasta merkingin er svo þátíðarformið af sögninni „sjá“.  Eins og Mikel Koven bendir á í 

skrifum sínum um myndina er hún mikill blekkingarleikur og vekur upp spurningar um það 

sem persónur og áhorfendur sáu.
37

  Áhorfendur þurfa því að vera jafn vel á verði og þátt-

takendur í leikjum Jigsaw ef þeir ætla að skilja það sem fer fram í þeim. 

 Þrautirnar sem Jigsaw leggur fyrir fórnarlömb sín eru áskoranir sem kanna andlegan 

styrk þátttakenda með því að láta þá framkvæma ákveðnar athafnir.  Fórnarlömbin velur hann 

ekki af handahófi, heldur eru þau öll manneskjur sem hann telur þurfa að meta lífsgjöfina 

betur: eiturlyfjafíklar, svindlarar og fólk í sjálfsmorðshugleiðingum svo dæmi séu nefnd.  

Þrátt fyrir þetta er hryllingurinn í Sög fyrst og fremst sálrænn og lítið er um blóðslettur eða –

úthellingar.  Myndin nær hápunkti í afar dramatískum lokakafla þar sem Dr. Gordon gefst upp 

og sagar annan fótinn á sér í sundur til að sleppa úr hlekkjunum.  Sýnt er þegar hann byrjar að 

saga og örlítið blóð vellur út.  Þar á eftir sjáum við andlit Adam, svo andlit Dr. Gordon og svo 

aftur blóðugan fótinn.  Afgangi hryllingsins er náð fram með angistarfullum öskrum, 

svipbrigðum og spennuþrunginni tónlist.  Þetta atriði, sem er óumdeilanlega það ofbeldis-

fyllsta í myndinni, og á margan hátt aðalímynd hennar, virðist því eiga lítið sameiginlegt með 

uppköstunum og pyntingunum í kvalakláminu.  Það er því vafasamt að flokka Sög með 

myndum á borð við Gistiheimilið,
38

 og ábending Koven um að hún eigi mun meira 

sameiginlegt með spennutryllinum Sjö (1995, David Fincher, Se7en) er sannfærandi.
39

 

 Þessi tengsl á milli Sjö og Sagar gerir Jeremy Morris einnig að umræðuefni í greininni 

„The Justification of Torture-Horror“ þar sem hann ræðir skyldleika Jigsaw og morðingjans í 

Sjö, John Doe.  Þar segir hann að það sé sú þrá þessara manna eftir því að svara fólki í sömu 

mynt (e. retributivism) sem knúi áfram glæpi þeirra, og að það sé ennfremur eitt höfuð-

einkenna kvalahryllings, ásamt sadisma og raunsæi.  Meðan John Doe myrðir samkvæmt 

dauðasyndunum sjö eru frumlegar gildrur Jigsaw tilkomnar af nauðsyn, þar sem ekki væri til 

dæmis hægt að myrða lygara með lygum.
40

  Raunsæið í kvalahryllingnum segir hann tilkomið 

                                                 
37 Mikel Koven, „Saw“, 101 Horror Movies You Must See Before You Die, ritstj. Steven Jay Schneider, 2009, 

bls. 402. 
38 Fram kemur í grein Guðna Elíssonar að mörgum íslenskum gagnrýnendum hafi þótt Hvalaskoðunarblóðbaðið 

í Reykjavík (2009, Júlíus Kemp, Reykjavík Whale Watching Massacre) sverja sig í ætt við „myndir eins og 

Gistiheimilið og Sög“.  Guðni Elísson, 2010: 74. 
39 Mikel Koven, 2009: 402. 
40 Jeremy Morris, 2010: 47. 
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vegna þess að öðruvísi væri erfitt að ná fram sjónrænum áhrifum myndanna.  Kvalahryllingur 

getur ekki innihaldið yfirnáttúruleg einkenni, því verða persónur hans að vera „venjulegar“ og 

trúverðugar svo pyntingarnar sem þola séu það sömuleiðis.  Í umfjöllun sinni um sadisma 

setur Morris fram þá kenningu að áhorfendur kvalakláms þurfi að samsama sig með tvenns 

konar tilfinningum.  Að þeir verði bæði að upplifa hræðslu fórnarlambsins og ánægju 

kvalarans.  Öðruvísi sé tilgangnum (að skemmta áhorfendum, en fyrst og fremst hræða þá 

með myndrænu ofbeldi) með áhorfi þessara mynda ekki náð.
41

 

 Samþykkt var að framhaldsmyndin Sög II færi í framleiðslu sömu helgi og fyrsta 

myndin var frumsýnd.  Hún kom út nákvæmlega ári seinna og þessi skilvirkni viðhélst allt þar 

til sjöunda myndin í seríunni kom út árið 2010.  Í Sög II háir Jigsaw einhvers konar 

persónulegt stríð við lögreglumanninn Eric Matthews en þrautunum og þar með fórnar-

lömbunum er fjölgað.  Það sem skilur strax á milli myndanna er að dulúðin um persónu 

Jigsaw er horfin í framhaldsmyndinni.  Spennan er því áþreifanlega minni, sem orsakast líka 

af því að áhorfendur fá snemma að vita tengslin á milli fórnarlambanna.  Í annarri myndinni er 

einnig notast við „tætlu“ (e. shreddy) í upphafi myndar, en það er persóna sem birtist stuttlega 

í þeim eina tilgangi að deyja á grimmilegan hátt.  Sú venja viðhelst einnig í seinni framhalds-

myndunum. 

 Eftir Sög II færðist áherslan af þeirri trylltu sálfræði, persónutengslum og dulúð sem 

einkenndi fyrstu myndina yfir á þrautir Jigsaw.  Þær urðu sífellt flóknari, andstyggilegri og 

umfram allt miskunnarlausari.  Eftir dauða Jigsaw í þriðju myndinni tóku aðstoðarfólk hans 

Amanda og Mark Hoffman við keflinu.  Þau vantaði aftur á móti bæði nægan aga og 

„sanngirni“ til að sinna þessu starfi og þeir sem þreyttu próf þeirra áttu sjaldnast von.  Einnig 

þróuðust þrautirnar frá einstaklingsbundnum áskorunum yfir í grimmilegar þrautabrautir þar 

sem annað hvort sama manneskja þurfti að þreyta margar þrautir eða hópur fólks þurfti að 

vera samtaka í einni þraut. 

 Tökustíllinn sem Wan kynnti til sögunnar hélt velli í allri seríunni þrátt fyrir að hann 

sæti aðeins í leikstjórastólnum í fyrstu myndinni.  Hröð klipping, öskur og hávær tónlist voru 

notuð til að sýna þrautirnar og fanga þá geðveiki sem fórnarlömbin þurftu að ganga í gegnum.  

Þessi stíll varð sífellt öfgafyllri og smám saman steig serían yfir í kvalaklámið þar sem 

afsagaðir líkamshlutar urðu daglegt brauð.  Það má því segja að serían hafi þróast út frá 

tveimur hlutum, annars vegar ímyndarsköpun veggspjalda (sem sýndu gjarnan gráleita 

                                                 
41 Sama: 51. 
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líkamshluta mynda rómverska tölustafi) og hins vegar hugmyndum leikstjórans Bousman um 

að hafa hlutina jafn ofbeldisfulla og þeir gætu mögulega orðið.
42

 

 Sögunar-serían er langlífasta sería kvalaklámbylgjunnar og kjarnar hana á margan 

hátt.  Sjö myndir á sjö árum segir ansi margt, en þessi skilvirkni í framleiðslu væri ekki 

möguleg ef myndirnar hefðu ekki stöðugan áhorfendahóp.  Myndir seríunnar vísa stöðugt 

hver í aðra með endurlitum og hringnum er ekki lokað fyrr en í síðustu myndinni.  Í næsta 

kafla verður skoðuð markaðsfræði seríunnar og Gistiheimilis-myndanna, í þeim tilgangi að 

gera grein fyrir áhrifum markaðsins á innihald myndanna og öfugt. 

Markaðsfræði nútímahrollvekja 

Kvikmyndir á borð við Keðjusagarblóðbaðið í Texas og Hrekkjavöku urðu mjög vinsælar á 8. 

áratug síðustu aldar og sýndu þá fram á að ódýrar, óháðar hryllingsmyndir gætu skilað 

miklum hagnaði.  Þannig var Keðjusagarblóðbaðið gerð fyrir minna en 300.000 dollara en 

þénaði rúmlega 30 milljónir dollara með sýningum í kvikmyndahúsum í Bandaríkjunum.  

Hrekkjavaka var gerð fyrir 325.000 dollara en þénaði 47 milljónir, sem gerir tæplega 150-

faldan hagnað.
43

  Báðar þessar myndir voru gerðar af sjálfstæðum aðilum utan stóru 

kvikmyndaveranna í Hollywood.  Slík vinnubrögð hafa ávallt verið viðloðandi 

hryllingsgeirann og því má með sanni segja að Gistiheimilið og Sög feti í fótspor þessara 

mynda, hvað framleiðslu, útgáfu og markaðssetningu varðar. 

 Gistiheimilið var framleidd fyrir 4,8 milljónir dollara og var samstarfsverkefni fjögurra 

lítilla framleiðslufyrirtækja.  Dreifingarfyrirtækið Lions Gate Films (sem seinna varð 

framleiðslufyrirtæki) keypti dreifingarréttinn á myndinni á Bandaríkjamarkaði, þar sem hún 

þénaði 47 milljónir dollara (og alls yfir 80 á heimsvísu).  Markaðssetning Gistiheimilisins var 

nokkuð beinskeytt og í stiklum fyrir myndina voru áhorfendur hálfgert settir í hlutverk 

kvalaranna þar sem orðunum var beint að þeim.  Þar var þeim tjáð að til væri staður þar sem 

þeir gætu látið sínar myrkustu fantasíur rætast, en ekki var gerð nein tilraun til að gera grein 

fyrir persónum myndarinnar eða söguþræði.  Það er því augljóst að áherslan var lögð á 

ofbeldið og pyntingarnar í myndinni og þarf því kvalaklámstimpill hennar ekki að koma á 

óvart. 

 Framleiðsluferlið fyrir Sög var töluvert öðruvísi, enda höfðu James Wan og Leigh 

Whannell ekki sannað sig sem kvikmyndagerðarmenn, líkt og Eli Roth hafði gert með 

                                                 
42 Betur verður fjallað um veggspjöld Sagar og ímyndarsköpun í kaflanum um markaðssetningu myndanna. 
43 Allar upplýsingar um fjármagn og hagnað eru fengnar á vefsíðunni Box Office Mojo. Sjá: 

www.boxofficemojo.com.  
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Kofaveiki.  Þeir höfðu þróað með sér handritið að myndinni, sem var svo sent á ýmsa staði í 

Hollywood.  Til stuðnings hugmyndinni gerðu þeir stuttmynd og að lokum var framleiðsla 

hennar fyrir 1,2 milljónir dollara samþykkt.  Títtnefnt Lions Gate Films keypti dreifingar-

réttinn fyrir Bandaríkjamarkað eftir sýningu myndarinnar á kvikmyndahátíðinni í Toronto.  

Markaðsetning hennar gaf ekki jafn skýr loforð um ofbeldi eins og sú fyrir Gistiheimilið, en 

veggspjöldin vöktu greinilega forvitni margra því myndin þénaði yfir 100 milljónir dollara á 

heimsvísu. 

 

 
Tvö af þeim veggspjöldum sem voru notuð við kynningu myndarinnar Sög 

Hér komum við þó að meginvandamálinu á flokkun myndarinnar.  Markaðssetning 

hennar var tvíræð og t.d. ríkti ákveðið ósamræmi milli veggspjalda og stikla.  Meðan 

stiklurnar gerðu út á persónu Jigsaw og geðveiki hans sýndu veggspjöldin flest afskorna 

líkamshluta eða gáfu til kynna miklar blóðsúthellingar og ofbeldi.  Myndin var því afskrifuð 

sem grunnhyggið kvalaklám af mörgum samkvæmt því sem veggspjöldin gáfu til kynna. 

Strax á veggspjöldum framhaldsmyndarinnar Sög II var gefið loforð um 

blóðsúthellingar með orðunum „Ó já.  Það verður blóð“ (e. Oh yes. There will be blood).  Í 

framhaldi af þessu mátti sjá afskorna fingur, tennur og skæri á veggspjöldum seinni mynda 

seríunnar, en þessi veggspjöld og líkamshlutar eiga stóran þátt í ímyndarsköpun myndanna.  
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Brúðan Billy er þó án alls vafa helsta ímynd Sögunar-seríunnar og hálfgert andlit myndanna 

út á við, þar sem persóna Jigsaw tekur miklum stakkarskiptum eftir því sem líður á seríuna.
44

  

Myndirnar um Sög urðu sífellt dýrari í framleiðslu vegna mikilla tekna fyrri mynda, notkun 

tæknibrellna jókst og mínimalisminn og innilokunarkenndin sem Wan lagði upp með fjöruðu 

smám saman út. 

 Algengt er að kvikmyndaframleiðendur reyni að sleppa við að myndir þeirra séu 

stimplaðar hrollvekjur, af ótta við að þannig bíði orðspor myndarinnar hnekki.
45

  

Aðstandendur Gistiheimilisins og Sagar II gera hins vegar hið andstæða – og með öfgafullum 

hætti.  Framleiðendur þessara mynda vilja láta stimpla þær og það á afmarkaðan máta.  Þeir 

nýta sér aðdráttarafl hryllingsmynda og skeyta lítt um viðbrögð gagnrýnenda.  Tengsl við 

„exploitation“-bíó eru því ekki úr lausu lofti gripin.  Stefna myndanna kristallast að vissu leyti 

í athyglisverðum orðum fyrrnefnds Alan Jones þar sem hann segir: „Blóðbræðurnir vita, að ef 

myndir þeirra eiga að ná langt, verða flestir áhorfendur að mæla gegn því að aðrir horfi á 

þær“.
46

 

 Myndirnar vinna mjög meðvitað innan hryllingshefðarinnar.  Ekki er nóg með að þær 

vísi hver í aðra, heldur vísa þær einnig í þekkt eldri verk.  Þannig gista ferðalangarnir í 

Gistiheimilinu í herbergi 237 sem er vísun í herbergið óhugnalega í Duld (1980, Stanley 

Kubrick, The Shining).  Í sömu mynd birtist leikstjórinn Takashi Miike í örhlutverki, en með 

þessu viðurkennir Eli Roth opinberlega áhrif frá myndum hans.  Í Sög II segir Jigsaw 

lögreglumanninum Eric Matthews að fara að „síðasta húsi til vinstri“ sem er vísun í 

samnefnda mynd Wes Craven, Síðasta hús til vinstri (1972, Wes Craven, The Last House on 

the Left).  Framleiðendur myndanna eru því óhræddir við að þakka áhrifavöldum sínum og 

viðurkenna hlutskipti sitt innan gamalgróinnar hefðar. 

 

Niðurstaða 

Þótt Blóðbræðurnir átta séu flokkaðir saman er greinilegt að ólíkar áherslur ríkja innan 

hópsins.  Á meðan Aja, Bousman, McLean, Roth og Zombie aðhyllast öfgafullt, sjónrænt 

ofbeldi býr meiri sálfræði að baki hryllingssköpun Marshall, Wan og Whannell.  

                                                 
44 Leikstjórinn Wan hannaði brúðuna Billy frá grunni.  Brúður koma einnig við sögu í seinni mynd hans og 

Whannell, Dauðaþögn (2007, James Wan, Dead Silence) sem fjallar um andsetna búktalarabrúðu. 
45 Dæmi má sjá í grein Guðna, þar sem brot af viðtali við Júlíus Kemp er birt og kallar hann þar eftir því að 

mynd sín, Hvalaskoðunarblóðbaðið í Reykjavík, sé flokkuð sem spennutryllir en ekki sem óæðri tegund 

hrollvekju. Guðni Elísson, 2010: 75. 
46 Alan Jones, 2007: 477. 
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Ferðahryllingur eins og Úlfalækur og Gistiheimilið sameinar vegalengdir gotnesku 

hryllingsmyndanna og aukna hnattvæðingu, auk þess sem þær vekja upp forvitnilegar 

spurningar um alþjóðasamskipti og ferðamennsku.  Sög er flokkuð á forsendum ofbeldisfyllri 

framhaldsmynda hennar, þrátt fyrir að form og efniviður fyrstu myndarinnar minni helst á 

spennutrylli sem Sjö.  Ör vöxtur seríunnar minnir á eldri seríur Hammer um Drakúla og 

Frankenstein, en með langlokulegri tilvistarkreppu sinni fetar Jigsaw einnig í fótspor persóna 

eins og Michael Myers og Freddy Krueger. 

Af markaðslegum vinsældum að dæma er kvalaklámið komið til að vera, og virðist 

þessi blanda af ánægju og viðbjóði fara vel í fólk.  Kvikmyndaframleiðendur í Hollywood 

hamra því járnið meðan það er heitt og metta markaðinn með ofbeldisfullum, uppfærðum 

endurgerðum.  Arfleið Hammer-myndanna og Keðjusagarblóðbaðsins lifir í þessari þróun, en 

gagnrýnendur eru jafnfljótir að grípa til „exploitation“-hugtaksins nú og þá.  Erfitt er að segja 

til um hvert þessi þróun eigi eftir að leiða, en framleiðendur munu sennilega halda áfram að 

kanna þanþol ritskoðunar með því að pína bæði persónur og áhorfendur á næstu árum.  
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